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1. Încadrare în program / axă prioritară / prioritatea de investiție  
 
Programul Operațional Capacitate Administrativă este finanţat din Fondul Social European (FSE), în 
cadrul obiectivului tematic nr. 11 Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a 
părților interesate și eficiența administrației publice (OT 11) și își propune să consolideze capacitatea 
administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susţine o economie modernă și competitivă, 
abordând provocarea 5 Administrația și guvernarea și provocarea 2 Oamenii și societatea din Acordul 
de Parteneriat al României. POCA răspunde priorităţii de investiţii 11i Efectuarea de investiții în 
capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional 
și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe.  

 
Cod apel: POCA/661/2/1/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală 
ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP 
 
Componenta 1: CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată – „Fundamentarea deciziilor, 
planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale 
din regiunile mai puțin dezvoltate”. 
 
Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente. 
 
Obiectiv specific Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 
 
Proiect implementat în baza contractului de finanțare nr.479/08.05.2020  încheiat între  Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management POCA și 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș, în calitate de Beneficiar. 
 

2. Obiectivele general și specifice ale proiectului 

Obiectivul general al proiectului constă în: creşterea capacităţii de planificare strategică şi de 
fundamentare a deciziilor de dezvoltare economico-socială și de mediu a judeţului la nivelul Consiliului 
Judeţean Timiş 

Obiectivele specifice sunt: 
1. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Timiş pentru perioada 2021-2027 
2. Elaborarea Strategiei de Eficienţă energetică pentru perioada 2021-2027 
 
3. Indicatorii proiectului 
 

INDICATORI PRESTABILIȚI DE REZULTAT 

Denumire indicator 
Unitate 
măsură 

Valoare țintă 

Autorități și instituții publice locale care au 
implementat mecanisme și proceduri 
standard pentru fundamentarea deciziilor 
și a planificării stategice pe termen lung 

Nr. 1.00 
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INDICATORI PRESTABILIȚI DE REALIZARE  

Denumire indicator 
Unitate 
măsură 

Valoare țintă 

Autorități și instituții publice locale 
sprijinite pentru introducerea de 
mecanisme și proceduri standard pentru 
fundamentarea deciziilor și planificarea 
stategică pe termen lung 

Nr. 1.00 

 
 
4. Bugetul estimativ al proiectului: 
 
Valoarea totală a proiectului este de 564.060,00 lei (TVA inclusă), structura finanţării proiectului este 
următoarea: 
 
Cheltuieli totale eligibile proiect: 564.060,00 lei din care: 

 finanţare nerambursabilă FSE: 479.451,00 lei 

 finanțare nerambursabilă BN: 73.327,80 lei 

 contribuție proprie CJT la cheltuielile eligibile: 11.281,20 lei 
 
5. Beneficiarii proiectului 
 
Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL TIMIȘ 
 
6. Impactul asupra comunității UE 
 
Proiectul se aliniază condițiilor europene prin: 

 promovarea de noi tehnologii şi implicarea activă a comunităţiilor locale; 

 sprijinirea administrației publice locale să dezvolte proiecte cu finanțare europeană în vederea 
atingerii standardelor europene; 

 oferirea cetăţenilor judeţului servicii de calitate, prin asigurarea unui management performant 
şi un sistem de politici publice bine pus la punct atât din punct de vedere al instrumentelor de 
fundamentare şi planificare a deciziilor, cât şi al planificării strategice; 

 îmbunătățirea eficienței energetice de-a lungul întregului lanț energetic, inclusiv producția, 
transportul, distribuția și utilizarea finală de energie. 

 dezvoltarea şi promovarea de noi investiţii în domeniul energetic, de reducere a emisiilor de 
CO2;  
 
 

7. Perioada de referință/implementare a proiectului: 08.05.2020 – 08.02.2022 
 

 
 


