Data : IUNIE 2021

Rezultate finale în urma implementării proiectului
”CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A UAT MUNICIPIUL
MOTRU”, cod SMIS/SIPOCA- 126212/516

În luna iunie 2021 s-au încheiat activitățile de implementare a proiectului
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A UAT MUNICIPIUL MOTRU, cod
SMIS/SIPOCA- 126212/516, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), Obiectivul Specific 2.1.
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează
procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Proiectul a fost implementat în
baza Contractului de Finanțare nr. 292/11.12.2018.
Beneficiarul proiectului : UAT Municipiul Motru
Obiectivul general al proiectului a fost:
Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la
nivelul administrației publice locale din Municipiul Motru.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1. Obiectiv specific 1: Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a UAT Municipiul Motru
pe perioada 2021-2027, a Planului strategic instituțional al Municipiului Motru pe perioada
2020-2021 și realizarea unui schimb de experiență între personalul din instituția publică
beneficiară a proiectului și autorități, organisme, organizații publice naţionale.
2. Obiectiv specific 2: Implementarea unei soluții informatice privind simplificarea
procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni și retrodigitalizarea
documentelor din arhiva UAT Municipiul Motru.
3. Obiectiv specific 3: Dezvoltarea abilităților unui numar de 60 participanți din cadrul
UAT Municipiul Motru în domeniile: planificare strategică, planificare bugetară,
fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a deciziilor la nivelul
administrației publice locale, politici publice locale.
Rezultatele obţinute prin proiect sunt:
1. Rezultat program 1 - Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru
fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung - Rezultat proiect 1 Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Motru pe perioada 2021-2027 elaborată.
2. Rezultat program 1 - Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru
fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung - Rezultat proiect 2 - Planul
strategic instituțional al Municipiului Motru pe perioada 2020-2021 elaborat și implementat.
3. Rezultat program 1 - Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru
fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung - Rezultat proiect 3 - Un
schimb de experiență realizat între 22 de persoane din institutia publică beneficiară a
proiectului și autorități, instituții, organisme publice din România care au implementate
strategii de dezvoltare locală.
4. Rezultat program 3 - Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetațeni la
nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru

cetățeni implementate - Rezultat proiect 4 - Soluție informatică privind simplificarea
procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni implementată și
Retrodigitalizarea documentelor din arhiva UAT Municipiul Motru realizată.
5. Rezultat program 5 - Cunostințe si abilități ale personalului din autoritațile și instituțiile
publice locale îmbunatațite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv
specific - Rezultat proiect 5 - Personal (60 de persoane) din UAT Municipiul Motru care a
fost certificat la încetarea calității de participant la formare pe domeniile specifice din cadrul
POCA OS 2.1.
Activitățile privind managementul proiectului (Activitatea 1) și cea de informare și publicitate
aferentă (Activitatea 2) au fost activități generale care au contribuit la realizarea tuturor
rezultatelor proiectului.
Data începerii implementării proiectului a fost 11.12.2018, iar perioada de implementare de
30 de luni s-a finalizat în data de 11.06.2021.
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 3.604.354,70 lei, din care :
-

Valoarea eligibilă nerambursabilă este: 3.532.267,61 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 3.063.701,50 lei
Valoarea eligibila nerambursabilă din bugetul național este 468.566,11 lei
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este 72.087,09 lei.
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