
Lista proiectelor aprobate pentru finanțare din PODCA
-30 mai 2011-

Nr. 

Crt.

Beneficiar Judeţ sau minister 

tutelar

Titlu proiect DMI Bugetul total al 

proiectului (lei)

Asistenţă 

nerambursabilă 

solicitată (lei)

Obiectivele proiectului Plăți efectuate 

(lei)

1 Ministerul 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii, 

Comerţului şi 

Mediului de Afaceri

Ministerul 

Economiei, 

Comertului si 

Mediului de 

Afaceri 

Elaborarea Strategiei 

guvernamentale pentru 

dezvoltarea sectorului IMM, 

în perioada 2009-2013

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

3,489,040.00 2,965,684.00 Îmbunătățirea capacității institutionale a 

ministerului - prin structurile cu 

responsabilitate in domeniul 

intreprinderilor mici si mijlocii - de a 

dezvolta proiecte strategice pentru 

evolutia sectorului IMM din România în 

directii prioritare pentru actualul

stadiu de dezvoltare, prin realizarea 

Strategiei guvernamentale pt sprijinirea 

IMM-urilor pt perioada 2009-2013 si a 

Planului de implementare a acesteia

1,677,117.43

2 Consiliul Local 

Beclean, Judeţul 

Braşov

Braşov Dezvoltarea strategică, o cale 

către bunăstare

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

271,400.00 265,694.64 Eficientizarea activității administrației 

publice din comuna Beclean printr-un 

management superior, orientat spre 

dezvoltarea durabila, bazata pe strategie

95,132.43

3 Ministerul 

Administrației și 

Internelor - 

Unitatea de Politici 

Publice

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Proces decizional la nivel 

M.I.R.A.

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

4,892,680.78 3,989,033.66 Dezvoltarea durabila a practicilor de 

fundamentare a deciziilor în Ministerul 

Internelor si Reformei Administrative. Prin 

obiectivul general urmarit prin proiect se 

are în vedere consolidarea procedurilor si 

structurilor deja existente în Ministerul 

Internelor si Reformei

Administrative, precum si imbunatatirea 

functionarii acestora, astfel incat sa 

genereze un management al ciclului 

politicilor publice eficient si eficace. 

Finalitatea interventiei se va concretiza in 

imbunatatirea durabila a procesului 

decizional la nivelul Ministerului Internelor 

si Reformei Administrative

339,522.27
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4 Ministerul 

Administrației și 

Internelor- 

Unitatea de Politici 

Publice

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Procese decizionale eficiente 

la nivelul administraţiei 

publice locale din România

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

8,598,146.00 7,129,924.10 Dezvoltarea unor procese decizionale 

eficiente la nivelul administratiei publice 

locale in vederea adaptarii la nevoile 

comunității

186,035.67

5 Consiliul Local al 

comunei Pausesti 

Maglasi, judeţul 

Vâlcea

Vâlcea Intarirea capacităţii 

administraţiei publice locale 

a comunei Pausesti Maglasi, 

judetul Valcea, pe principiile 

dezvoltarii durabile, in 

concordanta cu nevoile si 

aspiratiile comunitatii

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

654,374.50 641,287.01 Cresterea capacitatii institutionale a 

administrației locale din com.Pausesti 

Maglasi de a formula, planifica si 

implementa politici eficace de dezvoltare 

durabila a economiei, a serviciilor publice 

locale, inclusiv prin utilizarea eficienta a 

fondurilor europene

364,313.81

6 Unitatea 

administrativ 

teritorială a 

comunei Cazasu 

(Consiliul Local 

Cazasu)

Brăila Strategia de dezvoltare 

durabilă a unităţii 

administrativ teritoriale a 

comunei Cazasu, judeţul 

Brăila

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

232,580.00 225,579.34 Obiectivul  generral al  proiectului consta  

in dezvoltarea  capacitatii administratiei 

publice  la nivelul comunei Cazasu de a 

realiza  o mai buna  planificare strategica 

pentru dezvoltare locala durabila, precum 

si aceea de a dezvolta parteneriate in 

vederea implementarii proiectelor de 

interes local.

0.00

7 Consiliul Judeţean 

Satu Mare

Satu-Mare COMPAS 20 - Concepţii şi 

Orientare Modernă, 

Planificare Armonioasă şi 

Strategică până în 2020

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

467,935.00 449,756.30 Crearea unei administratii publice locale 

eficiente prin imbunatatirea capacitatii de 

planificare strategica, precum si 

dezvoltarea capacitatii de formulare a 

politicilor publice la nivel judetean.

211,972.15

8 Inspectoratul 

General al Poliţiei 

Române

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Sistem informatic integrat 

pentru suportul decizional şi 

organizaţional privind 

dezvoltarea capacităţii 

administrative a IGPR - 

(SIISDODCA)

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

13,959,000.00 11,865,150.00 Îmbunatatirea procesului de luare a 

deciziilor la nivel administrativ in Politia 

Romana prin dezvoltarea capacitatii de 

planificare strategica si o mai buna 

reglementare a fluxurilor de lucru interne 

precum si in cadrul parteneriatelor inter-

institutionale

597,219.32
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9 Consiliul Local 

Ormeniş, judeţul 

Braşov

Braşov Dezvoltarea Strategică a 

comunei Ormeniş

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

271,400.00 265,890.58 Eficientizarea activitatii administratiei 

publice din comuna Ormenis printr-un 

management superior, orientat spre 

dezvoltarea durabila, bazata pe strategie

117,795.41

10 Ministerul 

Administrației și 

Internelor - 

Unitatea Centrala 

pentru Reforma 

Administratiei 

Publice (U.C.R.A.P.)

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară - instrument 

pentru furnizarea în comun, 

în condiţii de calitate şi 

eficacitate, a serviciilor 

publice locale

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

2,792,398.00 2,373,538.30 Dezvoltarea  abilitatilor  autoritatilor  

administratiei  publice  locale  in vederea  

constituirii,  organizarii si  gestionarii  

asociatiilor  de  dezvoltare intercomunitara

0.00

11 Ministerul 

Administrației și 

Internelor - 

Unitatea Centrala 

pentru Reforma 

Administratiei 

Publice (U.C.R.A.P.)

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Un cadru legislativ mai 

coerent pentru o 

administraţie publică mai 

eficientă

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

3,497,534.00 2,972,903.90 Sistematizarea si rationalizarea cadrului 

legal incident în domeniul administratiei 

publice

299,196.13

12 Consiliul Local Lisa, 

Judeţul Braşov

Braşov Dezvoltarea strategică, o cale 

către bunăstare

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

269,900.00 263,539.30 Eficientizarea activitatii administratiei 

publice din comuna Lisa printr-un 

management superior, orientat spre 

dezvoltarea durabila, bazata pe strategie

118,505.77

13 Municipiul 

Drăgaşani

Vâlcea Masterplanul de dezvoltare 

durabilă a Municipiului 

Drăgaşani - instrument la 

standarde europene pentru 

luarea deciziilor în mod 

eficient şi eficace la nivel 

politico- administrativ

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

734,388.00 719,700.24 Imbunatatirea durabila a capacitatii de 

planificare strategica, consolidarea cadrului 

de responsabilizare si cresterea calitatii 

deciziilor in primaria municipiului 

Dragasani  prin realizarea unor 

îmbunatatiri de structura si proces ale 

managementului ciclului de politici publice

315,534.94
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14 Consiliul Judeţean 

Teleorman

Teleorman Strategia de dezvoltare 

durabilă a judeţului 

Teleorman 2008 2013

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

440,300.00 431,494.00 Imbunatatirea capacitatii institutionale si 

de planificare strategica a administratiei 

publice din judetul Teleorman in vederea 

cresterii calitatii deciziilor si a dezvoltarii 

mecanismelor de fundamentare a 

initiativelor de politici publice

190,266.99

15 Consiliul Local al 

oraşului Turceni

Gorj Crearea Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a 

Oraşului Turceni

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

604,165.00 592,081.70 Eficientizarea administratiei publice in 

beneficiul socio-economic al societatii 

prinn imbunatatirea cadrului de politici 

publice si strategii

0.00

16 Consiliul Judeţului 

Galaţi

Galaţi O nouă abordare strategică a 

judeţului Galaţi

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

833,400.00 816,700.00 Dezvoltarea capacitatii administratiei 

publice locale de a formula politici publice

302,313.39

17 Consiliul Judeţean 

Alba

Alba ACT Acţiuni de cooperare 

teritorială; Iniţiative de 

dezvoltare locală integrată 

pentru administraţiile 

publice în judeţul Alba

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

1,535,952.00 1,497,392.96 Dezvoltarea abilitatilor de colaborare intre 

administratia publica locala, partenerii 

sociali si societatea civila pentru realizarea 

de programe si proiecte comune de 

dezvoltare

0.00

18 Municipiul Bacău Bacău Politici publice de dezvoltare 

locală - planificare strategică 

pe termen mediu şi lung

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

993,380.00 973,512.40 Adaptarea Strategiei de Dezvoltare a 

Municipiului Bacau la problemele și 

oportunitatile de dezvoltare locala si  

maximizarea eficientei si eficacitatii 

implementarii acesteia,  prin  utilizarea 

unor metode si instrumente specifice 

avansate

519,204.34

19 Consiliul Local al 

oraşului Predeal

Braşov Elaborarea "Strategiei de 

dezvoltare a oraşului 

Predeal, perioada 2009 - 

2020"

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

664,010.00 650,729.80 Dezvoltarea capacității de formulare a 

politicilor publice pentru dezvoltarea 

urbana, sociala si economica la nivelul 

orasului Predeal, prin intermediul 

implementarii unui proces participativ de 

planificare strategica

461,517.75
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20 Asociaţia pentru 

Educaţie şi 

Dezvoltare 

Comunitară

Teleorman Ne dezvoltăm impreună 1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

486,856.50 475,658.80 Cresterea capacitatii a 10 autoritati locale 

din 10 comunitati rurale din judetul 

Teleorman de a lucra impreuna cu factori 

de interes locali si regionali in vederea 

imbunatatirii procesului de elaborare si 

implementare a politicilor publice locale.

240,515.65

21 Asociaţia 

Intercomunitară de 

Dezvoltare Alba 

Iulia

Alba Strategia de dezvoltare 

durabilă a Asociaţiei 

Intercomunitare de 

Dezvoltare  Alba Iulia

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

1,123,215.00 1,095,134.62 Elaborarea unei strategii de dezvoltare 

durabila, pe termen mediu si lung, care sa 

genereze si sa prioritizeze politicile publice 

si sa conduca la o mai buna reglementare 

si planificare strategica in domeniul 

dezvoltarii intercomunitare

492,275.96

22 Consiliul Local al 

Oraşului Mizil

Prahova Implementare "e-Strategie" a 

Oraşului Mizil

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

659,315.84 646,129.52 Dezvoltarea durabila a capacitatii 

administratiei publice locale din Orasul 

Mizil prin imbunatatirea structurii si 

procesului de gestionare a politicilor 

publice, si anume  planificarea strategica 

urbană

0.00

23 Unitatea 

Administrativ-

Teritorială (UAT) 

Slănic Moldova

Bacău Slănic Moldova - succesul 

unei dezvoltări durabile prin 

planificare strategică 2010 - 

2020

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

791,345.00 775,518.10 Dezvoltarea capacității de formulare a 

politicilor publice pentru dezvoltarea 

urbana, sociala si economica la nivelul 

orasului Slanic Moldova, prin intermediul 

implementarii unui proces participativ de 

planificare strategică

158,269.00

24 Oraşul Siret Suceava Elaborarea strategiei pentru 

dezvoltarea locală a oraşului 

Siret pe obiective strategice 

de dezvoltare şi operaţionale

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

837,600.00 820,848.00 Realizarea unei strategii pentru dezvoltare 

locala durabila care sa permita o mai buna 

reglementare si planificare strategica, 

formularea de politici publice pentru 

dezvoltare locala precum si creerea de 

conditii pentru dezvoltarea unor 

parteneriate inter- institutionale atat la 

nivel de localitate, cât si la nivel de județ

283,317.52
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25 Unitatea Teritorial 

Administrativă a 

comunei Gugeşti

Vrancea Strategii de dezvoltare a 

localităţii Gugeşti, perioada 

2009-2020

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

438,950.00 430,171.00 Dezvoltarea capacității de formulare a 

politicilor publice pentru dezvoltarea 

comunitara, sociala si economica la nivelul 

comunei Gugesti, prin intermediul 

implementarii unui proces participativ de 

planificare strategică

138,165.02

26 ADI Sistemul Urban 

Baia Mare

Maramureş TRANS_URBAN - Actualizarea 

strategiei Sistemului Urban 

Baia Mare prin integrarea 

strategiilor de dezvoltare 

locală a localităţilor 

componente

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

490,090.00 480,288.20 Imbunatatiri structurale si de proces ale 

managementului ciclului de politici publice 

in cadrul Sistemului Urban Baia Mare

228,857.99

27 Secretariatul 

General al 

Guvernului

Secretariatul 

General al 

Guvernului

Evaluarea reformei 

procesului politicilor publice 

la nivelul administraţiei 

publice centrale

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

1,939,500.00 1,648,575.00 Întarirea capacitatii manageriale a 

Guvernului cu privire la fundamentarea, 

elaborarea, implementarea si evaluarea 

politicilor publice, venind în întâmpinarea 

altor activitati pe care Secretariatul 

General al Guvernului, prin Directia Politici 

Publice, le desfasoara sau coordoneaza în 

acest sens

0.00

28 Primăria comunei 

Chiojdeni

Vrancea Planificare strategică pentru 

dezvoltarea comunei 

Chiojdeni

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

254,468.00 245,863.96 Imbunatatirea capacitatii de planificare 

strategica a 7 angajati din  Primaria 

comunei Chiojdeni, prin instruirea în 

managementul strategic si implicarea 

directa in elaborarea strategiei de 

dezvoltare locala, pe durata a 4 luni

84,524.93

29 Primăria comunei 

Jitia

Vrancea Dezvoltarea comunei Jitia în 

perioada 2010 - 2015 prin 

planificare strategică

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

251,160.00 242,655.20 Dezvoltarea capacitatii de planificare 

strategica a 9 persoane din Primaria 

comunei Jitia, prin instruire in 

managementul strategic si implicarea in 

elaborarea strategiei, pe durata a 5 luni;

Realizarea planului de actiune pentru 

perioada 2010-2015

50,032.00
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30 UAT Comuna Cincu Braşov Dezvoltare durabilă în Sit 

Natura 2000 - Podişul 

Hartibaciului - Strategia de 

Dezvoltare ale comunei 

Cincu

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

297,500.00 291,401.25 Dezvoltarea, la nivelul administratiei 

publice locale din comuna Cincu, a 

capacitatii de formulare a politicilor 

publice, transformand autoritatea locala 

din  prestator de servicii in manager local, 

implicat direct in  Dezvoltarea durabila, 

bazata pe o Strategie, a localitatii.

59,500.00

31 Municipiul Oneşti, 

judeţul Bacău

Bacău Stabilirea politicilor publice 

ale Municipiului Oneşti 

integrate în Strategia de 

dezvoltare locală

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

263,751.60 257,986.57 Crearea unei administratii publice mai 

eficiente, in beneficiul societatii onestene

52,650.32

32 Comuna Apata Braşov Strategia de dezvoltare a 

comunei Apata

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

256,500.00 251,113.50 Dezvoltarea, la nivelul administratiei 

publice locale din Comuna Apata, a 

capacitatii de formulare a politicilor 

publice, transformand autoritatea locala 

din  prestator de servicii in manager local, 

implicat direct in  dezvoltarea durabila, 

bazata pe strategie, a localitatii

51,300.00

33 Consiliul local Fieni Dâmboviţa Actualizarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală a oraşului 

Fieni

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

242,330.00 237,241.07 Dezvoltarea durabila a orașului Fieni prin 

cresterea calitatii deciziilor in administratia 

publica locala si prin formularea clara a 

politicilor publice

0.00

34 Consiliul Judeţean 

Alba

Alba Administraţii locale eficiente 

pentru dezvoltarea durabilă 

a judeţului Alba

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

519,194.73 508,810.83 Cresterea capacitatii administrative la 

nivelul autoritatilor publice locale din 

judetul Alba pentru elaborarea si utilizarea 

instrumentelor programatice realizate 

participativ, imbunatatirea actului 

decizional bazat pe prioritatile comune ale 

cetatenilor

103,838.80
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35 UAT Comuna 

Augustin

Braşov Creşterea eficienţei 

administraţiei prin 

intermediul planificării 

strategice

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

258,820.00 249,032.30 Dezvoltarea, la nivelul administratiei 

publice locale din comuna Augustin, a 

capacitatii de formulare a politicilor 

publice, transformand autoritatea locala 

din  prestator de servicii in manager local, 

implicat direct in  dezvoltarea durabila, 

bazata pe strategie, a localitatii.

50,874.83

36 Ministerul 

Finanţelor Publice

Ministerul 

Finanțelor Publice

Un management eficient al 

resurselor economico-

financiare şi umane la nivelul 

Ministerul Finanţelor 

Publice, din aparatul central 

şi din structurile 

subordonate

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

2,164,330.00 1,839,680.50 Intarirea capacitatii Ministerului Finantelor 

Publice de a dezvolta politici publice si  

planuri strategice.

