
 

 „Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO) 
 Cod MySMIS 125603/cod SIPOCA 528 

 
U.A.T Județul Gorj a implementat proiectul „Eficientizarea planificării strategice la nivel 

organizațional” (EPSO), Cod MySMIS 125603/cod SIPOCA 528, în baza contractului de finanțare nr. 

310 din 21.01.2019, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa 

prioritară - administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – Introducerea 

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

cetățeni în concordanță cu SCAP. 

 

https://www.cjgorj.ro/consiliul_judetean_gorj/activitati/proiecte-in-implementare/programul-

operational-capacitate-administrativa/epso/ 

 

Contractul de finanțare nr. 310 din 21.01.2019, a fost semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate 

Administrativă și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar. 

Perioada de implementare a proiectului „Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional” 

(EPSO)” a fost de 36 de luni, de la data semnării contractului de finanțare, respectiv din data de 

21.01.2019, până la data de 21.01.2022. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.528.197,83 lei (inclusiv TVA), din care: 

 3.457.633,89 lei valoare eligibilă nerambursabilă, reprezentând 98%: 

- 2.998.968,16 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând 85%; 

- 458.665,73 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, reprezentând 13%; 

 70.563,94 lei cofinanțare eligibilă a U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând 2%.   

 

Obiectivul general al proiectului a constat în introducerea la nivelul U.A.T.-Județul Gorj a unui sistem 

integrat de management, în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu 

SCAP. 

 

Rezultatele proiectului, ca efect al implementării proiectului, au constat în:  

Rezultat 1: Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă 2021-2027 a județului Gorj și a Planului strategic 

instituțional; 

Rezultat 2: Accesul online la serviciile gestionate exclusiv de Consiliul Județean Gorj; 

Rezultat 3: Sistemul de management al documentelor; 

Rezultat 4: Realizarea arhivei digitale; 

Rezultat 5: Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor personalului din cadrul Consiliului Județean Gorj. 

 

Activitățile proiectului au constat în: 

 Activitatea 1 – Management de proiect 

 

Monitorizarea internă a constat în verificarea continuă a progresului proiectului, respectiv ceea ce a fost 

realizat comparativ cu ceea ce a fost planificat. 

 

 Activitatea 2 – Informarea și publicitatea proiectului 

Subactivitate 2.1  - Prestare servicii de informare și publicitate – 2 conferințe și 2 comunicate. 

 

Comunicat începere proiect  

În data de 04.03.2019 a fost publicat comunicatul de presă în cotidianul local GORJEANUL.  

 

Comunicat închidere proiect  

În data de 07.01.2022 a fost publicat comunicatul de presă în cotidianul local GORJEANUL.  

 

Conferință de lansare a proiectului 

În data de 30.05.2019 a avut loc conferința de lansare proiect la Riviera by Anna – Mun. Târgu-Jiu. 

https://www.cjgorj.ro/consiliul_judetean_gorj/activitati/proiecte-in-implementare/programul-operational-capacitate-administrativa/epso/
https://www.cjgorj.ro/consiliul_judetean_gorj/activitati/proiecte-in-implementare/programul-operational-capacitate-administrativa/epso/


  

     
 

Conferință de închidere a proiectului 

În data de 12.01.2022 a avut loc conferința de închidere proiect la Riviera by Anna – Mun. Târgu-Jiu. 

 

      
 

 Activitatea 3 – Elaborarea și implementarea instrumentelor de planificare strategică la nivel 

județean. 

 

Subactivitate 3.1  - Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027. 

Subactivitate 3.2  - Plan strategic instituțional. 

 

UAT Județul Gorj a elaborat Strategia de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 și Planul Strategic 

Instituțional pe termen mediu și lung 2021-2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

97 din 30.07.2021. 

 

În data de 27-29.01.2021 au fost organizate, la sediul Consiliului Județean Gorj, atelierele de lucru, în 

cadrul rundei 1 (întâi) de consultări a actorilor locali relevanți din județul Gorj, în vederea stabilirii 

principalele obiective și direcții strategice de acțiune ale Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru 

perioada 2021-2027,  la care au participat principalii actori locali relevanți din județul Gorj, precum și 

reprezentanți ai autorităților publice locale din județul Gorj. 

 

În data de 17-18.02.2021 au fost organizate, la sediul Consiliului Județean Gorj, atelierele de lucru, în 

cadrul rundei a 2 (doua) de consultări a actorilor locali relevanți din județul Gorj, în vederea stabilirii 

principalele obiective și direcții strategice de acțiune ale Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru 

perioada 2021-2027, la care au participat principalii actori locali relevanți din județul Gorj, precum și 

reprezentanți ai autorităților publice locale din județul Gorj. 

