
 

 

 

                                              ANUNȚ FINALIZARE PROIECT 

 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Buzău, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului 

„Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul 

județului Buzău”, SIPOCA 794, MySMIS 2014+ 136038. 

Proiectul  este  cofinanțat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020, POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) 

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul 

administrației publice din regiunile mai puțin dezvoltate, 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”. 

 

Valoarea totală a proiectului care a făcut obiectul contractului de finanțare nr.483/18.05.2020 a 

fost de: 3.872.633,00 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă  - 3.701.884,34 lei ( 3.210.818,05 lei 

valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European și 491.066,29 lei valoare eligibilă 

nerambursabilă din bugetul național), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 75.548,.66 lei - contribuție 

proprie.  

 

Obiectivul general al proiectului:  

Obiectivul general al proiectului l-a constituit implementarea de măsuri ce vizează îmbunătățirea 

planificării strategice, susținerea de măsuri de simplificare din perspectiva back-office și front-office, 

optimizarea proceselor orientate către cetățeni prin îmbunătățirea accesului online la serviciile gestionate 

partajat de către UAT Județul Buzău, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, prin investiții integrate 

si complementare conform CP13/2019. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în: 

1. Obiectiv Specific 1: Implementarea unor mecanisme și proceduri standard (elaborare Strategie 

de dezvoltare durabilă a județului Buzau 2021 -2027, Plan strategic instituțional 2021 – 2022; 

2. Obiectiv Specific 2: Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat ce sustine 

simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățenii Județului Buzău prin 

portal servicii electronice, platforma software pentru Sistem Informațional Geografic – GIS, aplicație 

management documente și aplicatie de Arhivare electronică cu componenta digitizare și arhivare 

documente; 

3. Obiectiv specific 3: Instruirea unui număr de 138 de persoane din cadrul UAT Județul Buzău și 

al instituțiilor aflate sub autoritatea sa pe teme specifice (ex. planificare strategica, planificare bugetara,  

politici locale, fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare si evaluare a deciziilor la nivelul 

administrației publice locale etc). 

 



 

 

 

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt: 

 

1. Elaborarea Planului Strategic Instituțional 2021 – 2022 (aprobat prin H.C.J 97/27.05.2021); 

 

2. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă pentru un nou orizont de timp 2021 – 2027 (aprobată 

prin H.C.J 97/27.05.2021 și postat pe site-ul CJ Buzău) – link document: 

https://cjbuzau.ro/programe-si-strategii/; 

 

3. Îmbunatățirea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul UAT Județul Buzău în vederea 

sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific - organizarea cursurilor de instruire 

pentru un număr de 138 de persoane (grup țintă); 

 

4. Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic cu multiple funcționalități pentru susținerea de 

măsuri de simplificare front-office si back-office, prin digitizarea proceselor de administrare a 

documentelor și acces online la serviciile gestionate partajat de către Consiliul Județean Buzău  - link 

portal: https://portal.cjbuzau.ro/portal; 

 

5. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva Consiliului Județean Buzău. 

 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, jud. 

Buzău, cod poștal: 120260, România, 

Tel: 0238.414112 

 E- mail: cjbuzau@cjbuzau.ro  

Persoana de contact: Mirela OPREA – Manager de proiect 

  

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

https://cjbuzau.ro/programe-si-strategii/