0.00

37 Comuna Chişlaz Bihor Dezvoltare durabilă a în 

mediul rural - strategii de 

dezvoltare locală pentru 

patru comune din judeţul 

Bihor

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

594,190.00 582,306.20 Cresterea performantei administrative si 

dezvoltarea capacitatii de formulare a 

politicilor publice a autoritatilor 

administratiei publice locale a patru 

comune invecinate din judetul Bihor, prin 

elaborarea strategiilor de dezvoltare locala 

pentru urmatorii 10 ani, care sa ofere 

cadru comun pentru dezvoltarea durabila 

locala si microregionala, respectiv o mai 

buna reglementare si fundamentare a 

politicilor locale la nivelul celor patru 

comune implicate.

118,838.00

38 Consiliul Local 

Vorniceni

Botoşani Îmbunătăţirea capacităţii de 

planificare strategică a 

autorităţilor administraţiei 

publice locale din comuna 

Vorniceni, judeţul Botoşani

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

445,069.00 424,711.42 Intarirea capacitatii de reglementare si 

planificare strategica a administratiei 

publice locale din comuna Vorniceni in 

vederea imbunatatirii politicilor publice la 

nivel local, cu impact asupra cresterii 

calitatii serviciilor publice oferite 

cetatenilor.

139,466.80
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39 Comuna Boldur Timiş Pentru viitor şi progres- 

elaborarea strategiei de 

dezvoltare a comunei Boldur

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

246,360.00 241,432.80 Dezvoltarea durabila a comunei Boldur 

prin cresterea calitatii deciziilor in 

administratia publica locala si prin 

formularea clara a politicilor publice.

49,272.00

40 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 

Bucureşti

Bucureşti Dezvoltarea capacităţii 

administrative de planificare 

strategică Consiliul Local 

sector 6 - "strategii 

europene" Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

270,450.00 187,448.90 Imbunatatirea durabila a capacitatii 

administrative de planificare strategica a 

DGASPC sector 6, prin realizarea unor 

imbunatatiri de structura si proces ale 

managementului ciclului de politici sociale 

si administrative.

54,090.00

41 UAT comuna 

Mircea Vodă

Brăila Strategia de dezvoltare 

durabilă a microzonei de vest 

a judeţului Brăila

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

325,945.00 310,352.54 Îmbunatatirea capacitatii UAT a celor 3 

comune partenere, de formulare a 

politicilor publice, a capacitatii de a realiza 

o mai buna reglementare si planificare 

strategica in cadrul mocro-zonei de vest a 

judetului Braila.

63,389.00

42 Comuna Ohaba 

Lungă

Timiş Paşi spre viitor - elaborarea 

strategiei de dezvolatre a 

comunei Ohaba Lungă

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

241,580.00 236,337.71 Dezvoltarea durabila a comunei Ohaba 

Lunga prin cresterea calitatii deciziilor in 

administratia publica locala si prin 

formularea clara a politicilor publice.

48,316.00

43 UAT Judeţul 

Suceava

Suceava Strategia de dezvoltare 

economică şi socială a 

judeţului Suceava 2010-2020

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

255,883.00 250,765.34 Dezvoltarea capacitatii administratiei 

publice la nivelul judetului Suceava  de a 

realiza o mai buna planificare strategica 

economica si sociala, in vederea 

implementarii proiectelor de interes local 

si judetean.

51,176.60

44 Oraşul Voluntari Ilfov Actualizarea strategiei de 

dezvoltare locală a oraşului 

Voluntari, judeţul Ilfov

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

405,541.91 397,431.07 Dezvoltarea capacității de formulare a 

politicilor publice la nivelul administrației 

publice locale din orașul Voluntari, județul 

Ilfov 

81,108.38
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45 Oraş Livada Satu-Mare Elaborarea strategiei de 

dezvoltare locală a oraşului 

Livada

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

473,320.00 463,853.60 Cresterea performantei administrative si 

dezvoltarea capacitatii de formulare a 

politicilor publice la nivelul administratiei 

publice locale a orasului Livada, prin 

elaborarea unei strategii de dezvoltare 

locala pe un orizont de timp de 10 ani, care 

sa ofere cadrul dezvoltarii strategice si o 

mai buna reglementare si fundamentare a 

politicilor locale. 

94,664.00

46 Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa

Dâmboviţa Strategia pentru dezvoltare 

durabilă a judeţului 

Dâmboviţa

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

730,200.00 715,596.00 Dezvoltarea capacitatii de planificare 

strategica la nivelul autoritatilor locale din 

judetul Dambovita. 

146,040.00

47 ADI Zona 

Metropolitană 

Constanţa

Constanţa VISION 2020 - o strategie 

integrată a zonei 

metropolitane Constanţa

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

789,323.00 773,536.54 Imbunatatirea capacitatii de programare și 

implementare a proiectelor de dezvoltare 

ale Zonei Metropolitane Constanta 

Instruirea/ sprijinirea persoanelor din cele 

14 primarii implicate in demersul de 

planificare strategica

307,657.12

48 Consiliul Local Ineu Arad Elaborarea strategiei de 

dezvoltare a oraşului Ineu

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

546,398.00 535,470.04 Realizarea strategiei de dezvoltare locala a 

orasul Ineu, pentru perioada 2010-2020

102,279.60

49 Consiliul Judeţean 

Gorj

Gorj EURO-Strategie, EURO-

Administraţie, EURO-

Cetăţeni

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

781,500.00 765,870.00 Strategia de dezvoltare durabila a judetului 

Gorj pentru perioada 2010-2020.

156,300.00
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50 Primăria oraşului 

Buşteni

Prahova Planificarea strategică, 

pârghie de dezvoltare 

durabilă şi coerentă a 

staţiunii Buşteni

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

290,020.00 284,219.60 Obiectivul general il constituie cresterea 

capacitatii de planificare strategica la 

nivelul orasului Busteni prin elaborarea 

strategiei de dezvoltare durabila la nivel 

local , orizont 2015

58,004.00

51 Municipiul Bistriţa Bistriţa Năsăud Elaborarea strategiei de 

dezvoltare locală a 

municipiului Bistriţa pentru 

perioada 2010-2030

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

525,387.00 514,879.26 Imbunatatirea capacitatii de planificare 

strategica a administratiei publice locale, in 

vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare 

economica

105,077.40

52 Primăria Purani Teleorman Strategia de dezvoltare 

durabilă a comunei Purani

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

364,295.50 357,009.59 Cresterea eficientei Administratiei Publice 

Locale PURANI, printr-o mai buna 

planificare si consolidarea cadrului de 

responsabilizare

0.00

53 ADI Câmpia 

Transilvaniei, 

judeţul Cluj

Cluj Dezvoltare durabilă în 

Câmpia Transilvaniei prin 

strategii viabile

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

534,600.00 523,908.00 Imbunatatirea procesului de luare a 

deciziilor la nivelul administratiilor publice 

locale

38,300.00

54 Comuna Ipatele Iaşi Dezvoltarea şi modernizarea 

primăriei comunei Ipatele, 

judeţul Iaşi, prin creşterea 

capacităţii tehnice, 

calificarea personalului si 

realizarea strategiei de 

dezvolatre locală

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

427,924.10 419,365.62 Dezvoltarea capacitatii de formulare a 

politicilor publice, capacitatii de a realiza o 

mai buna reglementare si planificare 

strategica a comunei Ipatele in vederea 

imbunatatirii calitatii serviciilor publice, 

cresterii eficientei activitatilor desfasurate 

si pentru a se asigura un corp profesionist 

de func?ionari publici si angajati ca 

premise pentru o mai buna gestionare a 

fondurilor, servire a comunitatii locale si 

indeplinirea conditiilor privind alinierea la 

standardele Uniunii Europene

85,584.82
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55 Primăria Salcia Teleorman Strategia de dezvoltare 

durabilă a comunei Salcia

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

315,578.62 309,267.05 Imbunatatirea durabila a capacitatii 

institutionale  a Administratiei Publice 

Locale Salcia

0.00

56 Consiliul Local al 

oraşului Gura 

Humorului

Suceava Evoluţie, imagine, previziuni 

de viitor - strategii de 

dezvoltare locală a oraşului 

Gura Humorului

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

328,521.30 316,829.52 Regenerarea calitatii proceselor 

decizionale la nivelul Consiliului Local al 

orasului Gura Humorului

0.00

57 UAT Comuna 

Prejmer

Braşov Actualizarea strategiei de 

dezvoltare locală durabilă a 

localităţii Prejmer

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

313,677.71 307,404.16 Dezvoltarea capacitatii administratiei 

publice locale de a realiza o mai buna 

planificare strategica si a capacitatii de 

dezvolta parteneriate inter-institutionale

62,735.54

58 UAT Municipiul 

Codlea

Braşov Actualizarea strategiei de 

dezvoltare locală durabilă a 

localităţii Codlea

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

323,133.67 316,671.00 Dezvoltarea capacitatii administratiei 

publice locale de a realiza o mai buna 

planificare strategica si a capacitatii de 

dezvolta parteneriate inter-institutionale

0.00

59 Comuna Draganu Argeş Adaptarea la nevoile actuale 

şi viitoare a strategiei de 

dezvoltare locala a comunei 

Draganu

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

261,006.44 255,786.31 Dezvoltarea capacitatii de a formula politici 

publice si planificare strategica in comuna 

Draganu

52,201.29

60 Comuna Ghizela Timiş Pentru dezvoltare durabilă- 

elaborarea strategiei de 

dezvoltare a comunei 

Ghizela

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

251,760.00 246,649.27 Dezvoltarea durabila a comunei Ghizela 

prin cresterea calitatii deciziilor în 

administratia publica locala si prin 

formularea clara a politicilor publice

50,352.00
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61 Consiliul Judeţean 

Cluj

Cluj Elaborarea strategiei de 

dezvoltare a judeţului Cluj 

pentru perioada 2014-2020

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

682,851.24 669,194.22 Cresterea calitatii deciziilor in administratia 

publica de la nivelul judetului Cluj, prin 

dezvoltarea competentelor de formulare 

de politici publice, de planificare strategica 

si de dezvoltare de parteneriate inter-

institutionale, precum si a instrumentelor 

de fundamentare a initiativelor de politici 

publice

136,570.25

62 Consiliul Local al 

oraşului Bălan

Harghita Revizuirea şi actualizarea 

Strategiei de Dezvoltare 

Locală a oraşului Bălan

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

641,596.63 628,764.70 Revizuirea si actualizarea strategiei actuale 

de dezvoltare a orasului Balan in scopul 

elaborarii unei strategii functionale, 

asumata de catre intreaga comunitate in 

mod participativ, axata pe obiective 

concrete de dezvoltare, cu indicarea 

surselor optime de finantare si a 

institutiilor/factorilor de interes instruiti in 

acest scop si responsabili de 

implementarea acesteia, in conditii de 

competenta institutională

128,319.33

63 Municipiul 

Botoşani

Botoşani Dezvoltarea capacităţii 

administraţiei publice locale 

din judeţul Botoşani pentru 

elaborarea şi implementarea 

Strategiilor de dezvoltare 

locală prin parteneriat, 

schimb de bune practici şi 

instruirea funcţionarilor 

publici (LOCSTRA)

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

694,161.90 680,278.66 Profesionalizarea si eficientizarea activitatii 

de dezvoltare (planificare) strategica si de 

implementare de strategii la nivelul 

administratiei publice locale din judetul 

Botosani

138,832.38

64 Agenţia 

Metropolitană 

pentru Dezvoltare 

Durabilă Braşov

Braşov Elaborarea strategiei de 

dezvoltare durabilă a zonei 

metropolitane Braşov

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

848,043.45 831,082.58 Formarea competentelor la nivelele 

decizional si executiv ale administratiei 

publice locale pentru utilizarea planificarii 

strategice ca instrument de lucru in 

dezvoltarea economica si sociala a 

comunitatilor

291,010.83
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65 Municipiul Braşov Braşov Strategia de dezvoltare 

durabilă a municipiului 

Braşov

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

812,523.20 777,731.36 Proiectul contribuie la imbunatatirea 

performantei administrative prin 

dezvoltarea abilitatilor in formularea de 

politici publice si planificare strategica,  

drept punct de plecare pentru mai bune 

alegeri de politici publice sprijinite de o 

disponibilitate si analiza imbunatatite a 

informatiilor.

159,077.80

66 Consiliul Local al 

oraşului Negreşti 

Oaş

Satu-Mare Noi direcţii de dezvoltare pe 

termen mediu şi lung pentru 

oraşul Negreşti Oaş

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

562,627.33 551,374.78 Dezvoltarea capacitatii de formulare a 

politicilor publice si de planificare 

strategica la nivelul administratiei publice a 

orasului Negresti Oas.

112,525.46

67 Consiliul Local al 

Comunei Jariştea

Vrancea Îmbunătăţirea procesului de 

luare a deciziilor în Comuna 

Jariştea prin dezvoltare şi 

planificare strategică

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

369,807.68 362,411.53 Cresterea calitatii deciziilor in administratia 

publica locala din comuna Jaristea prin 

consolidarea cadrului de responsabilizare a 

cetatenilor in vederea definirii principalelor 

directii de dezvoltare strategica si 

eliminarea dependentei de o economie 

cvasi-monovalentă

73,961.54

68 Consiliul Local al 

Comunei Filipeştii 

de Pădure

Prahova Îmbunătăţirea procesului de 

luare a deciziei în Comuna 

Filipeştii de Pădure prin 

planificare şi management 

strategic

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

293,574.96 287,703.46 Dezvoltarea durabila si echilibrata a 

comunei Filipestii de Padure prin crearea si 

sustinerea unui mediu economico-social 

competitiv, stabil, sanatos si diversificat, 

care sa asigure cresterea economica 

continua si cresterea calitatii vietii 

cetatenilor comunei

58,714.99

69 Primăria 

municipiului 

Câmpina

Prahova Strategia de dezvoltare 

locală a municipiului 

Câmpina

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

286,890.00 281,152.20 Eficientizarea activitatii administratiei 

publice locale din municipiul Campina  prin 

cresterea capacitatii de a realiza o 

planificare strategica, bazata pe  

prioritizarea actiunilor si cheltuielilor 

bugetare si pe stabilirea  unui dialog cu 

partenerii locali

57,378.00
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70 Consiliul Local al 

Municipiului 

Roşiori de Vede

Teleorman Planificare strategică 

revizuită în noul context 

socio economic

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

580,527.33 568,916.78 Dezvoltarea capacitatii de formulare a 

politicilor publice si de planificare 

strategica la nivelul administratiei publice a 

municipiului Rosiorii de Vede

116,105.47

71 Consiliul Local al 

Comunei Gorgota

Prahova Instrumente şi acţiuni 

specifice pentru 

implementarea Strategiei de 

dezvoltare lcoală a comunei 

Gorgota

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

402,115.27 394,072.96 Imbunatatirea capacitatii de realizare a 

planificarii strategice, de  dezvoltare a 

parteneriatelor inter-institutionale si a 

politicilor publice

80,423.05

72 Comuna Roşia Bihor Planificarea strategică pentru 

comuna Roşia

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

305,530.00 299,327.74 Stimularea dezvoltarii economice si sociale 

la nivelul comunitatii din comuna Rosia, 

judetul Bihor

0.00

73 Asociaţia Zona 

Metropolitană 

Oradea

Bihor Strategii de dezvoltare locală 

în Zona Metropolitană 

Oradea

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

653,100.00 639,972.69 Imbunatatirea durabila a capacitatii 

administratiilor publice din Zona 

Metropolitana Oradea

130,620.00

74 Consiliul Judeţean 

Covasna

Covasna Planificare strategică prin 

cooperare interjudeţeană

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

816,240.00 799,588.70 Dezvoltarea durabila a capacitatii 

administrative in judetele Covasna si 

Harghita prin colaborarea administratiilor 

publice judetene si locale, prin instruirea 

personalului din institutiile administrative 

astfel incat sa realizeze o planificare 

strategica mai adecvată

0.00

75 Secretariatul 

General al 

Guvernului

Secretariatul 

General al 

Guvernului

Măsurarea costurilor 

administrative şi 

identificarea sarcinilor 

administrative aferente 

legislaţiei în domeniul 

reglementat de Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

5,205,022.50 4,424,269.12 Elaborarea masurilor de simplificare 

intreprinse de administratia publica 

centrala din Romania in vederea reducerii 

sarcinilor administrative pentru operatorii 

economici

0.00
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Nr. 

Crt.