 

În data de 26.05.2021 au fost organizate, la sediul Consiliului Județean Gorj, atelierele de lucru, în cadrul 

rundei a 3 (treia) de consultări a actorilor locali relevanți din județul Gorj, în vederea stabilirii 

principalele obiective și direcții strategice de acțiune ale Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru 

perioada 2021-2027, la care au participat principalii actori locali relevanți din județul Gorj, precum și 

reprezentanți ai autorităților publice locale din județul Gorj. 

 



U.A.T. - Județul Gorj a afișat pe site-ul www.cjgorj.ro, minutele atelierelor de lucru pentru stabilirea 

principalelor obiective strategice ale județului Gorj în cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 

2021-2027. 

http://www.cjgorj.ro/consiliul-judetean-gorj/activitati/proiecte-iimplementare/programul-

operational-capacitate-administrativa/epso/ 

https://www.cjgorj.ro/category/comunicate/ 
 

Au fost postate pe site Strategia de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 și Planul Strategic 

Instituțional pe termen mediu și lung 2021-2027 

 

https://www.cjgorj.ro/consiliul_judetean_gorj/activitati/planuri-proiecte-strategii/  

https://www.cjgorj.ro/Date%20site/Programe%20-

%20Strategii/Strategia%20de%20dezvoltare%20a%20judetului%20Gorj%202021-2027.pdf  

https://www.cjgorj.ro/Date%20site/Programe%20-

%20Strategii/Planul%20Strategic%20Institutional%202021-2027_Gorj.pdf  

 

Subactivitate 3.3 – Dezvoltare cunoștințe și abilități ale grupului țintă privind planificarea strategică la 

nivel județean. 

 

În perioada 04-09 octombrie 2020 a fost organizat cursul de formare în domeniul „managementului 

strategic". Sesiunea de instruire a avut loc la „Hotel Carpați" din Predeal, unde au participat un număr de 

20 persoane. La finalul programului de formare, participanții au dobândit competențe teoretice și practice 

necesare elaborării și implementării corecte a proceselor de planificare strategică în administrația publică 

locală, obținând diplome de absolvire. 

 

          
 

 

          
 

 

 Activitatea 4 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel 

județean. 

 

Subactivitate 4.1 – Acces online la serviciile gestionate exclusiv de Consiliul Județean. 

În cadrul acestei subactivități au fost implementate la sediul Consiliului Județean Gorj următoarele 

sisteme: 

http://www.cjgorj.ro/
http://www.cjgorj.ro/consiliul-judetean-gorj/activitati/proiecte-iimplementare/programul-operational-capacitate-administrativa/epso/
http://www.cjgorj.ro/consiliul-judetean-gorj/activitati/proiecte-iimplementare/programul-operational-capacitate-administrativa/epso/
https://www.cjgorj.ro/category/comunicate/
https://www.cjgorj.ro/consiliul_judetean_gorj/activitati/planuri-proiecte-strategii/
https://www.cjgorj.ro/Date%20site/Programe%20-%20Strategii/Strategia%20de%20dezvoltare%20a%20judetului%20Gorj%202021-2027.pdf
https://www.cjgorj.ro/Date%20site/Programe%20-%20Strategii/Strategia%20de%20dezvoltare%20a%20judetului%20Gorj%202021-2027.pdf
https://www.cjgorj.ro/Date%20site/Programe%20-%20Strategii/Planul%20Strategic%20Institutional%202021-2027_Gorj.pdf
https://www.cjgorj.ro/Date%20site/Programe%20-%20Strategii/Planul%20Strategic%20Institutional%202021-2027_Gorj.pdf


- sistemul GIS prin implementarea căruia s-a scurtat timpul necesar procesării cererilor de eliberare 

a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare precum și a acordurilor 

prealabile și autorizațiilor de amplasare și acces la drum, sistemul punând la dispoziție rapid 

informațiile relevante necesare eliberării acestor acte; 

  

   
 

   
 

- un portal de servicii online prin intermediul căruia cetățenii au acces la serviciile gestionate 

exclusiv de autoritatea publică locală. Prin intermediul portalului de servicii online se pot 

depune cereri pentru audiențe, cereri pentru obținerea de informații de interes public, 

petiții, solicitări pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de 

construire/desființare precum și a acordurilor prealabile și autorizațiilor de amplasare și 

acces la drumurile județene; toate acestea se pot depune online, fiind înregistrate direct în 

sistemul de management al documentelor. 

    
 

Subactivitate 4.2 – Sistem de management al documentelor. 

În cadrul acestei subactivități a fost implementată soluția de management al documentelor pentru a putea 

asigura administrarea electronica a documentelor create, primite sau întocmite pentru uz intern din cadrul 

instituției. Astfel prin integrarea cu portalul de servicii și cu componenta de arhivare, acest sistem 

furnizează datele necesare creșterii eficientei furnizării actului administrativ către cetățeni. Documentele 

primite prin intermediul portalului de servicii vor intra în fluxurile de date ale instituției, cetățeanul putând 



astfel să solicite furnizarea serviciilor fără a se deplasa la instituție, iar timpul furnizării serviciului va fi 

redus considerabil. 

