
 

 

 
 

”Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO)  

Codul MySMIS 125603 
 

 
Proiectul ”Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO) se 
implementează în baza contractului nr. 310 din 21.01.2019, finanțat în cadrul Programului 
Operațional Capacitate Administrativă (POCA), 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. 
 
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. 
 
Scopul proiectului ”Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional (EPSO)” este: 
îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice, precum și implementarea măsurilor 
de simplificare pentru cetățeni. 
 
Obiectivul general al proiectului vizează: 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. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 
Obiectiv specific 1: Realizarea în mod participativ a Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 
pentru perioada 2021-2027 în scopul îmbunătățirii procesului decizional, a planificării strategice și 
execuției bugetare la nivelul U.A.T.-Județul Gorj; 
Obiectiv specific 2: Implementarea la nivelul U.A.T.-Județul Gorj a măsurilor de simplificare 
pentru cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor 
administrative aplicabile cetățenilor. 
 
Activitățile principale ale proiectului ”Eficientizarea planificării strategice la nivel 
organizațional” (EPSO) sunt: 

 elaborarea și implementarea instrumentelor de planificare strategică la nivel județean, 
respectiv: Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027 și Plan Strategic Instituțional;  

 proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel județean, 
respectiv: Acces online la serviciile gestionate exclusiv de Consiliul Județean, Sistem de 
management al documentelor și Arhiva digitală. 

 
Unitatea Administrativ Teritorială-Județul Gorj prin propunerea de a realiza Strategia de dezvoltare 
județeană 2021-2027 și Planul strategic instituțional își dorește un management orientat spre 
performanță ce implică planificare strategică și bugetară multi-anuală pornind de la programe, 
asigurarea participării informate la decizie, nu doar a factorilor implicați, ci și a celor afectați sau 
interesați de acea decizie, precum și fundamentarea temeinică a acestor politici publice. 

 
Pentru furnizarea serviciilor care simplifică actul administrativ din cadrul U.A.T.-Județul Gorj, prin 
solicitarea de finanțare s-a propus achiziționarea unui sistem informatic integrat compus din: sistem 
de management al documentelor, arhiva digitală pentru documentele cu valoare operațională în 
prezent, sistem GIS pentru capturarea, stocarea, verificarea, integrarea, manipularea, analiza și 
vizualizarea datelor referențiale geografic sau geospațiale necesare simplificării procedurilor de 
obținere a certificatelor/avizelor de acces la drum. 
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În cadrul proiectului se vor dezvolta soluții integrate pentru capturarea și arhivarea electronică a 
documentelor pentru crearea posibilității de constituire a dosarelor electronice, prin urmare, se va 
realiza digitizarea arhivei U.A.T.-Județul Gorj prin scanarea documentelor, indexarea/extragerea 
datelor relevante și organizarea acestora pentru acces automat în baze de date. Retro-digitalizarea 
documentelor din arhivă va avea ca scop crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor 
tradiționale existente în arhiva instituției care prezintă valoare operațională.  
 
De asemenea, se vor dezvolta instrumente on-line prin intermediul cărora se vor furniza serviciile 
aflate în responsabilitatea exclusivă a U.A.T.-Județul Gorj respectiv: obținere avize, autorizații și 
licență traseu. 
 
Rezultatele proiectului: 
Rezultat 1: Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 a județului elaborata; 
Rezultat 2: Acces online la serviciile gestionate exclusiv de Consiliul Județean; 
Rezultat 3: Sistem de management al documentelor; 
Rezultat 4: Arhivă digitală realizată; 
Rezultat 5: Abilități și cunoștințe ale personalului îmbunătățite. 
 
Rezultatele proiectului vor fi utilizate ca exemplu de bune practici pentru administrația publică 
locală și pentru alte instituții publice care doresc să-și realizeze propriile strategii și să 
implementeze procedurile de simplificare administrativă. 
 
Valoarea totală a proiectului este 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%; 
 70.563,94 lei cofinanțare U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând 2%.   

 
Proiectul se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 310 din 21.01.2019, iar perioada 
de implementare a acestuia este de 30 luni de la data semnării contractului de finanțare. 
 
 
 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020”. 
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