Beneficiar Judeţ sau minister 

tutelar

Titlu proiect DMI Bugetul total al 

proiectului (lei)

Asistenţă 

nerambursabilă 

solicitată (lei)

Obiectivele proiectului Plăți efectuate 

(lei)

76 Secretariatul 

General al 

Guvernului

Secretariatul 

General al 

Guvernului

Măsurarea costurilor 

administrative şi 

identificarea sarcinilor 

administrative aferente 

legislaţiei în domeniul 

reglementat de Ministerul 

Finanţelor Publice

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

3,199,012.50 2,719,160.62 Elaborarea masurilor de simplificare 

intreprinse de administratia publica 

centrala din Romania in vederea reducerii 

sarcinilor administrative pentru operatorii 

economici

0.00

77 Secretariatul 

General al 

Guvernului

Secretariatul 

General al 

Guvernului

Măsurarea costurilor 

administrative şi 

identificarea sarcinilor 

administrative aferente 

legislaţiei în domeniul 

reglementat de Ministerul 

Mediului

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

1,760,700.00 1,496,595.00 Elaborarea masurilor de simplificare 

intreprinse de administratia publica 

centrala din Romania in vederea reducerii 

sarcinilor administrative pentru operatorii 

economici

0.00

78 Secretariatul 

General al 

Guvernului

Secretariatul 

General al 

Guvernului

Măsurarea costurilor 

administrative şi 

identificarea sarcinilor 

administrative aferente 

legislaţiei în domeniul 

reglementat de Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, Ministerul Sănătăţii 

şi al Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

3,873,684.00 3,292,631.40 Elaborarea masurilor de simplificare 

intreprinse de administratia publica 

centrala din Romania in vederea reducerii 

sarcinilor administrative pentru operatorii 

economici

0.00

79 Secretariatul 

General al 

Guvernului

Secretariatul 

General al 

Guvernului

Măsurarea costurilor 

administrative şi 

identificarea sarcinilor 

administrative aferente 

legislaţiei în domeniul 

reglementat de Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

3,907,434.00 3,321,318.90 Elaborarea masurilor de simplificare 

intreprinse de administratia publica 

centrala din Romania in vederea reducerii 

sarcinilor administrative pentru operatorii 

economici

0.00
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tutelar
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Obiectivele proiectului Plăți efectuate 

(lei)

80 Secretariatul 

General al 

Guvernului

Secretariatul 

General al 

Guvernului

Măsurarea costurilor 

administrative şi 

identificarea sarcinilor 

administrative aferente 

legislaţiei în domeniul 

reglementat de Ministerul 

Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

4,322,500.50 3,674,125.43 	Crearea cadrului pentru elaborarea 

Strategiei pentru imbunatatirea de 

mediului de afaceri prin analiza situatiei 

actuale in ceea ce priveste mediul de 

afaceri din Romania. Analiza are ca scop 

cresterea capacitatii MIMMCTPL-DGMAPL 

de a evalua si anticipa problemele, nevoile 

dar si oportunitatile mediului de afaceri, in 

vederea formularii Strategiei

0.00

81 ADD a judeţului 

Tulcea

Tulcea DELTAREGIOPLAN- 

Planificarea strategică 

participativă a dezvoltării 

regionale rurale în judeţul 

Tulcea

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

826,140.00 785,535.70 Consolidarea capacitatii autoritatilor 

publice locale din mediul rural din judetul 

Tulcea de formulare si implementare a 

Strategiilor de dezvoltare locala, ca 

instrument fundamental al politicilor 

publice locale

160,428.00

82 Agenţia 

Metropolitană 

pentru Dezvoltare 

Durabilă Braşov

Braşov Elaborarea strategiilor de 

dezvoltare durabilă a 

comunelor Sânpetru, 

Hărman, Hălchiu şi Bod

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

592,901.34 581,043.31 Dezvoltarea capacitatii administratiei 

publice locale de a realiza o mai buna 

planificare strategica si a capacitatii de a 

dezvolta parteneriate inter-institutionale

118,580.27

83 Ministerul 

Administrației și 

Internelor- Direcţia 

Generală de 

Informaţii şi 

Protecţie Internă

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Implementarea Sistemului 

Naţional Integrat de 

Management al Informaţiei 

şi al Activităţii Tactico-

Operative la nivelul Direcţiei 

Generale de Informaţii şi 

Protecţiei Internă (SIMITO)

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

7,305,736.00 6,209,875.60 Îmbunătățirea managementului decizional 

in domeniul politicilor si strategiilor 

nationale de securitate si ordine publica, 

care vizeaza, in principal amenintari la 

adresa ordinii constitutionale, amenintari 

asimetrice, riscuri si vulnerabilitati din 

domeniile economic, financiar, securitate 

energetica, protectia mediului ori 

vulnerabilitati in realizarea coridoarelor 

europene de transport

177,547.99
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84 Secretariatul 

General al 

Guvernului

Secretariatul 

General al 

Guvernului

Analiza funcţională a 

administraţiei publice 

centrale din România

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

6,720,000.00 4,368,000.00 Fundamentarea analizei functionale, 

concomitent cu identificarea unor directii 

de actiune, necesare pentru elaborarea de 

catre Guvernul Romaniei a unui plan de 

actiuni in vederea implementarii unor 

reforme structurale sectoriale la nivelul 

administratiei publice

4,137,694.53

85 Secretariatul 

General al 

Guvernului

Secretariatul 

General al 

Guvernului

Măsurarea costurilor 

administrative şi 

identificarea sarcinilor 

administrative aferente 

legislaţiei în domeniul 

reglementat de Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale şi Ministerul 

Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

2,250,000.00 1,912,500.00 Sprijinirea activitatilor intreprinse de 

Secretariatul General al Guvernului, prin 

Directia Politici Publice, in domeniul 

implementării Strategiei pentru o 

reglementare mai buna la nivelul 

administratiei publice centrale 2008-2013.

Elaborarea masurilor de simplificare 

intreprinse de administratia publica 

centrala din Romania in vederea reducerii 

sarcinilor administrative pentru operatorii 

economici. 

Totodata, proiectul se alatura masurilor 

intreprinse de Romania in vederea atingerii 

tintei de 25% de reducere a sarcinilor 

administrative pentru mediul de afaceri 

pana la sfarsitul anului 2012, tinta asumata 

in fata Comisiei Europene.

Îmbunătățirea de proces la nivelul SGG si al 

ministerelor de resort, prin cresterea 

capacitatii de elaborare a politicilor publice 

si a calitatii reglementarilor initiate de 

aceste institutii. Concomitent, proiectul 

genereaza informatii cu privire la costurile 

administrative aferente reglementarilor.

0.00
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86 Secretariatul 

General al 

Guvernului

Secretariatul 

General al 

Guvernului

Măsurarea costurilor 

administrative şi 

identificarea sarcinilor 

administrative aferente 

legislaţiei în domeniul 

reglementat de Ministerul 

Administraţiei şi Internelor şi 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

2,700,000.00 2,295,000.00 Sprijinirea activitatilor intreprinse de 

Secretariatul General al Guvernului, prin 

Directia Politici Publice, in domeniul 

implementării Strategiei pentru o 

reglementare mai buna la nivelul 

administratiei publice centrale 2008-2013.

Elaborarea masurilor de simplificare 

intreprinse de administratia publica 

centrala din Romania in vederea reducerii 

sarcinilor administrative pentru operatorii 

economici. 

Totodata, proiectul se alatura masurilor 

intreprinse de Romania in vederea atingerii 

tintei de 25% de reducere a sarcinilor 

administrative pentru mediul de afaceri 

pana la sfarsitul anului 2012, tinta asumata 

in fata Comisiei Europene.

De asemenea, acest proiect faciliteaza 

imbunatatiri de proces la nivelul SGG si al 

ministerelor de resort, prin cresterea 

capacitatii de elaborare a politicilor publice 

si a calitatii reglementarilor initiate de 

aceste institutii. Concomitent, proiectul 

genereaza informatii cu privire la costurile 

administrative aferente reglementarilor.

0.00
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87 Comisia Naţională 

de Prognoză

Ministerul 

Finanțelor Publice

Îmbunătăţirea capacităţii 

instituţionale de evaluare şi 

formulare de politici 

macroeconomice în 

domeniul convergenţei 

economice cu UE a Comisiei 

Naţionale de Prognoză

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

5,182,946.52 4,405,504.54 Perfectionarea instrumentelor de analiza si 

prognoza macroeconomica existente la 

CNP, prin actualizarea celor doua modele 

macroeconomice, in vederea realizarii de 

studii de impact ex-ante si ex-post pentru 

evaluarea efectelor masurilor promovate 

prin politicile macroeconomice adoptate 

prin documentele de strategie (de ex. 

Programul National de Reforme - PNR si 

Programul de Convergenta) sau prin decizii 

guvernamentale; totodata se va realiza si 

instruirea personalului de specialitate din 

cadrul Comisiei Nationale de Prognoza.

0.00

88 Ministerul 

Administraţiei şi 

Internelor - 

Unitatea Centrală 

pentru Reforma 

Administraţiei 

Publice

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Unificarea administrativ 

teritorială, mai multă 

eficienţă în administraţia 

locală din România

1.1.Îmbunătăţire

a procesului de 

luare a deciziilor 

la nivel politic-

administrativ

11,776,578.00 10,010,091.30 Identificarea problemelor generate de 

fragmentarea administrativ-teritoriala. 

Elaborarea de solutii tehnice reflectate in 

urma procesului de analiza. Elaborarea 

planului de actiune pentru implementarea 

solutiei tehnice optime.

0.00
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89 Ministerul 

Administrației și 

Internelor- 

D.P.F.B.L.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Realizarea arhitecturii 

sistemului informaţional şi a 

structurii bazei de date 

economico-financiare ale 

autorităţilor administraţiei 

publice locale- DBAPL

1.2. Creşterea 

responsabilizării 

administraţiei 

publice

3,743,000.00 3,181,550.00 Acest proiect are ca obiectiv general 

modernizarea societatii românesti prin 

cresterea responsabilitatii administratiei 

publice,prin crearea unei baze solide de 

indicatori cuantificabili prin care se poate 

analiza eficienta administratiei publice 

locale, observând astfel impactul politicilor 

publice adoptate si a masurilor ce vizeaza 

respectivele institutii.

Prin implementarea acestui proiect va fi 

îndeplinit obiectivul specific al domeniului 

major de interventie 1.2. Creşterea 

responsabilizării administraţiei publice  si 

anume îmbunatatirea capacitatii în ceea ce 

priveste responsabilizarea administratiei 

publice

723,112.24

90 Ministerul 

Administrației și 

Internelor- D.G.A.I.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Dezvoltarea capacităţii de 

monitorizare şi evaluare de 

programe la nivelul 

Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative - 

Sistem Informatic de 

Management al Activităţii de 

Audit Intern

1.2. Creşterea 

responsabilizării 

administraţiei 

publice

6,952,881.00 4,968,093.60 Îmbunatatirea capacitatii de monitorizare, 

evaluare si raportare a activitatii MIRA prin 

informatizarea activitatii de audit intern

22,084.90

91 Ministerul 

Finanţelor Publice

Ministerul 

Finanțelor Publice

Dezvoltarea şi 

implementarea 

instrumentului de evaluare a 

performanţelor la nivelul 

aparatului central al 

Ministerului Finanţelor 

Publice:Balanced Scorecard - 

Tabloul de Bord

1.2. Creşterea 

responsabilizării 

administraţiei 

publice

2,143,306.00 1,821,810.10 Imbunatatirea managementului MFP in 

ceea ce priveste planificarea, 

monitorizarea si evaluarea performantei

0.00
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92 Casa Naţională de 

Pensii şi alte 

Drepturi de 

Asigurări Sociale

Ministerul Muncii, 

Familiei si 

Protectiei Sociale

Implementarea unui 

instrument modern de 

măsurare a performanţelor 

activităţii caselor judeţene 

de pensii

1.2. Creşterea 

responsabilizării 

administraţiei 

publice

2,496,283.36 2,121,840.86 Imbunatatirea capacitatii institutionale si 

eficientizarea activitatii caselor judetene 

de pensii

0.00

93 Ministerul 

Administrației și 

Internelor - 

U.C.R.A.P.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Studiu diagnostic privind 

fenomenul de corupţie în 

administraţia publică locală

1.2. Creşterea 

responsabilizării 

administraţiei 

publice

2,076,906.60 1,765,370.61 Imbunatatirea structurilor si proceselor 

proprii administratiei publice in general, 

administratiei publice locale in special, care 

sa contribuie la cresterea eficientei si 

eficacitatii organizationale, precum si la 

cresterea gradului de responsabilizare al 

administratiei, prin oferirea unui 

fundament solid in vederea elaborarii de 

strategii pe termen lung destinate luptei 

impotriva fenomenului de coruptie

0.00

94 Autoritatea 

Naţională pentru 

Protecţia Familiei şi 

a Drepturilor 

Copilului

Ministerul Muncii, 

Familiei si 

Protectiei Sociale

Întărirea capacităţii 

Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Familiei şi a 

Drepturilor Copilului de a 

asigura coordonarea 

procesului de implementare 

a Convenţiei ONU pentru 

drepturile copilului în 

România

1.2. Creşterea 

responsabilizării 

administraţiei 

publice

4,298,665.00 3,653,865.25 Cresterea capacitatii ANPFDC de a 

coordona procesul de implementare a 

Conventiei ONU pentru drepturile copilului 

in Romania .

Cresterea eficientei activitatii Consiliului 

consultativ

Cresterea capacitatii institutiilor 

responsabile de a colecta si analiza datele 

statistice necesare pentru monitorizarea 

implementarii Conventiei ONU cu privire la 

drepturile copilului

0.00

95 Autoritatea 

Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică

Ministerul 

Educației, 

Cercetării, 

Tineretului și 

Sportului

Dezvoltarea capacităţii ANCS 

de elaborare a politicilor 

publice în domeniul inovării 

şi al transferului tehnologic 

pentru asigurarea unei 

dezvoltări socio+economice 

durabile

1.2. Creşterea 

responsabilizării 

administraţiei 

publice

13,400,625.00 11,390,531.25 Dezvoltarea capacitatii administrative a 

ANCS in vederea imbunatatirii procesului 

de elaborare, monitorizare si evaluare a 

politicilor publice de inovare si transfer 

tehnologic pentru asigurarea unei 

dezvoltari socio-economice durabile

0.00
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96 Ministerul 

Administrației și 

Internelor- D.G.A.I.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Dezvoltarea şi 

implementarea 

instrumentelor de planificare 

a activităţii şi evaluare a 

performanţelor manageriale 

la nivelul Direcţiei Generale 

Audit Intern

1.2. Creşterea 

responsabilizării 

administraţiei 

publice

7,478,713.34 6,356,906.34 Obiectivul specific al proiectului contribuie 

la imbunatatirea capacitatii de planificare a 

activitatii pe termen scurt si mediu si la 

masurarea, raportarea performantelor 

manageriale la nivelul Directiei Generale 

Audit Intern si a structurilor teritoriale 

subordonate

0.00

97 Agenţia Naţională 

de Administrare 

Fiscală

Ministerul 

Finanțelor Publice

Dezvoltarea unui parteneriat 

viabil între Agenţia Naţională 

de Administrare Fiscală şi 

beneficiarii direcţi ai 

serviciilor furnizate de 

aceasta - premisă a 

eficientizării sistemului de 

colectare a veniturilor

1.2. Creşterea 

responsabilizării 

administraţiei 

publice

7,294,725.63 6,187,766.79 Crearea unui mecanism decizional 

consultativ pentru activitatea de 

administrare a veniturilor publice

0.00

98 UNIVERSITATEA 

"ALEXANDRU IOAN 

CUZA" IAŞI

Iaşi Program de formare 

continuă pentru cariera 

managerialăa personalului 

de conducere din 

administrația publicăîn 

vederea dezvoltării 

capacității administrative și 

sporirii eficacității 

organizaționale 

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

861,382.22 844,154.58 Formarea si dezvoltarea de competente 

decizionale ale personalului cu functii de 

conducere din administratia publica, prin 

consolidarea capacitatii sustinute de 

instruire in cadrul unui program de 

pregatire postuniversitară

529,961.13

99 Ministerul 

Mediului

Ministerul 

Mediului și 

Pădurilor

Promovarea achiziţiilor 

publice ecologice prin 

crearea unui cadru favorabil 

pentru instruirea 

achizitorilor publici

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

803,460.87 682,941.74 Cresterea gradului de  constientizare a 

impactului favorabil asupra mediului 

inconjurator a achizitiilor ecologice prin 

formarea de formatori la nivelul 

administratiei publice centrale si 

diseminarea de instrumente, metode si 

bune practici in domeniu

103,586.51
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100 Academia de Studii 

Economice 

(Facultatea de 

Management - 

Catedra de 

administraţie şi 

management 

public)

Bucureşti Programe de pregătire 

postuniversitară adaptate la 

nevoile din administraţia 

publică românească

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

1,271,662.00 1,243,288.76 Cresterea gradului de formare si 

perfectionare a personalului din 

administratia publica centrala si locală

625,556.73

101 Universitatea 

Babeş-Bolyai, 

Facultatea de 

Ştiinţe Politice, 

Administrative şi 

ale Comunicării, 

Departamentul de 

Administraţie 

Publică

Cluj Program postuniversitar în 

Managementul 

Administraţiei Publice

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

1,335,596.50 1,308,884.57 Dezvoltarea abilitatilor manageriale in 

randul personalului cu functii de 

conducere din administratia publica locală

651,687.80

102 Agenţia Naţională 

de Administrare 

Fiscală

Ministerul 

Finanțelor Publice

Îmbunătăţirea abilităţilor ale 

funcţionarilor din cadrul 

Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală prin 

instruire şi certificare ECDL 

Start

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

1,724,310.00 1,460,903.50 Eficientizarea si modernizarea activitatilor 

desfasurate de ANAF

635,553.07

103 Ministerul 

Administrației și 

Internelor- Direcția 

Generală 

Comunități Locale, 

Zone asistate 

(DGCLZAASPSA)

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Dezvoltarea capacităţii 

instituţionale a autorităţilor 

administraţiei publice locale 

(comune) şi a asociaţiei 

acestora (A.Co.R) în vederea 

susţinerii dezvoltării durabile 

a spaţiului rural

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

4,196,931.00 3,562,291.35 Sustinerea si promovarea dezvoltarii 

durabile a spatiului rural romanesc

0.00
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104 Ministerul 

Administrației și 

Internelor- Agenţia 

Naţională a 

Funcţionarilor 

Publici (ANFP)

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Standarde Europene în 

Utilizarea Tehnologiei  

Informaţiei în Administraţia 

publică - Program Naţional 

de Certificare al 

Funcţionarilor Publici

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

13,471,332.00 11,450,632.20 Imbunatatirea durabila a capacitatii si 

eficacitatii organizationale a 130 de 

institutii si autoritati din cadrul 

administratiei publice centrale si locale din 

Romania, pana la sfarsitul anului 2011, prin 

realizarea imbunatatirii capacitatii de 

functionare si proces a functionarilor 

publici

2,104,544.34

105 Ministerul 

Administrației și 

Internelor - 

U.C.R.A.P.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Mecanisme moderne pentru 

o administraţie eficientă

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

5,162,713.38 4,279,630.15 Dezvoltarea de noi instrumente, 

mecanisme si metodologii in vederea 

eficientizarii activitatii din administratia 

publică

503,477.72

106 Ministerul Muncii, 

Familiei şi Egalităţii 

de Şanse

Ministerul Muncii, 

Familiei si 

Protectiei Sociale

Competenţe pentru viitor 1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

933,317.12 793,319.55 Obiectivul general al proiectului este de a 

sprijini dezvoltarea resurselor umane din 

cadrul Ministerului Muncii, Familiei si 

Egalitatii de Sanse si implicit cresterea 

capacitatii organizationale in vederea 

atingerii obiectivelor insttutionale printr-o 

administratie mai eficienta si profesionista.

