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Conferință închidere proiect „Soluții administrative moderne - dezvoltarea 
și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul 

cetățenilor în cadrul Consiliul Județean Tulcea” , Codul 
SIPOCA/SMIS2014+: 686/129688 

 

În cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 

Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea 

de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate 

către beneficiari în concordanță cu SCAP, Consiliul Județean Tulcea a implementat proiectul „Soluții 

administrative moderne - dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în 

sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliul Județean Tulcea” , Codul SIPOCA/SMIS2014+: 686/129688. 

Durata de implementare a fost de 37 de luni, iar valoarea estimată pentru realizarea 

proiectului este de 3.186.716,19 lei inclusiv TVA. 

În data de 23.06.2022, la sala Mihail Kogălniceanu a Consiliului Județean Tulcea a avut loc 

„Conferința de închiderea a proiectului”.  

Obiectivul general al POCA 2014-2020 îl constituie crearea unei administrații publice 

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

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

Strategiei Europa 2020. 

Prin soluțiile propuse în cadrul proiectului, s-a avut în vedere plasarea în centru a 

cetățeanului/evenimentului de viață, respectiv integrarea proceselor aferente unui 

serviciu/eveniment de viață și garantarea securității informațiilor colectate și/sau prelucrate, cu 

scopul reducerii poverii pentru utilizatori.  
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Rezultatele obținute în cadrul proiectului sunt următoarele:  

1. Mecanisme și proceduri standard implementate  la nivel local pentru fundamentarea 

deciziilor și planificarea strategică pe termen lung: Mecanism de bugetare participativă on-line 

- implementat; Strategia de dezvoltare durabilă a Județului Tulcea  - elaborată; 

2. Program informatic integrat pilot, în vederea creșterii colaborării inter-instituționale dintre 

DGASPC și UAT–uri privind serviciile sociale pentru persoanele vârstnice din mediul rural și 

urban la nivelul județului Tulcea; 

3. Soluții informatice care să asigure administrarea electronică a documentelor create, primite 

sau întocmite pentru uz intern în cadrul  instituției. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

       