 

    
 

Subactivitate 4.3 – Arhivă digitală. 

Această subactivitate a constat în retro-digitalizarea a 4.652 dosare, respectiv 910.376 pagini  din arhiva 

fizică a Consiliului Județean Gorj,  pentru crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor 

tradiționale existente în arhiva instituției, care prezintă valoare operațională de utilizare a acestora. 

 

Subactivitate 4.4 – Dezvoltare cunoștințe și abilități ale grupului țintă privind procedurile simplificate 

pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel județean. 

 

În cadrul acestei activități au organizate următoarele sesiuni de instruire: 

 

- sesiunea de instruire pentru utilizatorii și administratorii sistemului GIS. 

 

În perioada 17-21 august 2020 a fost organizată prima sesiune de instruire privind modul de utilizare și 

administrare a Sistemului Informatic Geografic (GIS), la sediul U.A.T. – Județul Gorj, iar în perioada 24-

28 august 2020 a fost organizată cea de-a doua sesiune de instruire privind modul de utilizare și 

administrare a Sistemului Informatic Geografic (GIS), la sediul U.A.T. – Județul Gorj. La sesiunea de 

instruire au participat un număr de 22 persoane. La finalul sesiunii de instruire, participanții au dobândit 

competențe teoretice și practice privind modul de utilizare și administrare a Sistemului Informatic 

Geografic (GIS), obținând certificate de absolvire. 

 

    
   



    
 

 

- sesiunea de instruire pentru utilizatorii sistemului integrat (managementul Documentelor și 

arhivă digitală) 100 persoane.  

 

În perioada 02-06 noiembrie 2020 a fost organizată sesiunea de instruire pentru 100 de utilizatori din 

cadrul instituției, la sediul Consiliului Județean Gorj. La sesiunea de instruire au participat un număr de 

119 persoane, fiind instruite suplimentar (fără a genera costuri suplimentare) un număr de 19 persoane. 

La finalul sesiunii de instruire, participanții  au dobândit competențe teoretice și practice privind modul 

de utilizare a sistemului integrat (managementul Documentelor și arhivă digitală), obținând certificate de 

participare. 

 

  
 

- sesiunea de instruire pentru administrator și utilizatori cu responsabilități majore în crearea și 

gestionarea fluxurilor de date (20 de persoane). 

 

În perioada 02-06 noiembrie 2020 a fost organizată sesiunea de instruire pentru 20 de persoane - 

administrator și utilizatori cu responsabilități majore în crearea și gestionarea fluxurilor de date, la sediul 

Bibliotecii Județene Christian Tell din Municipiul Târgu Jiu. La sesiunea de instruire au participat un 

număr de 20 persoane. La finalul sesiunii de instruire, participanții  au dobândit competențe teoretice și 

practice privind modul de utilizare a sistemului integrat (managementul Documentelor și arhivă digitală), 

obținând certificate de participare. 
 

   
 



   
 

 

Subactivitate 4.5 – Organizarea unor schimburi de experiență. 

 

În cadrul subactivității - 4.5 – Organizarea unor schimburi de experiență au fost prevăzute a se organiza 

2 (două) schimburi de experiență (pentru 10 persoane/schimb) cu instituții / organisme similare din 

România și state membre UE, cu experiență în servicii publice, de calitate, furnizate de administrația 

publică, în vederea transferului de cunoștințe interinstituțional cu scopul îmbunătățirii abilităților și 

cunoștințelor personalului implicat în procesul de planificare strategică și implementarea măsurilor de 

simplificare administrativă.  

 

Scopul schimburilor de experiență au vizat schimbul de know-how în domeniul politicilor publice, 

cunoașterea unor modele de succes, expertiză în domeniul planificării strategice, respectiv implementarea 

cu succes de politici publice, ce se va reflecta în realizarea și implementarea strategiei de dezvoltare 

județeană 2021-2027.  

 

În perioada 21-26.11.2021 a fost organizat schimbul de experiență cu organisme/instituții similare din 

România (Consiliul Județean Brașov). La schimbul de experiență au participat un număr de 12 persoane 

(10 persoane care au participat la schimbul de experiență și 2 persoane nominalizate din cadrul UAT 

Județul Gorj, membri ai echipei de management, pentru monitorizarea schimbului de experiență). 

 

În perioada 13-18.12.2021 a fost organizat schimbul de experiență cu organisme/instituții similare din 

Uniunea Europeană (Danemarca și Suedia). La schimbul de experiență au participat un număr de 12 

persoane (10 persoane care au participat la schimbul de experiență și 2 persoane nominalizate din cadrul 

UAT Județul Gorj, membri ai echipei de management, pentru monitorizarea schimbului de experiență). 

 

 

 