0.00

107 Inspectoratul 

General al Poliţiei 

Române

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Sistemul Naţional de 

Raportare a Incidentelor 

(SNRI)

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

9,648,000.00 8,200,800.00 Îmbunatatirea durabila a activitatii IGPR in 

vederea crearii unei administrarii publice 

mai eficiente in beneficiul socio-economic 

al societatii romanesti

166,726.66

108 Asociaţia Oraşelor 

din România

Sibiu Dezvoltarea capacităţii de 

acţiune a Asociaţiei Oraşelor 

din România prin 

îmbunătăţirea eficacităţii 

organizaţionale proprii şi a 

membrilor

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

3,594,879.00 3,483,119.92 Imbunatatirea eficacitatii organizationale 

la nivelul primariilor de orase in ceea ce 

priveste relatia cu cetatenii- prin cresterea 

nivelului serviciilor oferite de catre 

Asociatia Oraselor membrilor sai.

710,840.80
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109 Consiliul Judeţean 

Argeş

Argeş Specializarea personalului 

implicat în furnizarea şi 

managementul serviciilor 

sociale din cadrul Consiliului 

Judeţean Argeş şi primăriilor 

din judeţul Argeş

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

678,995.00 665,415.10 Intarirea  capacitatii  administrative  a  

Consiliului  Judetean  Arges si  a primariilor  

din  judetul Arges  pentru  a  asigura  o mai  

buna  implementare  a 

programelor si proiectelor pe  termen 

mediu si  lung  în domeniul dezvoltarii 

serviciilor publice

165,673.69

110 Consiliul Judeţean 

Satu Mare

Satu-Mare Programe de instruire ECDL 

pentru administraţia publică 

a judeţului Satu Mare

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

277,843.00 272,286.14 Dezvoltarea abilitatilor de operare PC 

recunoscute la nivel international prin 

Permisul European de Conducere a 

Computerului( ECDL Start/Complet ) 

pentru 200 functionari publici cu functie de 

conducere si executie din cadrul Consiliului 

Judetean Satu Mare, barbati si femei, din 

toate categoriile de vârsta  (19-24 ani / 25-

54 ani, peste 55 ani)

175,233.24

111 Ministerul 

Administrației și 

Internelor - 

U.C.R.A.P.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Administratorul public - 

factor de succes pentru un 

management eficient la nivel 

local

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

2,535,374.00 2,155,067.90 Eficientizarea managementului la nivel 

local

110,054.15

112 Fundația Centrul 

de Resurse Juridice 

Bucureşti Dezvoltarea competenţelor 

profesionale în cadrul 

autorităţilor publice locale în 

domeniile managementului 

proiectelor şi achiziţiilor 

publice

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

1,653,097.50 1,620,035.55 Cresterea eficacitatii autoritatilor publice 

locale si a standardelor generale de 

cunostinte si expertiza la nivelul 

functionarilor publici

676,979.83

113 Asociaţia pentru 

Implementarea 

Democraţiei 

(A.I.D.)

Bucureşti Dezvoltarea şi consolidarea 

Centrului Naţional pentru 

Integritate

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

3,788,008.10 3,703,535.52 Cresterea capacitatii si a gradului de 

eficienta si eficacitate a structurilor 

administrative centrale si locale pentru 

îmbunatatirea managementului ciclului de 

politici publice si asigurarea unor servicii 

publice de calitate in beneficiul socio-

economic al societatii romanesti.

1,107,078.59
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114 Consiliul Local al 

Municipiului 

Paşcani

Iaşi Perfecţionare continuă a 

personalului administrației 

publice locale a municipiului 

Paşcani, judeţul Iaşi

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

392,100.00 384,100.00 Actualizarea nivelului de pregatire 

profesionala a personalului angajat în APL 

Pascani în acord cu principalele 

reglementari si bune practici nationale si 

europene în domeniul administratiei 

publice si în vederea îmbunatatirii 

eficientei organizationale

131,248.42

115 Universitatea din 

Craiova, Facultatea 

de Istorie, Filozofie, 

Geografie, 

Departamentul de 

Proiecte şi 

Cercetare

Dolj Modernizare şi Performanţă 

în Administraţia Publică 

Locală

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

806,358.00 789,424.48 Cresterea capacitatii a 20 de primarii din 

judetele Dolj si Gorj prin ridicarea 

standardelor generale de cunostinte si 

expertiza la nivelul functionarilor publici cu 

functii de conducere in vederea crearii unei 

administratii locale eficiente si eficace

445,410.67

116 Ministerul 

Administrației și 

Internelor - 

Direcţia Schengen

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Dezvoltarea capacităţilor 

personalului MAI, din 

segmentul ordine şi 

siguranţă publică, în 

domeniul PCM, pentru 

creşterea eficienţei 

organizaţionale a MAI şi a 

gradului de absorbţie a 

fondurilor UE

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

3,939,331.21 3,346,957.74 Dezvoltarea capacitatii personalului MAI, 

din segmentul ordine si siguranta publica, 

in domeniul PCM (Project Cycle 

Management), pentru cresterea eficacitatii  

si eficientei organizationale a MAI si 

capacitatii de a absorbtie a fondurilor UE

0.00

117 Consiliul Judeţean 

Olt

Olt Organizarea modulelor de 

pregătire achiziţii publice, 

limba engleză, 

managementul proiectelor 

pentru funcţionarii publici 

din cadrul Consiliului 

Judeţean Olt

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

605,520.00 593,409.60 Cresterea  eficacitatii organizationale la 

nivelul  Consiliului Judetean Olt

121,104.00

118 Oficiul Român 

pentru Imigrări

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Oficiul Român pentru 

Imigrări - dezvoltarea 

competenţelor profesionale 

în vederea creşterii eficienţei 

în plan organizaţional

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

418,953.38 356,110.37 Imbunatatirea capacitatii administrative a 

Oficiului Roman pentru Imigrari prin 

dezvoltarea competentelor  profesionale 

ale personalului necesare indeplinirii 

atributilor prezente, in vederea cresterii 

eficacitatii organizationale

0.00
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119 Casa Naţională de 

Pensii şi alte 

Drepturi de 

Asigurări Sociale

Ministerul Muncii, 

Familiei si 

Protectiei Sociale

Dezvoltarea competenţelor 

digitale şi manageriale în 

rândul parsonalului din 

cadrul CNPAS şi caselor 

teritoriale de pensii

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

1,132,318.24 962,470.50 Imbunatatirea durabila a capacitatii 

administratiei publice din Romania, prin 

optimizarea capacitatii de functionare si 

proces a functionarilor publici

0.00

120 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Argeş

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Integrarea europeana a 

funcţionarilor din 

administraţia publică locală 

prin dezvoltarea abilităţilor 

de management de proiect

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

1,135,428.53 963,947.24 Cresterea capacitatii administratiei publice 

locale din judetul Arges de a implementa si 

gestiona proiecte cu finantare 

nerambursabila si de a asigura 

durabilitatea initiativelor locale

0.00

121 Consiliul Judeţean 

Alba

Alba Program de instruire pentru 

dezvoltarea capacităţii 

administrative şi creşterea 

eficienţei organizaţionale în 

administraţiile publice ale 

judeţului Alba

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

1,098,026.43 1,074,638.47 Dezvoltarea capacitatii administrative in 

autoritatile publice locale ale judetului 

Alba  prin cresterea nivelului de cunostinte 

si expertiza a personalului, in vederea 

imbunatatirii eficacitatii organizationale, 

modernizarii administratiilor si a reducerii 

disparitatilor de performate intre 

administratii

219,605.29

122 Oraşul Eforie Constanţa Îmbunătăţirea eficacităţii 

organizaţionale a Primăriei 

oraşului Eforie

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

410,794.88 402,578.98 Imbunatatirea calitatii si eficientei actului 

administrativ in cadrul Primariei Orasului 

Eforie

82,158.97

123 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Neamţ

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Performanţă prin efort 

comun - PECO

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

541,217.00 460,034.45 imbunatatirea durabila a capacitatii 

administrative in cadrul Institutiei 

Prefectului judetul Neamt, cu impact 

asupra calitatii serviciilor furnizate 

beneficiarilor

0.00

28/66



Lista proiectelor aprobate pentru finanțare din PODCA
-30 mai 2011-

Nr. 

Crt.

Beneficiar Judeţ sau minister 

tutelar

Titlu proiect DMI Bugetul total al 

proiectului (lei)

Asistenţă 

nerambursabilă 

solicitată (lei)

Obiectivele proiectului Plăți efectuate 

(lei)

124 Asociaţia 

Comunelor din 

România

Dâmboviţa Formarea profesională 

continuă în administraţia 

publică locală

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

942,455.49 923,606.38 Consolidarea si dezvoltarea capacitatii 

administrative a ACoR in vederea sprijinirii 

dezvoltarii resurselor umane din cadrul 

administratiei publice locale si, implicit, 

cresterea capacitatii organizatonale a 

acesteia si a calitatii serviciilor furnizate 

cetatenilor

188,491.09

125 Asociaţia 

Directorilor 

Economici şi 

Contabililor din 

judeţele din 

România

Tulcea Managementul financiar 

performant al fondurilor 

structurale - instrument de 

dezvoltare durabilă al 

unităţilor administrativ 

teritoriale

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

1,018,450.00 997,101.00 Consolidarea capacitatii autoritatilor 

publice locale din Romania de a gestiona 

eficient problemele financiare legate de 

implementarea fondurilor structurale, ca 

instrument al politicilor publice locale

203,490.00

126 Agenţia pentru 

Dezvoltare 

Regională Centru

Alba Creşterea capacităţii 

personalului din 

administraţia publică locală 

şi judeţeană de a furniza 

servicii publice de calitate şi 

a contribui la dezvoltarea 

durabilă a regiunii centru

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

856,360.00 839,232.80 Intarirea capacitatii institutionale a 

autoritatilor administratiei publice locale si 

judetene din Regiunea CENTRU si 

structurilor lor asociative de a dezvolta 

politici si programe de dezvoltare, de a 

accesa fonduri de tip structural si de a 

initia proiecte viabile, finantate de Uniunea 

Europeana, in interes propriu si comunitar

171,272.00

127 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Bihor

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Dezvoltarea capacităţii 

administrative a instituşiilor 

din judeţul Bihor

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

499,375.00 424,468.75 Sprijinirea imbunatatirilor de structura si 

proces care sa contribuie la eficacitatea 

organizationala prin cresterea nivelului de 

cunostinte si expertiza a personalului din 

cadrul Institutiei Prefectului si a institutiilor 

deconcentrate din judetul Bihor

0.00
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128 Municipiul Sibiu Sibiu Formarea continuă şi 

creşterea calificării 

profesionale a resurselor 

umane pentru îmbunătăţirea 

eficienţei şi eficacităţii 

organizaţionale a serviciului 

public de Poliţie Comunitară 

al Municipiului Sibiu

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

430,471.00 421,861.58 Îmbunătățirea durabila a capacitații 

administrației publice locale a Municipiului 

Sibiu. Totodata, formarea continua si 

cresterea calificari profesionale a 

resurselor umane vor contribui la crearea 

unei administrații publice locale mai 

eficiente si eficace in beneficiul socio-

economic al comunitasii locale de la nivelul 

Municipiului Sibiu

0.00

129 Asociaţia Zona 

Metropolitană Iaşi

Iaşi Personal calificat pentru o 

administraţie eficientă în 

zona metropolitană Iaşi

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

445,700.00 436,696.86 Eficientizarea administratiilor publice 

locale membre ale Asociatiei Zona 

Metropolitana Iasi prin cresterea nivelului 

de cunostinte si expertiza a personalului

89,140.00

130 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Vâlcea

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Formare profesională pentru 

promovarea excelenţei în 

administraţia publică locală 

din judeţul Vâlcea

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

612,499.00 520,624.15 Cresterea capacitatii institutionale a 

administratiei publice din Judetul Valcea 

prin sprijinirea imbunatatirii structurilor si 

proceselor care contribuie la eficacitatea 

organizatională

0.00

131 Academia de Studii 

Economice 

Bucureşti

Bucureşti Profesionalism la nivelul 

Direcţiilor Judeţene de 

Statistică

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

1,120,195.35 1,097,791.45 Cresterea eficacitatii si eficientei 

personalului din serviciile publice 

deconcentrate prin formare continua si 

perfectionare specializată

0.00

132 Academia de Studii 

Economice 

Bucureşti

Bucureşti Creşterea capacităţii 

administrative şi 

îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor prin formare 

continuă specializată

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

710,381.85 696,174.21 Cresterea eficacitatii si eficientei 

personalului din administratia publica 

centrala prin formare continua si 

perfectionare specializată

0.00
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133 Agenţia de 

Dezvoltare 

Economico- Socială 

Timiş

Timiş Competenţă profesională şi 

utilizarea eficientă a 

resurselor umane - cheia 

creşterii capacităţii de 

accesare a fondurilor 

nerambursabile la nivelul 

administraţiei publice locale

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

674,200.00 660,716.00 Ridicarea nivelului de cunostinte si 

expertiza a personalului din serviciile 

publice ale administratiei locale, in special 

in domeniul accesarii si implementarii 

proiectelor cu finantare nerambursabila

Asigurarea unui sistem de management 

intern eficient al informatiilor si 

documentelor

0.00

134 Consiliul Judeţean 

Arad

Arad Eficientizarea 

organizaţională la nivelul 

Consiliului Judeţean Arad şi a 

instituţiilor subordonate

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

732,000.00 717,360.00 Formarea profesionala continua a 

personalului Aparatului Propriu de 

Specialitate al CJ Arad si al institutiilor 

subordonate pentru a oferi servicii de 

calitate, astfel încat sa se ajunga la o 

administratie publica eficienta si eficace in 

beneficiul socio-economic al cetatenilor 

jud. Arad

146,400.00

135 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4

Bucureşti Creşterea performanţelor 

angajaţilor prin asigurarea 

formării profesionale la 

standarde europene

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

847,333.00 830,386.34 Eficientizarea activitatii DGASPC Sector 4 

prin participarea la  programe de formare 

profesionala a 472 angajati, pe parcursul a 

18 luni

169,466.60

136 Comuna Buteni Arad Dezvoltare capacitate 

administrativă a primăriilor 

comunelor Buteni, Chisindia 

şi Bârsa judeţul Arad

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

629,761.95 617,103.73 Consolidarea unei capacitati durabile si 

eficiente a aparatelor administrative ale 

comunelor Buteni, Barsa si Chisindia care 

sa asigure adaptarea flexibila a acestora la 

noile schimbari de structura si proces a 

managementului ciclului de politici publice 

precum si la mutatiile determinate de 

aparitia inovatiilor tehnologice, sa fie in 

masura sa raspunda la noile provocari de 

dezvoltare socio-economică

0.00
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137 Ministerul 

Administrației și 

Internelor- Direcția 

Generală Resurse 

Umane -segment 

administraţie 

publică

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Instruirea profesională - 

condiţie esenţială a 

competenţei în administraţie

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

1,194,674.72 1,015,473.51 Dezvoltarea capacitatii administrative prin 

debirocratizarea si eficientizarea activitatii 

in cadrul Ministerului Administrației si 

Internelor si a structurilor subordonate, 

prin derularea de module de instruire si 

perfectionare profesionala in domeniul 

resurselor umane

0.00

138 Consiliul Local al 

Comunei Smeeni

Buzău Instruirea angajaţilor unităţii 

administrativ teritoriale 

Smeeni - modalitate de 

sporire a eficiacităţii 

instituţionale prin asigurarea 

unui nivel superior de 

calitate-

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

475,164.29 461,512.67 Asigurarea unui program complex, 

multimodular, de formare a personalului 

angajat in cadrul Primariei Comunei 

Smeeni

0.00

139 Direcţia  Generală 

Impozite şi Taxe 

Locale - sector 1

Bucureşti Instruirea angajaţilor, o 

valoare adaugată 

administraţiei publice locale

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

813,168.12 796,904.76 Dezvoltarea capacitatii administrative prin 

cresterea nivelului de cunostinte si 

expertiza a 168 angajati ai Directiei 

Generale de Impozite si Taxe Locale a 

Sectorului 1

0.00

140 Consiliul Local al 

oraşului Buşteni

Prahova Îmbunătăţirea investiţiilor în 

capitalul uman, educaţie şi 

formare profesională

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

474,835.00 423,845.49 Dezvoltarea capacitatii administrative a 

Consiliului Local al orasului Busteni, prin 

cresterea calitatii actului administrativ 

catre cetateni ca urmare a investitiilor in 

capitalul uman din aparatul propriu, in 

vederea dezvoltarii profesionale a acestora

0.00

141 ADI Polul de 

Creştere Ploieşti 

Prahova

Prahova Întărirea capacităţii 

operaţionale a ADI Polul de 

creştere Ploieşti Prahova

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

926,191.04 907,667.22 Consolidarea capacitatii administrative a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Polul de Crestere Ploiesti-Prahova prin 

dezvoltarea practicilor de management 

strategic in vederea cresterii eficacitatii 

organizationale

0.00
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142 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Vrancea

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Eficienţă şi calitate în actul 

decizional prin creşterea 

capacităţii organizaţionale a 

autorităţilor publice din 

judeţul Vrancea

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

938,323.75 797,575.19 Imbunatatire durabia a capacitatii 

administratiei publice din Romania, prin 

realizarea unor imbunatatiri de structura si 

proces ale managementului ciclului de 

politici publice

0.00

143 Judeţul Vaslui prin 

Consiliul Judeţean 

Vaslui

Vaslui Pregătirea profesională a 

personalului Consiliului 

Judeţean Vaslui

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

700,000.00 686,000.00 Imbunatatirea calitatii actului administrativ 

la nivel local prin cresterea nivelului de 

instruire a personalului   avand drept efect 

crearea unei administratii publice mai 

eficiente si mai eficace

0.00

144 Universitatea 

"Ştefan cel Mare" 

Suceava

Suceava Dezvoltarea resurselor 

umane şi îmbunătăţirea 

eficacităţii organizaţionale în 

cadrul administraţiei publice 

din judeţul Suceava (DROAP)

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

861,857.00 844,619.86 Dezvoltarea activitatilor de formare si 

cercetare privind eficacitatea 

organizationala in vederea imbunatatirii si 

modernizarii administratiei publice din 

judetul Suceava

0.00

145 Universitatea 

Eftimie Murgu 

Reşiţa

Caraş Severin Resurse umane - formare 

profesională - administraţie 

publică europeană

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

615,782.22 600,146.61 Cresterea capacitatii administrative din 

judetul Caras-Severin prin realizarea unor 

imbunatatiri de structura si proces ale 

managementului ciclului de politici publice  

in administratia publica locala

0.00

146 UAT Hoghiz Braşov Competenţe europene 

pentru administraţia publică 

locală

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

280,320.00 274,713.60 Imbunatatirea eficacitatii organizationale a 

administratiilor publice prin participarea a 

31 de angajati la 3 cursuri de formare pe 

durata a 12 luni

0.00

147 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6

Bucureşti Formare profesională pentru 

o administraţie publică 

modernă

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

892,932.00 875,073.36 Imbunatatirea capacitatii Directiei de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

Sector 6 Bucuresti in vederea dezvoltarii 

viabile a structurii si a proceselor de 

management la nivelul  politicilor publice, 

pentru o mai buna implementare a 

acestora.

215,671.92

33/66



Lista proiectelor aprobate pentru finanțare din PODCA
-30 mai 2011-

Nr. 

Crt.

Beneficiar Judeţ sau minister 

tutelar

Titlu proiect DMI Bugetul total al 

proiectului (lei)

Asistenţă 

nerambursabilă 

solicitată (lei)

Obiectivele proiectului Plăți efectuate 

(lei)

148 Ministerul 

Agriculturii, 

Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale

 Ministerul 

Agriculturii, 

Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale

" DA pentru MAPDR"- 

dezvoltăm aptitudini pentru 

Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

734,129.50 624,010.08 Cresterea capacitatii administrative a   

Ministerului Agriculturii , Padurilor si 

Dezvoltarii Rurale prin imbunatatirea 

nivelului de pregatire profesionala a 

resurselor umane la nivelul institutiei

0.00

149 Direcţia Generală 

de Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 

4

Bucureşti Creşterea nivelului de 

pregătire profesională a 

angajaţilor Direcţiei Generale 

de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 4 prin asigurarea 

unui pachet complex de 

training

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

926,857.00 908,319.86 Dezvoltarea si imbunatatirea 

competentelor personalului operativ si de 

conducere din cadrul Directiei Generale de 

Impozite si Taxe Locale a sectorului 4, prin 

sprijinirea angajatilor in procesul de 

perfectionare a cunostintelor profesionale 

in contextul transformarilor actuale, 

pronind de la functiile administartiei 

publice de a raspunde nevoilor unui mediu 

complex si dinamic

185,371.40

150 Direcţia de 

Asistenţă Socială 

Voluntari

Ilfov Îmbunătăţirea capacităţii 

administrative a personalului 

din cadrul Direcţiei de 

Asistenţă Socială Voluntari

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

867,198.00 849,854.04 Imbunatatirea capacitatii Directiei de 

Asistenta Sociala Voluntari in vederea 

dezvoltarii viabile a structurii si a 

proceselor de management la nivelul  

politicilor publice in domeniul social, 

pentru o mai buna implementare a 

acestora.

173,439.60

151 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3

Bucureşti Perfecţionarea personalului 

în vederea eficientizării 

activităţii

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

881,880.00 864,242.40 Intarirea capacitatii DGASPC Sector 3 la 

nivelul structurilor si a proceselor de 

management a ciclului de politici publice in 

vederea cresterii eficacitatii 

organizationale la nivelul institutiei

176,376.00

152 Consiliul Local al 

Oraşului Găeşti

Dâmboviţa Eficientizarea 

organizaţională a Consiliului 

Local al Oraşului Găeşti prin 

instruire, gestiunea 

portofoliilor personalului şi 

schimb de bune practici de 

conducere

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

464,039.00 454,758.22 Cresterea standardului de cunostinte si 

expertiza al functionarilor Primariei 

orasului Gaesti pentru o mai buna 

exercitare a functiei publice in favoarea 

eficientei si eficacitatii organizationale

0.00
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153 UAT Municipiul 

Moineşti

Bacău Creşterea eficienţei 

organizaţionale a UAT -

Municipiul Moineşti prin 

implementarea unui 

program integrat de 

instruire, de practică în 

management şi de gestiune a 

formării resurselor umane

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

511,181.00 500,957.38 Cresterea standardului de cunostinte si 

expertiza al functionarilor din cadrul UAT-

Moinesti pentru o mai buna exercitare a 

functiei publice in favoarea eficientei si 

eficacitatii organizationale

0.00

154 Asociația de 

Dezvoltare 

Intercomunitară 

(A.D.I.) Zona 

Metropolitană 

Constanţa

Constanţa Perfecţionare pentru 

dezvoltare

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

412,670.00 404,416.60 Crearea unei administratii publice mai 

eficiente si mai eficace in beneficiul socio-

economic al Zonei Metropolitane 

Constanta prin cresterea capacitatii 

administrative în domeniul absorbtiei 

Fondurilor Structurale.

177,285.55

155 Ministerul 

Administrației și 

Internelor- Agenţia 

Naţională a 

Funcţionarilor 

Publici (ANFP)

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Creşterea capacităţii 

funcţionarilor publici din 

M.Ap.N şi ANFP de a 

gestiona procesele de 

management strategic 

instituţional şi de proiect în 

contextul dezvoltării şi 

întăririi rolului funcţiei 

publice

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

1,124,300.00 955,655.00 Imbunatatirea capacitatii si eficacitatii 

organizationale din cadrul structurilor celor 

doua institutii partenere, pana la sfarsitul 

anului 2011,  prin eficientizarea proceselor 

de management strategic si a utilizarii 

instrumentelor de modernizare de catre 

functionarii publici.

0.00
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156 Jandarmeria 

Română

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Sistem informatic pentru 

managementul situaţiilor de 

criză

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

16,940,984.80 14,399,837.08 Îmbunătățirea eficacitatii organizationale a 

Jandarmeriei Romane prin cresterea si 

perfectionarea capacitatii de decizie si a 

capacitatii de raspuns pentru planificarea si 

organizarea misiunilor pe care le 

organizeaza in virtutea atributiilor ce ii 

revin: aparea ordinii si linistii publice, a 

drepturilor si fundamentale ale cetatenilor, 

a proprietatii publice si private, la 

prevenirea si descoperirea infractiunilor si 

a altor incalcari ale legilor in vigoare, 

precum si la protectia institutiilor 

fundamentale ale statului si combaterea 

actelor de terorism

0.00
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157 Jandarmeria 

Română

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Sistemul Unitar de Raportare 

a Evenimentelor (SURE)

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

15,270,600.00 12,767,510.00 Imbunatatirea durabila a activitatii si a 

capacitatii de analiza si sinteza a 

personalului operativ al Jandarmeriei 

Romane prin standardizarea modalitatii de 

inregistrare a informatiilor si a datelor 

despre evenimente survenite pe timpul 

indeplinirii misiunilor.

Imbunatatirea proceselor de planificare, 

evaluare a situatiei operative, adoptarea 

deciziilor pentru solutionarea 

evenimentelor prin implementarea unui 

instrument informatic modern de 

management al activitatii si al 

informatiilor.

Realizarea standardizarii metodologiilor si 

a instrumentelor informatice de 

inregistrare si de analiza a incidentelor la 

nivelul institutiilor de ordine publica din 

subordinea Ministerului de Interne prin 

integrarea SURE cu sistemul similar al 

Inspectoratului General al Politiei Romane 

(SNRI ? Sistemul National de Raportare a 

Incidentelor)

0.00

158 Ministerul 

Administrației și 

Internelor- 

Academia de 

Poliţie "A.I Cuza"

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Centrul pentru Promovarea 

Drepturilor Omului în 

Instituţiile de Ordine şi 

Siguranţă Publică - C.P.D.O.

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

3,040,595.00 2,584,459.00 dezvoltarea unei culturi organizationale in 

spiritul si pentru respectarea drepturilor 

omului in institutiile publice care activeaza 

in domeniul ordinii si sigurantei publice din 

Romania.

0.00
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159 Ministerul Muncii, 

Familiei şi 

Protecţiei Sociale

Ministerul Muncii, 

Familiei si 

Protectiei Sociale

Îmbunătăţirea eficacităţii 

organizaţionale a sistemului 

de protecţie a copilului în 

România

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

18,516,194.70 15,738,765.49 Imbunatatirea si completarea procesului 

de adoptare, aplicare monitorizare si 

evaluare a deciziilor referitoare la protectia 

drepturilor copilului.

Imbunatatirea eficacitatii activitatilor 

furnizorilor de servicii sociale, prin crearea 

unui sistem concurential bazat pe eficienta 

utilizarii resurselor alocate.

0.00

160 Ministerul 

Administrației și 

Internelor -Direcţia 

Generală 

Management 

Operaţional

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Sistem Informatic de 

Management Integrat al 

Evenimentelor de Ordine 

Publică (SIMIEOP)

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

9,969,500.00 8,474,075.00 Îmbunatatirea durabila a capacitatii de 

analiza si sinteza a personalului ce 

incadreaza Centrul Operational de 

Comanda al MAI, prin standardizarea 

modalitatii de raportare si inregistrare, on-

line, a datelor si informatiilor despre 

schimbarile survenite pe timpul 

evenimentelor/manifestarilor cu impact in 

domeniul ordinii publice. 

Îmbunatatirea proceselor de management 

a diferitelor tipuri de  

evenimente/manifestari de amploare cu 

dimensiune zonala/nationala sau 

internationala, evaluarea riscurilor si a 

evolutiei acestora, in scopul informarii 

corecte si operative a conducerii 

ministerului si fundamentarii deciziei in 

situatii de criza, prin implementarea unor 

instrumente informatice moderne de 

gestionarea a activitatilor si a informatiilor

0.00

161 Ministerul 

Educaţiei, 

Cercetării, 

Tineretului şi 

Sportului

Ministerul 

Educației, 

Cercetării, 

Tineretului și 

Sportului

Prevenirea corupţiei în 

educaţie prin informare, 

formare şi responsabilizare

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

14,101,005.77 11,985,854.90 Dezvoltarea unei strategii anticoruptie în 

domeniul educatiei prin informarea, 

formarea si consultarea  factorilor  

implicati în implementarea ei.

0.00
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162 Ministerul 

Afacerilor Externe

 Ministerul 

Afacerilor Externe

"Fii Proactiv, Învaţă 

Permanent" Module de 

trening pentru 

îmbunătăţirea abilităţilor 

personalului MAE

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

2,307,744.30 1,961,582.66 Imbunatatirea eficacitatii activitatii 

Ministerului Afacerilor Externe in vederea 

imbunatatirii durabile a capacitatii 

administratiei publice din Romania. 

Dezvoltarea abilitatilor functionarilor si 

modernizarea functiei de formare 

profesionala in vederea imbunatatirii 

eficacitatii activitatii MAE

0.00

163 Consiliul Judeţean 

Bistriţa Năsăud

Bistriţa Năsăud Pregătirea profesională a 

resurselor umane, prioritate 

a Consiliului Judeţean Bistriţa 

Năsăud

1.3. 

Îmbunătăţirea 

eficacităţii 

organizaţionale

750,000.00 735,000.00 Creșterea eficacitatii organizationale a 

Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, a 

institutiilor subordonate ?i a unitatilor 

administrativ teritoriale, prin formarea și 

perfectionarea profesionala a personalului

0.00

164 Consiliul Judeţean 

Bacău

Bacău Programare strategică - 

modalitate de optimizare a 

structurilor pentru noile 

servicii 

descentralizate/deconcentra

te din sectorul prioritar 

sănătate

2.1. Sprijin 

pentru procesul 

de 

descentralizare 

sectorială a 

serviciilor

850,000.00 833,000.00 Sprijinirea procesului de descentralizare in 

domeniul sectorial sanitar in judetul Bacau

0.00

165 Ministerul Muncii, 

Familiei şi 

Protecţiei Sociale

Ministerul Muncii, 

Familiei si 

Protectiei Sociale

Creşterea gradului de 

implementare a legislaţiei 

privind serviciile sociale la 

nivel local în contextul 

procesului de descentralizare

2.1. Sprijin 

pentru procesul 

de 

descentralizare 

sectorială a 

serviciilor

15,194,918.00 12,905,480.30 Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale 

descentralizat, adaptat la nevoile si 

realitatile existente in Romania

0.00

166 Ministerul Sănătăţii Ministerul 

Sănătății

Aplicarea procesului de 

descentralizare în sistemul 

de sănătate

2.1. Sprijin 

pentru procesul 

de 

descentralizare 

sectorială a 

serviciilor

4,112,425.00 3,495,561.25 Sprijinirea schimbarilor de structura si 

proces care decurg din initiativele de 

descentralizare sectoriala in domeniul 

sanatatii

0.00
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167 Consiliul Judeţean 

Constanţa

Constanţa Programe de instruire pentru 

personalul de conducere din 

spitale

2.1. Sprijin 

pentru procesul 

de 

descentralizare 

sectorială a 

serviciilor

396,000.00 387,590.00 Îmbunatatirea calitatii si eficientei  

serviciilor oferite de catre cadrele medicale 

din judetul Constanta, cu accent pe 

procesul de descentralizare  reflectat  la 

nivelul furnizarii de servicii

83,712.14

168 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi Protecţia 

Copilului Bacău

Bacău Autorităţi responsabile, 

comunităţi implicate!

2.1. Sprijin 

pentru procesul 

de 

descentralizare 

sectorială a 

serviciilor

1,145,890.00 1,122,972.20 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

serviciilor sociale furnizate de catre 

D.G.A.S.P.C. Bacau si autoritatile publice 

locale (Servicii Publice de Asistenta Sociala, 

Compartimente de Asistenta Sociala)

353,903.40

169 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi Protecţia 

Copilului Vaslui

Vaslui Consiliul Local - 

Responsabilitate şi 

profesionalism

2.1. Sprijin 

pentru procesul 

de 

descentralizare 

sectorială a 

serviciilor

1,154,633.60 1,131,540.93 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

serviciilor sociale furnizate de catre 

DGASPC Vaslui si autoritatile publice locale 

(Servicii Publice de Asistenta Sociala, 

Compartimente de Asistenta Sociala).

Declansarea procesului de descentralizare, 

in vederea preluarii de catre autoritatile 

locale a competentelor necesare oferirii de 

servicii sociale

230,926.72

170 Consiliul Judeţean 

Hunedoara

Hunedoara Eficienţă, calitate, 

promptitudine în cadrul 

Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Hunedoara

2.1. Sprijin 

pentru procesul 

de 

descentralizare 

sectorială a 

serviciilor

827,223.62 810,679.15 Perfeclionarea structurilor si proceselor 

manageriale din cadrul Direcliei Generale 

de Asistenla Socials si Proteclia Copilului 

Hunedoara, pentru eficientizarea 

implementarii politicilor si strategiilor 

descentralizate de asistenla sociala la nivel 

judelean si local

0.00

171 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi Protecţia 

Copilului a 

judeţului Satu 

Mare

Satu-Mare Sprijinirea descentralizării 

serviciilor sociale prin 

formarea personalului din 

cadrul autorităţilor 

administraţiei publice locale 

în judeţul Satu Mare

2.1. Sprijin 

pentru procesul 

de 

descentralizare 

sectorială a 

serviciilor

716,001.60 592,706.12 Cresterea capacitatii autoritatilor 

administratiei publice locale din judetul 

Satu Mare in dezvoltarea serviciilor sociale 

descentralizate de la nivel judetean

143,200.32
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172 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială a 

Municipiului 

Bucureşti

Bucureşti Servicii sociale eficiente în 

slujba cetăţeanului 

bucureştian

2.1. Sprijin 

pentru procesul 

de 

descentralizare 

sectorială a 

serviciilor

988,000.00 968,240.00 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

serviciilor sociale furnizate cetatenilor 

Municipiului Bucuresti in vederea 

satisfacerii nevoilor reale ale acestora

0.00

173 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3

Bucureşti Descentralizare - prin 

optimizare, eficienţă şi 

profesionalism

2.1. Sprijin 

pentru procesul 

de 

descentralizare 

sectorială a 

serviciilor

999,857.40 979,860.25 Cresterea calitatii si a eficientei activitatilor 

si serviciilor sociale specifice Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului sector 3, denumita in continuare 

DGASPC, prin perfectionarea sistemului de 

management al acestei institutii

0.00

174 Ministerul 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii, 

Comerţului şi 

Mediului de Afaceri

Ministerul 

Economiei, 

Comertului si 

Mediului de 

Afaceri 

Simplificarea procedurilor 

administrative pentru IMM, 

prin introducerea de birouri 

unice "one stop shop"

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

5,175,756.00 4,399,392.60 Proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii si 

eficientei furnizarii serviciilor publice 

destinateIMM-urilor, prin simplificarea 

procedurilor administrative cu incidenta 

asupra infiintarii si dezvoltarii IMM, prin 

introducerea de birouri unice  ”one stop 

shop”

632,907.29

175 Ministerul 

Administrației și 

Internelo r- 

Direcţia pentru 

Servicii de Interes 

General

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Dezvoltarea unui sistem de 

monitorizare a indicatorilor 

de performanţă în sectorul 

serviciilor comunitare de 

utilităţi publice

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

7,582,142.00 6,444,820.70 Cresterea calitatii si eficientei serviciilor 

comunitare de utilitati publice prin 

introducerea unui sistem de evaluare pe 

baza de indicatori a modului în care 

autoritatile publice locale se preocupa de 

dezvoltarea unui management performant 

al acestor servicii si de promovarea unui 

program coerent de investitii si 

modernizare a infrastructurii aferente. 

Sistemul de indicatori va permite 

compararea performantelor autoritatilor 

publice locale din punct de vedere al 

serviciilor publice comunitare si întocmirea 

unor clasamente care sa puna în evidenta 

bunele practici

0.00
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176 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi Protecţia 

Copilului, sector 6 

Bucureşti

Bucureşti Înfiinţarea Departamentului 

"Management de Caz" şi 

implementarea metodei - 

premiza pentru reducerea 

perioadei de 

livrare/asistenţă publică 

pentru copii şi adulţi

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

774,166.00 363,546.68 Imbunatatirea calitatii si eficientei Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului in implementarea serviciilor 

sociale catre populatie

177,957.66

177 Consiliul Judeţean 

Tulcea

Tulcea Implementarea sistemului de 

management al calităţii SR 

EN ISO 9001:2008 la nivelul 

Consiliului Judeţean şi al 

unităţilor subordonate

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

317,626.25 308,097.46 Imbunatatirea durabila a capacitatii 

administrative a Consiliului Judetean 

Tulcea prin dezvoltarea capacitatii 

organizationale  pentru o gestionare mai 

eficienta si eficace a serviciilor publice in 

beneficiul socio-economic al judetului 

Tulcea

88,201.04

178 Consiliul Local 

Petrila

Hunedoara Creşterea calităţii serviciilor 

furnizate de administraţia 

publică locală din Petrila

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

220,150.00 215,747.00 Introducerea, dezvoltarea, implementarea, 

certificarea si mentinerea in functiune a 

sistemului de management al calitatii

182,174.07

179 Municipiul 

Drăgaşani

Vâlcea Implementarea sistemului de 

management al calităţii la 

nivelul Primăriei municipiului 

Drăgăşani

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

296,800.00 290,864.00 Îmbunatatirea calitatii si eficientei 

furnizarii serviciilor publice la nivelul 

administratiei publice locale din Romania 

prin furnizarea unor servicii de calitate la 

nivelul Primariei Municipiului Dragasani

95,671.74
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180 UAT Comuna 

Lumina

Constanţa Îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor oferite de Primăria 

Comunei Lumina printr-un 

management integrat

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

350,000.00 343,000.00 Cresterea eficientei activitatilor interne;

Reducerea timpului de solutionare a 

corespondentei adresata institutiei de 

catre autoritatile publice centrale, serviciile 

publice deconcentrate, autoritatile publice 

locale, agentii economici, organizatiile 

nonguvernamentale;

Constientizarea si asumarea problematicii 

de protectia mediului de catre angajati, 

oferind un cadru bine organizat pentru 

gestionarea problemelor de mediu

reducerea (gestionarea) riscurilor sanatatii 

si securitatii ocupationale

278,318.97

181 UAT Oraşul Eforie Constanţa Managementul standardizat 

pentru îmbunătăţirea 

calităţii şi eficienţei furnizării 

serviciilor oferite de Primăria 

Eforie

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

450,000.00 441,000.00 Constientizarea si asumarea problematicii 

de protectia mediului de catre angajati, 

oferind un cadru bine organizat pentru 

gestionarea problemelor de mediu

Reducerea riscurilor sanatatii si securitatii 

ocupationale a angajatilor

131,151.80

182 Primăria 

Municipiului 

Câmpina

Prahova Servicii de calitate pentru 

locuitorii municipiului 

Câmpina

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

277,819.76 272,263.37 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

serviciilor oferite locuitorilor municipiului 

Campina de catre administratia publica 

locala

55,563.95

183 Comuna 

Dumbrăviţa

Timiş Sistem de management 

performant pentru comuna 

Dumbrăviţa, jud.Timiş

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

234,460.00 229,770.80 Imbunatatirea eficientei si eficacitatii 

administratiei publice locale din Comuna 

Dumbravita, jud. Timis prin implementarea 

unui sistem modern de management in 

vederea dezvoltarii durabile a mediului 

socio-economic local.

49,726.00
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184 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Bacău

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Mecanisme integrate de 

reducere a duratei de livrare 

a serviciilor publice în cadrul 

Instituţiei Prefectului - 

judeţul Bacău

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

352,454.00 299,585.90 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

serviciilor furnizate de Institutia 

Prefectului, judetul Bacau.

206,664.73

185 UAT Municipiul 

Medgidia

Constanţa Gestionarea eficientă a 

fondurilor publice prin 

implementarea sistemului de 

management integrat în 

Primăria Medgidia

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

400,000.00 392,000.00 Imbunatatirea calitatii serviciilor care sa 

sigure obtinerea satisfactiei cetatenilor, in 

conditii de eficacitate si eficienta

150,098.44

186 Consiliul Local al 

Comunei Vlădeşti, 

judeţul Vâlcea

Vâlcea Îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei furnizării serviciilor 

publice la nivelul comunei 

Vlădeşti, judeţul Vâlcea

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

682,759.00 669,103.82 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

furnizarii serviciilor publice la nivelul 

administratie publice locale a comunei 

Vladesti, judetul Valcea

214,493.31

187 Comuna Deleni Constanţa Gestionarea eficientă a 

fondurilor publice prin 

implementarea sistemului de 

management integrat în 

Primăria Deleni

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

350,000.00 343,000.00 Eficientizarea activitatilor institutiei

Constientizarea si asumarea problematicii 

de protectie a mediului

Constientizarea si reducerea riscurilor 

sanatatii si securitatii ocupationale

70,000.00

188 UAT Lieşti Galaţi Servicii publice performante 

prin management de calitate

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

226,280.00 219,989.25 Dezvoltarea si consolidarea capacitatii 

administrative a comunei Liesti

Introducerea sistemului de management al 

calitatii conform standardului SR EN ISO 

9001:2008

101,809.31

189 UAT Slănic 

Moldova

Bacău Sistem de management al 

calităţii în conformitate cu SR 

EN ISO 9001:2008 şi SR EN 

ISO 14001:2005 -Primăria 

Slănic Moldova

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

249,990.00 229,790.40 Îmbunătățirea calitatii si eficientei 

serviciilor publice furnizate la nivelul 

Primariei Orasului Slanic Moldova prin 

consolidarea capacitatii administrative de 

gestiona aceste servicii, raportate la 

standarde de calitate recunoscute

54,297.71
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190 Consiliul Local Istria Constanţa Măsuri pentru eficientizarea 

serviciilor prestate în folosul 

cetăţenilor din comuna 

Istria, judeţul Constanţa

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

261,876.06 256,638.54 Reducerea duratei de livrare a serviciilor 

publice in comuna Istria, judetul Constanta 

prin adoptarea unui sistem de 

management participativ între 

administratia si comunitatea locala in 

comuna Istria, judetul Constanta

95,181.86

191 Primăria 

municipiului Reşiţa

Caraş Severin Îmbunătăţirea calităţii şi a 

timpului de furnizare a 

serviciilor de către Primăria 

Municipiului Reşiţa prin 

implementarea informatică a 

ghişeului unic cu registratura 

electronică şi gestiune 

documente

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

272,824.00 267,367.52 Cresterea eficientei si eficacitatii 

administratiei publice in beneficiul socio-

economic al societatii locale resitene

54,564.80
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192 UAT a Judeţului 

Brăila (Consiliul 

Judeţean Brăila)

Brăila Implementarea şi 

Certificarea Sistemului 

Integrat de Management al 

Calităţii şi de Mediu în cadrul 

Consiliului Judeţean Brăila 

(SIMJUD Brăila)

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

383,400.00 375,425.28 Dezvoltarea capacitatii administratiei 

publice la nivelul judetului Braila prin  

imbunatatirea furnizarii de servicii publice 

in concordanta cu politicile si documentele 

programatice regionale, nationale si 

comunitare 2007-2013.

Pe termen scurt se au in vedere 

urmatoarele obiective:

- realizarea unei analize diagnostic a 

activitatii desfasurate in cadrul Consiliului 

Judetean Braila;

- identificarea oportunitatilor si directiilor 

de dezvoltare a serviciilor publice si 

serviciilor de interes public la nivelul 

institutiei;

- implementarea si certificarea sistemului 

integrat de management al calitatii (ISO 

9001:2001) si de mediu (ISO 14001:2005);

- achizitia si implementarea la nivelul 

institutiei a unei aplicatii informatice de 

management a proiectelor de investitie de 

interes judetean.

78,642.16

193 Consiliul Judeţean 

Caraş Severin

Caraş Severin Eficientizarea şi reducerea 

duratei de livrare a serviciilor 

publice din judeţul Caraş 

Severin

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

469,031.00 456,190.90 Dezvoltarea capacitatii administrative din 

judetul Caras-Severin pentru cresterea 

calitatii si eficientei  serviciilor publice 

furnizate cetateanului.

143,584.08

194 Asociaţia 

Intercomunitară de 

Dezvoltare Ciugud-

Berghin

Alba Dezvoltarea serviciilor 

publice ale comunelor 

Ciugud şi Berghin, judeţul 

Alba prin implementarea 

unui sistem interactiv, grafic 

de management şi a 

sistemului de management 

al calităţii serviciilor ISO 9001

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

464,600.00 449,593.42 Dezvoltarea managementului din 

administratia publica  a comunelor Ciugud 

si Berghin in vederea cresterii calitatii si 

eficientei serviciilor publice oferite 

populatiei, institutiilor administratiei 

publice centrale si locale, operatorilor 

privati si organismelor neguvernamentale 

cu care relationeaza.

135,110.63
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195 Consiliul Judeţean 

Bacău

Bacău Implementarea unui sistem 

modern de management al 

calităţii şi mediului - un pas 

spre o administraţie 

europeană

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

372,499.90 365,049.90 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

serviciilor publice furnizate la nivelul 

Consiliul Judetean Bacau prin consolidarea 

capacitatii administrative de gestiona 

aceste servicii, raportate la standarde de 

calitate recunoscute.

0.00

196 Oraş Techirghiol Constanţa Îmbunătăţirea furnizării 

serviciilor publice în cadrul 

primăriei Techirghiol

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

1,196,389.00 1,172,461.22 Cresterea calitatii si eficientei furnizarii 

serviciilor publice în cadrul Primariei 

Orasului Techirghiol

Implementarea initiativelor de reducere a 

duratei de livrare a serviciilor publice la 

nivelul Primariei orasului Techirghiol

370,348.63

197 Primăria Oraşului 

Predeal

Braşov Implementarea şi certificarea 

sistemului de management 

combinat, de calitate şi 

mediu, la nivelul Primăriei 

Oraşului Predeal

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

222,700.00 218,246.00 Îmbunatatirea calitatii si eficientei 

serviciilor publice furnizate la nivelul 

Primariei Orasului Predeal prin 

consolidarea capacitatii administrative de a 

gestiona aceste servicii, raportate la 

standarde de calitate recunoscute

44,540.00

198 UAT Lieşti Galaţi "Ghişeul unic - servicii 

publice complete pentru 

cetaţenii comunei Lieşti"

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

243,700.00 238,826.00 Sprijinirea initiativelor de reducere a 

duratei de livrare a serviciilor publice prin 

infiintarea ghiseului unic pentru cetateni la 

nivelul administratiei publice din comuna 

Liesti, judetul Galati

138,408.71

199 Instituţia 

Prefectului - 

judeţul Neamţ

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Implementarea sistemului 

integrat de management al 

calităţii în Instituţia 

Prefectului - judeţul Neamţ şi 

certificarea calităţii serviciilor 

furnizate

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

310,145.58 263,623.74 Îmbunatatirea calitatii si eficientei 

furnizarii serviciilor furnizate  de catre 

Institutia Prefectului judetul Neamt

0.00

200 Oraş Techirghiol Constanţa Management standardizat 

pentru îmbunătăţirea 

calităţii şi eficienţei furnizării 

serviciilor publice oferite de 

Primăria Techirghiol

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

322,650.00 316,197.00  Îmbunatatirea orientarii catre cetateni 92,013.83
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201 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Gorj

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Implementarea unui sistem 

modern de management al 

documentelor

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

579,100.00 492,235.00 Imbunatatirea furnizarii de servicii publice 0.00

202 Primăria oraşului 

Ovidiu

Constanţa Implementarea sistemului 

integrat de management al 

calităţii, de mediu şi al 

sănătăţii şi securităţii 

ocupaţionale la nivelul 

primăriei oraşului Ovidiu, 

judeţul Constanţa

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

289,502.40 283,712.35 Dezvoltarea managementului din 

administratia publica  a orasului Ovidiu in 

vederea cresterii calitatii si eficientei 

serviciilor publice oferite populatiei, 

institutiilor administratiei publice centrale 

si locale, operatorilor privati si 

organismelor neguvernamentale cu care 

relationeaza in spiritul dezvoltarii durabile, 

egalitatii de sanse, securitatii si sanatatii 

umane

109,781.45

203 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Vrancea

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Calitate la standarde 

europene în administraţia 

publică

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

375,121.00 318,852.85 Consolidarea capacitatii de management al 

serviciilor publice adresate cetatenilor la 

nivelul Institutiei prefectului judetului 

Vrancea

55,760.35

204 Comuna Gorgota Prahova Calitate şi performanţă în 

administraţia publică locală a 

comunei Gorgota, judeţul 

Prahova

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

236,152.18 231,398.76 Îmbunatatirea furnizarii serviciilor publice 

la nivelul administratiei locale a comunei 

Gorgota

75,554.21

205 Comuna Căşeiu Cluj Îmbunătăţirea sistemului de 

management în cadrul 

primăriei Căşeiu, judeţul Cluj

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

347,580.02 340,628.42 Cresterea calitatii si eficientei serviciilor 

publice furnizate de catre Primaria Caseiu 

in vederea asigurarii unei dezvoltarii 

economice si sociale durabile care sa 

raspunda nevoilor identificate ale 

cetatenilor

116,786.88
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206 UAT Adjud Vrancea Eficientizarea serviciilor 

furnizate la nivel local prin 

implementarea sistemului de 

management al calităţii la 

nivel Primăriei municipiul 

Adjud

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

252,275.00 247,229.50 Îmbunatatirea calitatii si eficientei 

serviciilor publice furnizate la nivelul 

Primariei municipiului Adjud prin 

consolidarea capacitatii administrative de 

gestiona aceste servicii, raportate la 

standarde de calitate recunoscute

71,944.72

207 Consiliul Local al 

Sectorului 2 al 

Municipiului 

Bucureşti

Bucureşti Implementarea sistemului de 

management integrat al 

proceselor, riscurilor şi al 

cerinţelor de calitate, mediu, 

sănătate şi securitate 

ocupaţională şi securitatea 

informaţiei în cadrul Poliţiei 

Comunitare sector 2

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

480,128.00 470,477.43 Îmbunătățirea calității si eficienței 

serviciilor furnizate de catre Primaria 

Sectorului 2 in beneficiul cetatenilor

96,025.60

208 Consiliul Judeţean 

Giurgiu

Giurgiu MIASE - Management 

Integrat pentru Asistenţă 

Socială Eficientă

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

1,058,015.27 1,036,854.96 Imbunatatirea furnizarii serviciilor publice 

generale si specifice asistentei sociale prin 

cresterea promptitudinii in furnizarea 

serviciilor publice

220,110.84

209 Primăria Comunei 

Poarta Albă

Constanţa Sistem integrat de 

management al calităţii, de 

mediu şi al sănătăţii şi 

securităţii ocupaţionale la 

nivelul primăriei comunei 

Poarta Albă, judeţul 

Constanţa

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

255,779.20 250,663.62 Modernizarea activitatii administratiei 

publice a comunei Poarta Alba prin 

cresterea calitatii serviciilor publice oferite 

comunitatii locale, institutiilor publice 

centrale locale, precum si mediului de 

afaceri, in perspectiva dezvoltarii durabile 

a comunei si reducerea disparitatilor dintre 

mediul rural si cel urban

120,163.15

210 UAT Municipiul 

Râmnicu Vâlcea

Vâlcea Sistem de management 

informatizat la Primăria 

Municipiului Râmnicu Vâlcea

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

302,800.00 296,744.00 Întarirea capacitatii de management 

strategic si de planificare a actiunilor 

pentruimbunatatirea calitatii si eficientei 

serviciilor publice din administratia 

municipiului Ramnicu Valcea, in beneficiul 

socio-economic al cetatenilor municipiului

109,734.43
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211 Oraşul Murfatlar Constanţa Eficientizarea serviciilor 

publice prin implementarea 

sistemului integrat de 

management - ISO, de mediu 

şi sănătate şi securitatea a 

muncii în cadrul Primăriei 

oraşului Murfatlar, judeţul 

Constanţa

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

259,070.24 253,888.83 Imbunatatirea calitatii si cresterea 

eficientei serviciilor publice oferite 

cetatenilor,  institutiilor si organismelor 

publice si mediului de afaceri, pentru 

dezvoltarea socio-economica a comunitatii  

locale, in spiritul reformei in administratia 

publică

186,718.97

212 Agenţia de 

Dezvoltare 

Durabilă a 

judeţului Braşov

Braşov Servicii de calitate în 

administraţia publică locală

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

497,377.95 487,430.39 Modernizarea procesului de furnizare a 

serviciilor oferite de administratia publica 

locala.

Utilizarea de standarde si obiective 

masurabile in activitatea de zi cu zi a 

primariilor reprezinta o practica moderna 

si eficienta de reglementare a fluxului de 

informatii organizatiilor, care sporeste 

calitatea serviciilor publice

173,826.68

213 Consiliul Judeţean 

Mureş

Mureş Asigurarea condiţiilor de 

implementare a Sistemului 

legislativ managerial public 

pentru cadrele de conducere 

din cadrul Consiliului 

judeţean Mureş şi a 

instituţiilor subordonate

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

499,300.00 489,314.00 Asigurarea conditiilor de implementare in 

practica curenta a  "Sistemului legislativ 

managerial public? ?SLMP (Codul de 

control intern / standardele de 

management) in Consiliul Judetean Mures 

si in institutiile subordonate, folosindu-se 

un cadru managerial informatizat, care va 

contribui atat la imbunatatirea eficientei 

activitatilor de conducere cat si la 

asigurarea legalitatii activitatilor de 

management public

375,307.66
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214 Consiliul Judeţean 

Argeş

Argeş Implementarea sistemului de 

management al calităţii la 

nivelul unor servicii din 

cadrul Direţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Argeş

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

271,150.00 265,727.00 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

serviciilor publice furnizate la nivelul 

Consiliul Judetean Arges - Directiei 

Judetene pentru Asistenta Sociala si 

Protectia Drepturilor Copilului Arges prin 

consolidarea capacitatii administrative de 

gestiona aceste servicii, raportate la 

standarde de calitate recunoscute

54,230.00

215 Consiliul Local Fieni Dâmboviţa Implementare şi certificare 

sistem de management 

integrat calitate - mediu - 

sănătate şi siguranţă 

ocupaţională - securitatea 

informaţiei la Primăria Fieni

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

261,315.40 255,566.46 Cresterea promptitudinii, eficientei si 

calitatii serviciilor publice si a încrederii 

cetatenilor in activitatea administratiei 

publice locale

97,167.22

216 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Vaslui

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Management de calitate la 

Instituţia Prefectului - judeţul 

Vaslui, Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Vaslui şi 

Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Vaslui

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

221,315.00 188,117.75 Consolidarea capacitatii administrative in 

ceea ce priveste managementul calitatii, 

promtitudinea si evaluarea serviciilor 

publice la nivelul Institutuiei Prefectului 

judetului Vaslui, a Directiei Generale a 

Finantelor Publice Vaslui si Inspectoratul 

Teritorial de Munca

16,892.26

217 Comuna Chichiş, 

judeţul Covasna

Covasna Îmbunătăţirea serviciilor 

publice furnizate de comuna 

Chichiş, judeţul Covasna şi 

comunele Bod, Cristian, 

Hălchiu, Sanpetru,  Prejmer, 

Târlungeni şi Vulcan din 

cadrul Agenţiei 

Metropolitane pentru 

Dezvoltare Durabilă Braşov

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

333,124.00 326,461.52 Imbunatatirea funizarii serviciilor publice in 

judetele Brasov si Covasna

SCOP

Implementarea si certificarea sistemului de 

management al calitatii  in 8 primarii din 

judetele Brasov si Covasna si instruirea 

personalului in gestionarea serviciilor 

publice

Imbunata?irea funizarii serviciilor publice 

in jude?ele Bra?ov ?i Covasna

110,315.14
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218 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Ialomiţa

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Implementarea, certificarea 

şi menţinerea Sistemului de 

Management al Calităţii ISO 

9001:2008 în cadrul 

Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Ialomiţa, Consiliului 

Judeţean Ialomiţa,  

administraţiei publice din 

oraşele Amara, Căzăneşti

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

427,328.00 363,228.80 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

furnizarii serviciilor publice pentru cetateni

20,104.00

219 Consiliul Local al 

oraşului Chitila

Ilfov Sistemul integrat de 

management al calităţii, 

garanţie a unei furnizări de 

calitate şi în condiţii de 

eficienţă a serviciilor publice 

de către Primăria Chitila

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

270,616.67 264,230.12 Cresterea calitatii serviciilor publice 

furnizate de Consiliul Local al orasului 

Chitila, prin implememntarea unor sisteme 

moderne de management, in concordanta 

cu standardele internationale de calitate

110,978.57

220 Judeţul Braşov Braşov Îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei serviciilor din 

cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului (DGASPC) Braşov, 

prin implementarea şi 

certificarea sistemului de 

management integrat : 

calitate- mediu

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

492,600.00 482,748.00 Obiectivul general al proiectului îl 

reprezinta cresterea gradului de eficienta si 

eficacitate a serviciilor oferite populatiei 

prin intermediul directiilor de specialitate 

din cadrul Consiliului Judetean Brasov, 

respectiv în cadrul Directiei Generale de  

Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

(DGASPC) Brasov .

98,520.00

221 Municipiul Moreni Dâmboviţa Administraţie de calitate 

pentru CETĂŢEAN

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

326,520.00 316,724.40 Imbunatatirea calitatii si eficienttei 

serviciilor furnizate de administratia 

publica locala a Mp.Moreni prin 

constientizarea si pregatirea administratiei 

pentru desfasurarea activitatilor legate de 

managementul calitatii si mediului.

91,843.38
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222 Comuna Fitionesti 

reprezentata prin 

Consiliul Local

Vrancea Servicii publice de calitate în 

comuna Fitionesti

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

349,561.00 334,743.50 Imbunatatirea durabila a capacitatii 

autoritatii administratiei publice locale de 

a furniza prompt si eficient servicii publice 

de calitate

110,951.10

223 Consiliul Local 

Zărneşti

Buzău Sistemul integrat de 

management al calităţii, un 

pas înainte în creşterea 

calităţii şi eficienţei serviciilor 

publice oferite de Primăria 

Zărneşti, judeţul Buzău

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

255,000.00 249,900.00 Dezvoltarea capacitatii administrative a 

Consiliului Local Zarnesti, prin 

implementarea sistemelor de management 

al calitatii si al mediului, ceea ce va permite 

cresterea calitatii actului administrativ 

catre cetateni si certificarea sistemului de 

management, in administratia publica 

locală

118,223.60

224 Primăria 

Municipiului 

Drobeta Turnu 

Severin

Mehedinţi Întărirea capacităţii 

administrative a Primăriei 

municipiului Drobeta Turnu 

Severin prin introducerea 

unui sistem integrat de 

management calitate - 

mediu

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

324,004.12 317,524.04 Imbunatatirea performantei de mediu si a 

calitatii si eficientei serviciilor furnizate de 

catre administratia publica locala 

reprezentata de Primaria municipiului 

Drobeta Turnu Severin

66,920.00

225 Consiliul Local al 

municipiului Curtea 

de Argeş

Argeş Îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor furnizate de către 

Primăria Curtea de Argeş, 

prin implementarea 

sistemelor integrate de 

management

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

372,000.00 364,560.00 Cresterea calitatii si eficientei serviciilor 

publice prin implementarea unui sistem de 

management integrat in municipiul Curtea 

de Arges.

171,136.19
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226 Consiliul Judeţean 

Bacău

Bacău Proiect pilot privind 

realizarea unui sistem 

informatic modern pentru 

eficientizarea serviciilor 

livrate cetăţenilor de către 

administraţia publică locală 

din judeţul Bacău

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

963,690.00 944,416.20 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

furnizarii serviciilor oferite de administratia 

publica locala prin utilizarea 

instrumentelor si echipamentelor 

informatice moderne avand ca rezultat 

reducerea duratei de livrare a serviciilor 

specifice. Simplificarea procedurilor 

administrative corelata cu introducerea de 

metode electronice de gestionare si 

management a documentelor 

administrative 

0.00

227 Consiliul Local al 

Oraşului Mizil

Prahova Implementarea sistemului 

integrat de management 

calitate-mediu-sănătate la 

Primăria oraşului Mizil

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

410,435.00 402,226.30 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

furnizarii serviciilor publice furnizate de 

administratia publica locala a orasului Mizil

130,751.32

228 Consiliul Judeţean 

Satu Mare

Satu-Mare UNISON - Parteneriat în 

implementarea sistemului de 

management al calităţii în 

administraţia sătmăreană

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

391,412.96 383,584.70 Imbunatatirea managementului 

administratiei publice prin proiectarea, 

implementarea unui sistem de 

management al calitatii si obtinrea 

certificarii ISO

78,282.59

229 Consiliul local 

Moşna

Sibiu Îmbunătăţirea calităţii şi 

eficientizarea furnizării 

serviciilor publice în cadrul 

Primăriei Comunei Moşna

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

391,722.86 383,888.40 Imbunatatirea furnizarii serviciilor publice 

in cadrul Primariei Mosna

78,344.52
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230 Consiliul Judeţean 

Gorj

Gorj Calitate în administraţia 

publică locală

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

429,000.00 420,420.00 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

serviciilor furnizate de catre administratia 

publica locala la nivelul judetului Gorj.

Consolidarea capacitatii administrative a 

autoritatilor administratiei publice locale 

din judetul Gorj în ceea ce priveste 

managementul calitatii in vederea 

imbunatatirii promptitudinii furnizarii 

serviciilor

85,800.00

231 UAT Slănic 

Moldova

Bacău Modernizarea activităţii de 

lucru cu publicul şi 

introducerea unui program 

informatic pentru buna 

gestionare a documentelor 

în cadrul Primăriei oraşului 

Slănic Moldova

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

335,230.00 328,525.40 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

furnizarii serviciilor publice la nivelul 

Primariei orasului Slanic Moldova

67,046.00

232 Municipiul Tîrgu 

Mureş

Mureş Eficientizarea duratei livrării 

serviciilor publice prin soluţii 

geospaţiale pentru urbanism - 

Municipiul Tîrgu Mureş

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

1,200,000.00 1,176,000.00 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

serviciilor furnizate de catre administratia 

publica la nivelul Municipiului Tirgu-Mures 

prin reducerea duratei de livrare a 

serviciilor publice in domeniul 

urbanismului si amenajarii teritoriului, 

respectiv eliberarii si avizarii 

documentatiilor de urbanism de tip PUZ, 

PUD ca urmare a solicitarilor cetatenilor si 

institutiilor.

240,000.00

233 UAT Oraşul 

Odobeşti

Vrancea Implementarea unui 

program de managementul 

documentelor la nivelul 

Primăriei oraşului Odobeşti şi 

modernizarea activităţii de 

lucru cu publicul

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

250,000.00 245,000.00 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

furnizarii serviciilor publice la nivelul 

Primariei orasului Odobesti

97,550.07
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234 UAT Oraşul Predeal Braşov Eficienţă şi Transparenţă - 

Modernizarea activităţii de 

lucru cu publicul şi 

introducerea unui program 

informatic pentru buna 

gestionare a documentelor 

în cadrul Primăriei oraşului 

Predeal

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

250,000.00 245,000.00 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

furnizarii serviciilor publice la nivelul 

Primariei orasului Predeal

50,000.00

235 Municipiul Tîrgu 

Mureş

Mureş Modernizarea şi 

eficientizarea serviciilor 

publice în folosul cetăţenilor 

din Municipiul Tîrgu - Mureş

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

273,436.00 267,967.28 Cresterea eficientei si eficacitatii 

administratiei publice locale in beneficiul 

comunitatii locale, prin intermediul 

tehnologiei informatiei-IT si 

profesionalizarea serviciilor publice.

80,949.60

236 Oraşul Luduş Mureş Îmbunătăţirea calităţii şi a 

timpului de furnizare a 

serviciilor de către PRIMĂRIA 

ORAŞULUI LUDUŞ prin 

implementarea informatică a 

ghişeului unic cu registratura 

electronică şi gestiune 

documente

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

240,000.00 235,200.00 Sa contribuie la cresterea eficientei si 

eficacitatii administratiei publice in 

beneficiul socio-economic al societatii 

romanesti

64,318.01

237 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Caraş 

Severin

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Reţeaua de funcţionari 

cărăşeni - eficienţă şi calitate

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

271,220.00 230,537.00 Cresterea eficientei si calitatii serviciilor 

publice furnizate cetateanului prin 

dezvoltarea capacitatii administrative din 

judetul Caras-Severin

55,492.44

238 Municipiul 

Sighişoara

Mureş Îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor furnizate de către 

Primăria Sighişoara prin 

implementarea unui sistem 

informatic de registratură 

electronică şi gestiune 

documente

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

273,436.00 267,967.28 Sa contribuie la cresterea eficientei si 

eficacitatii administratiei publice in 

beneficiul socio-economic al societatii 

romanesti.

107,231.97
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239 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Ialomiţa

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Servicii de calitate furnizate 

de către Instituţia Prefectului- 

Judeţul Ialomiţa prin 

informatizarea gestiunii 

documentelor, registraturii şi 

ghişeului unic pentru 

cetăţeni

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

264,720.00 225,012.00 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

furnizarii serviciilor publice pentru cetateni

135,340.30

240 Consiliul Local al 

Comunei Sihlea

Vrancea Administraţie publică mai 

aproape de cetăţeni - 

ghişeuri unice în comunele 

Sihlea şi Baleşti

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

396,315.00 388,388.70 Imbunatatirea durabila a capacitatii 

autoritatii admin. publice locale de a 

furniza prompt si eficient servicii publice de 

calitate

189,820.37

241 Comuna Negrileşti 

reprezentată prin 

Consiliul Local

Vrancea Ghişeuri unice în comunele 

Negrileşti şi Pauleşti

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

305,643.00 299,530.14 Imbunatatirea durabila a capacitatii apl de 

a furniza prompt si eficient servicii publice 

de calitate

104,837.94

242 Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi Protecţie 

a Copilului

Maramureş Sprijinirea iniţiativelor de 

reducere a duratei de livrare 

a serviciilor publice în cadrul 

DGASPC prin implementarea 

sistemului de managementul 

documentelor electronice, 

arhivare electronică şi 

înfiinţare de ghişeu unic 

online pentru rezolvarea 

cazurilor

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

1,164,144.00 1,140,861.12 Reducerea timpilor de livrare a serviciilor 

de asistenta sociala si eficientizarea 

activitatii angajatilor  DGASPC Maramures

628,043.64

243 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Prahova

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Proceduri simplificare - 

eficienţă crescută la nivelul 

Instituţiei prefectului 

Judeţului Prahova

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

1,190,000.00 1,011,500.00 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

serviciilor furnizate de Prefectura Prahova

0.00
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244 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Vaslui

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei furnizării serviciilor 

în cadrul Instituţiei 

Prefectului - judeţul Vaslui

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

243,475.00 206,953.75 Consolidarea capacitatii administrative prin 

eficientizarea serviciilor publice si 

imbunatatirea culturii organizationale la 

nivelul Institutiei Prefectului - Judetul 

Vaslui

31,396.25

245 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Teleorman

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Promptitudine şi 

performanţă în furnizarea 

serviciilor publice la nivelul 

Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Teleorman

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

271,598.40 230,858.64 Cresterea capacitatii administrative si 

institutionale a administratiei publice prin 

crearea suportului necesar imbunatatirii 

calitatii si eficientei serviciilor publice 

furnizate

70,659.83

246 Consiuliul Judeţean 

Giurgiu

Giurgiu Eficienţă Administrativă prin 

e-Comunicare la nivelul 

Consiliului Judeţean Giurgiu - 

E.A.e-C. Giurgiu

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

1,129,790.00 1,103,886.70 Crearea unei administratii publice mai 

eficiente si mai eficace in beneficiul socio-

economic al societatii romanesti

525,801.41

247 Consiliul Local 

Limanu

Constanţa Simplificare şi accesibilitate 

pentru serviciile prestate în 

folosul cetăţenilor din 

comuna Limanu jud. 

Constanţa

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

496,567.66 486,636.31 Creterea eficientei si calitatii serviciilor 

prestate in folosul cetatenilor din comuna 

Limanu, judetul Constanta in sensul 

dezvoltarii socio-economice a localitatii, in 

beneficiul locuitorilor sai

124,578.32

248 Primăria Comunei 

Cumpăna

Constanţa Transparenţă şi Eficacitate - 

Îmbunătăţirea şi 

modernizarea relaţiei cu 

locuitorii comunei Cumpăna 

prin introducerea unui 

program informatic pentru 

buna gestionare a 

documentelor în cadrul 

primăriei

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

1,000,000.00 980,000.00 Cresterea calitatii si eficacitatii serviciilor 

publice furnizate de catre Primaria 

Comunei Cumpana

226,433.74
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249 Primăria sectorului 

2 Bucureşti

Bucureşti Promptitudine şi eficienţă în 

furnizarea serviciilor

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

1,160,180.00 1,136,976.40 Imbunatatirea furnizarii serviciilor publice 

in Sectorul 2 al municipiului Bucuresti

232,036.00

250 Primăria 

Municipiului 

Caransebeş

Caraş Severin Îmbunătăţirea calităţii şi a 

timpului de furnizare a 

serviciilor de către Primăria 

Caransebeş prin 

implementarea informatică a 

ghişeului unic cu registratura 

electronică şi gestiune de 

documente

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

272,586.00 267,134.28 Cresterea eficientei si eficacitatii 

administratiei publice in beneficiul socio-

economic al societatii romanesti

213,944.85

251 Consiliul Local 

Peştişani

Gorj Administraţie în interesul 

cetăţeanului

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

383,000.00 375,340.00 Imbunatatirea furnizarii de servicii publice 76,600.00

252 Instituţia 

Prefectului - 

Municipiul 

Bucureşti

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

ACCES - Administraţie în 

sprijinul cetăţeanului prin 

calitatea şi eficienţa 

serviciilor

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

806,738.78 685,727.96 Eficientizarea si modernizarea serviciilor 

face-to-face si electronice furnizate 

cetatenilor de catre Institutia Prefectului 

Municipiului Bucuresti (IPMB)

0.00

253 Primaria Comunei 

Baru

Hunedoara Îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor furnizate de către 

Primăria Comunei Baru prin 

implementarea electronică 

ghişeului unic cu registratura 

şi gestiune documente

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

268,886.00 263,508.28 Cresterea eficientei si eficacitatii 

administratiei publice in beneficiul socio-

economic al societatii romanesti

53,777.20

254 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Bihor

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Ghişeu unic în judeţul Bihor 

pentru obţinerea avizelor 

necesare proiectelor 

europene

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

255,843.00 217,466.55 Îmbunatatirea calitatii si eficientei 

furnizarii serviciilor publice.

93,254.95
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255 Consiliul Local 

Câmpineanca

Vrancea Eficientizarea şi reducerea 

duratei de livrare a serviciilor 

publice din administraţia 

publică locală a Comunei 

Câmpineanca

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

639,148.00 626,365.04 Eficientizarea activitatii si reducerea 

timpului de livrare a serviciilor publice 

furnizate de Consiliul Local Campineanca 

prin implementarea, integrarea Si folosirea 

mecanismelor electronice in cadrul 

administratiei publice locale si facilitarea 

accesului la intruire specializata a 

personalului din cadrul institutiei

179,264.56

256 Consiliul Local al 

oraşului Panciu

Vrancea Servicii eficiente şi de calitate 

pentru cetăţenii oraşului 

Panciu

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

884,365.00 866,677.70 	Eficientizarea structurii care asigura 

serviciul de ordine si liniste publica, prin 

adoptarea unei structuri organizatorice 

flexibile, care sa asigure un echilibru între 

nevoile comunitatii si atributiile legale ale 

acesteia, precum si o furnizare bazata pe 

management modern de sistem.

	Modernizarea capacitatii de furnizare a 

serviciilor de ordine si liniste publica, prin 

dotarea corespunzatoare a structurii 

reorganizate

	Eficientizarea resurselor umane abilitate în 

asigurarea serviciilor de ordine si liniste 

publica

176,873.00

257 Primăria 

Municipiului 

Slobozia

Ialomiţa Optimizarea şi reducerea 

timpilor de livrare a 

serviciilor publice prin 

utilizarea instrumentelor 

moderne de control 

managerial în cadrul 

Primăriei Slobozia

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

1,195,210.00 1,171,305.80 Reducerea timpilor de livrare a serviciilor 

publice catre locuitorii localitatii Slobozia, 

prin optimizarea proceselor de lucru 

interne si prin implementarea unui sistem 

performant de management al investitiilor.

239,042.00

258 Primăria oraşului 

Dumbrăveni

Sibiu Servicii de calitate furnizate 

de Primăria Dumbrăveni prin 

implementarea soluţiei 

informatice de gestiune 

documente şi registratură 

electronică

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

273,436.00 267,967.28 Cresterea eficientei si eficacitatii 

administratiei publice in beneficiul socio-

economic al societatii romanesti

54,687.20
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259 Instituţia 

Prefectului - 

Judeţul Harghita

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

ACCES - accesibilitate, 

calitate, competenţă, 

eficienţă şi simplificare în 

furnizarea serviciilor publice 

de către instituţiile 

administraţiei publice din 

judeţul Harghita

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

922,370.00 784,014.50 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

serviciilor furnizate de catre administratia 

publică

81,882.40

260 Comuna Giroc Timiş Implementarea unui sistem 

inovativ de management al 

documentelor şi 

modernizarea Centrului 

pentru Informare a 

Cetăţenilor în cadrul 

Primăriei comunei Giroc, 

judeţul Timiş

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

1,056,586.52 1,035,454.79 Imbunatatirea calitatii si eficientei 

furnizarii serviciilor publice la nivelul 

comunei Giroc

341,079.77

261 Primăria 

Municipiului 

Moreni

Dâmboviţa Administraţie eficientă prin 

simplificări procedurale

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

510,476.00 484,952.20 Obiectivul general al proiectului este acela 

de a contribui la crearea unei administratii 

publice mai eficiente si mai eficace in 

beneficiul socio-economic al comunitatii 

locale si consta in dezvoltarea capacitatii 

administratiei publice din municipiul 

Moreni

 de a gestiona eficient serviciile publice  

prin crearea de mecanisme si structuri 

flexibile si printrun inalt profesionalism al 

angajatilor.

130,621.92

262 Primăria Vârfu 

Câmpului

Botoşani Sistem informatic integrat în 

cadrul Primăriei Vârfu 

Câmpului

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

687,814.00 670,618.65 Implementarea unui sistem integrat de 

eficientizare a activitatii administratiei 

publice la nivelul primariei Varfu Campului, 

judetul Botosani care sa conduca la 

imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii 

serviciilor publice pentru asigurarea unei 

dezvoltari durabile la nivel local

218,528.43
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263 Ministerul Muncii, 

Familiei şi 

Protecţiei Sociale

Ministerul Muncii, 

Familiei si 

Protectiei Sociale

Modernizarea serviciilor 

publice de informare şi 

relaţionare cu cetăţenii din 

cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

8,407,915.30 7,146,728.01 Obiectivul general al proiectului este de a 

imbunatati calitatea si eficacitatea 

serviciilor de informare oferite cetatenilor, 

in vederea cresterii transparentei 

administratiei publice si a increderii 

cetatenilor in serviciile publice oferite.

0.00

264 Ministerul 

Administrației și 

Internelor - 

U.C.R.A.P.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Dezvoltarea metodologiei 

modelul costului standard 

pentru cetăţeni

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

6,363,213.06 5,408,731.10 Dezvoltarea de noi metodologii in vederea 

imbunatatirii calitatii si eficientei furnizarii 

serviciilor publice

0.00

265 Casa Naţională de 

Pensii şi alte 

Drepturi de 

Asigurări Sociale

Ministerul Muncii, 

Familiei si 

Protectiei Sociale

Simplificarea şi 

automatizarea schimbului de 

date între CNPAS şi alte 

instituţii publice cu care 

interacţionează:date 

integrate prin automatizarea 

fluxurilor informaţionale 

interne şi externe (DIAFIX)

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

18,715,938.38 15,908,547.62 Eficientizarea activitatii desfasurate de 

Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de 

Asigurari Sociale prin automatizarea 

fluxurilor informationale intre CNPAS si 

entitatile cu care aceasta interactionează

0.00

266 Ministerul 

Administrației și 

Internelor- Direcţia 

Generală de 

Informaţii şi 

Protecţie Internă

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Instrumente moderne de 

management electronic al 

documentelor interne şi 

activităţii din teritoriu la 

Direcţia Generală de 

Informaţii şi Protecţie 

Internă (IMMEDIAT la DGIPI)

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

16,939,978.00 14,398,981.30 Îmbunătățirea capacității administrativă a 

DGIPI, prin introducerea unui sistem de 

management al documentelor si fluxurilor 

de lucru in vederea reducerii timpului 

furnizarii serviciilor

0.00
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267 Ministerul 

Afacerilor Externe

 Ministerul 

Afacerilor Externe

E-VIZA - portal electronic 

pentru facilitarea procesului 

de obţinere a vizelor

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

17,993,052.04 15,294,094.23 Cresterea gradului de satisfactie in randul 

cetatenilor care doresc obtinerea unei vize, 

prin informatizarea si eficientizarea 

serviciului de vize oferit de MAE.

Proiectul va contribui la:

- cresterea calitatii serviciului de vize oferit 

de MAE, prin realizarea unuio portare de 

aplicare on-line;

- eficientizarea activitatii persoanelor care 

gestioneaza serviciul de eliberare a vizelor 

din MAE;

- flexibilizarea procesului de acordare a 

vizelor prin oferirea posibilitatii de a crea 

electronic dosarul de aplicare

0.00

268 Oficiul Român 

pentru Imigrări

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Modernizarea şi integrarea 

aplicaţiilor software din 

cadrul Oficiului Român 

pentru Imigrări prin 

optimizarea Sistemului 

Informatic de Management 

al Străinilor

2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor

13,680,787.00 11,628,668.95 Coordonarea si monitorizarea structurilor 

interne in ceea ce priveste implementarea, 

aplicarea si dezvoltarea aquis-ului 

Schengen in domeniul vizelor, imigratiei si 

azilului precum si protectia datelor cu 

caracter personal. Monitorizare si asistență 

acordate pregatirilor ORI privind sistemul 

informatic si interconectarea acestuia cu 

Sistemul Informatic National Shengen 

(SINS) - Sistemul Informatic Schengen II 

(SIS), Sistemul Informatic privind Vizele 

(VIS) si Biroul Informatii Suplimentare 

Solicitate la Intrarile Nationale (SIRENE)

0.00
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Lista proiectelor aprobate pentru finanțare din PODCA
-30 mai 2011-

Nr. 

Crt.

Beneficiar Judeţ sau minister 

tutelar

Titlu proiect DMI Bugetul total al 

proiectului (lei)

Asistenţă 

nerambursabilă 

solicitată (lei)

Obiectivele proiectului Plăți efectuate 

(lei)

269 Ministerul 

Administrației și 

Internelor - 

Direcția pentru 

Dezvoltarea 

Capacității 

Administrative 

(D.D.C.A.)

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Sprijinirea eficienţei 

managementului general şi a 

implementării PO DCA

3.1. Sprijin 

pentru 

implementarea, 

managementul 

general și 

evaluarea PODCA 

și pentru 

pregătirea 

viitorului 

exercițiu de 

programare

7,351,164.93 4,633,087.14 Împlementarea eficienta a PO DCA în 

vederea utilizarii eficiente si transparente a 

fondurilor structurale si a co-finantarii 

nationale prin asigurarea coerentei si 

calitatii masurilor privind implementarea si 

prin mentinerea unui sistem de 

management si control eficient pentru 

aceste fonduri

455,017.14

270 Ministerul 

Administrației și 

Internelor-D.D.C.A.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Sprijinirea funcţionării 

Autorității de Management 

(AM) pentru PO DCA prin 

dotarea cu materiale de 

comunicaţii şi IT

3.1. Sprijin 

pentru 

implementarea, 

managementul 

general și 

evaluarea PODCA 

și pentru 

pregătirea 

viitorului 

exercițiu de 

programare

320,971.65 202,293.06 Sprijin pentru implementarea, 

managementului general si evaluarea PO 

DCA si pentru pregatirea urmatorului 

exercitiu de programare

171,903.19

271 Ministerul 

Administrației și 

Internelor-D.D.C.A.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Evaluarea intermediară a 

PODCA pentru perioada 1 

ianuarie 2007 - 30 iunie 2009

3.1. Sprijin 

pentru 

implementarea, 

managementul 

general și 

evaluarea PODCA 

și pentru 

pregătirea 

viitorului 

exercițiu de 

programare

619,752.00 390,600.00 Contributia la implementarea eficienta a 

PO DCA în vederea utilizarii eficiente si 

transparente a fondurilor structurale si a 

co-finantarii nationale prin asigurarea 

coerentei si calitatii masurilor privind 

implementarea si prin mentinerea unui 

sistem de management si control eficient 

pentru aceste fonduri.

143,910.00
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272 Ministerul 

Administrației și 

Internelor-D.D.C.A.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Sprijinirea procesului de 

evaluare şi selecţie a 

proeictelor depuse spre 

finanţare la PO DCA

3.1. Sprijin 

pentru 

implementarea, 

managementul 

general și 

evaluarea PODCA 

și pentru 

pregătirea 

viitorului 

exercițiu de 

programare

618,800.00 390,000.00 Obiectivul general al proiectului este de a 

sprijini Autoritatea de Management (AM) 

pentru PO DCA in gestionarea eficienta a 

fondurilor alocate prin PO DCA, prin 

finantarea unor proiecte mature care sa 

contribuie la indeplinirea obiectivelor 

acestui program operational

359,475.00

273 Ministerul 

Administrației și 

Internelor-D.D.C.A.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Susţinerea implementării PO 

DCA

3.1. Sprijin 

pentru 

implementarea, 

managementul 

general și 

evaluarea PODCA 

și pentru 

pregătirea 

viitorului 

exercițiu de 

programare

1,666,000.00 1,050,000.00 Gestionarea eficienta a implementarii PO 

DCA prin asigurarea suportului logistic, 

material si financiar necesar derularii 

activitatii Direcției pentru Dezvoltarea 

Capacității Administrative

90,622.30

274 Ministerul 

Administrației și 

Internelor-D.D.C.A.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Asigurarea perfecţionării 

personalului AM PODCA prin 

participarea la conferinţe, 

seminarii, cursuri şi reţele 

tematice

3.1. Sprijin 

pentru 

implementarea, 

managementul 

general și 

evaluarea PODCA 

și pentru 

pregătirea 

viitorului 

exercițiu de 

programare

1,012,690.00 638,250.00 Dezvoltarea unui management eficient al 

AM PO DCA, bazat pe performanță

103,904.61
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275 Ministerul 

Administrației și 

Internelor-D.D.C.A.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Asigurarea unui proces 

transparent de evaluare si 

selectie a solicitarilor de 

finantare din PODCA

3.1. Sprijin 

pentru 

implementarea, 

managementul 

general și 

evaluarea PODCA 

și pentru 

pregătirea 

viitorului 

exercițiu de 

programare

600,950.00 378,750.00 Obiectivul general al proiectului este de a 

sprijini AM PO DCA in gestionarea eficienta 

a fondurilor alocate prin PO DCA, prin 

finantarea unor proiecte mature care sa 

contribuie la indeplinirea obiectivelor 

acestui program operational.

0.00

276 Ministerul 

Administrației și 

Internelor-D.D.C.A.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Asigurarea serviciilor de 

evaluare a proiectelor pentru 

AMPODCA

3.1. Sprijin 

pentru 

implementarea, 

managementul 

general și 

evaluarea PODCA 

și pentru 

pregătirea 

viitorului 

exercițiu de 

programare

5,668,922.00 3,572,850.00 Asigurarea sprijinului continuu pentru  AM 

PO DCA in gestionarea eficienta a 

fondurilor alocate prin PO DCA, prin 

finantarea unor proiecte mature care sa 

contribuie la indeplinirea obiectivelor 

acestui program operational

0.00

277 Ministerul 

Administrației și 

Internelor-D.D.C.A.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Sprijin pentru asigurarea 

proceselor de informare şi 

publicitate pentru PODCA

3.2. Sprijin 

pentru activitățile 

de comunicare și 

de promovare ale 

PODCA

3,232,961.72 2,059,869.90 Dezvoltarea unui sistem eficient de 

promovare a (PODCA) prin diseminarea 

informatiilor relevante, avand ca rezultat 

un impact pozitiv asupra absorbtiei 

fondurilor 

38,162.90

278 Ministerul 

Administrației și 

Internelor-D.D.C.A.

Ministerul 

Administrației și 

Internelor

Activităţi de promovare 

adresate inclusiv sectoarelor 

prioritare ale PO DCA

3.2. Sprijin 

pentru activitățile 

de comunicare și 

de promovare ale 

PODCA

220,902.60 145,050.00 Promovarea (PODCA) prin diseminarea 

informatiilor relevante, avand ca rezultat 

un impact pozitiv asupra absorbtiei 

fondurilor.

6,479.84
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