Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

Proiecte în implementare
1. Proiect “Optimizarea proceselor orientate către cetăţeni prin
implementarea Instrumentului CAF la nivelul Primăriei Municipiului Bistriţa”,
Cod SIPOCA 75.
Proiectul este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional
Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2. Administraţie publică şi
sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de
sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele
orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.
Valoarea totală a proiectului este de 412.055,30 lei, din care: 403.814,19 lei
reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă iar 8.241,11 lei - contribuţia proprie.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de modernizarea şi
eficientizarea sistemului de management al Primăriei municipiului Bistriţa, în vederea
îmbunătăţirii calităţii serviciilor orientate către cetăţeni.
Obiectivele specifice sunt:
- Implementarea Cadrului comun de autoevaluare a modului de funcţionare a
instituţiilor publice la nivelul Primăriei municipiului Bistriţa în primele 15 luni de
implementare a proiectului;
- Îmbunătăţirea abilităţilor în domeniul CAF pentru 60 de persoane – aleşi locali
şi personal de conducere şi de execuţie din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, în
vederea optimizării proceselor orientate către cetăţeni, în primele 13 luni de
implementare a proiectului.
Grupul ţintă este reprezentat de 60 de persoane din administraţia publică locală
a municipiului Bistriţa, aleşi locali şi personal de conducere şi de execuţie din aparatul
de specialitate al primarului municipiului Bistriţa şi serviciile publice de interes local din
subordinea Consiliului local al municipiului Bistriţa.
Principalele activităţi care vor fi organizate în cadrul proiectului sunt:
- Organizarea unor cursuri de instruire în domeniul CAF;
- Derularea procesului de auto-evaluare a activităţii primăriei;
- Organizarea unor vizite de studiu;
- Elaborarea Planului de acţiuni pentru eficientizarea activităţii primăriei;
- Realizarea sistemului de monitorizare a Planului de acţiuni pentru
eficientizarea activităţii primăriei.
Prin implementarea proiectului se urmăreşte atingerea următoarelor rezultate:
- CAF implementat la nivelul Primăriei municipiului Bistriţa;
- 60 de persoane din administraţia publică locală a municipiului Bistriţa
instruite în vederea implementării CAF.
Proiectul va fi implementat în perioada 14.02.2018 - 13.06.2019.
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Pe parcursul implementării proiectului se va avea în vedere promovarea
principiilor orizontale şi se vor întreprinde măsuri de respectare a acestora, astfel:
- participanţii la activităţi vor fi selectaţi prin aplicarea principiului
nediscriminării beneficiarilor pe criterii de sex, vârstă, etnie, categorie socială sau
orice alte criterii;
- campania de informare şi publicitate asupra proiectului şi a rezultatelor
acestuia va fi adresată tuturor cetăţenilor municipiului Bistriţa, fără a se face deosebiri
pe criterii de rasă, sex, religie, vârstă, dizabilităţi, etc.
- se va urmări ca evenimentele să nu fie organizate în perioade de sărbători
specifice unor minorităţi religioase iar programul activităţilor organizate în cadrul
proiectului să fie flexibil şi adaptat participanţilor;
- conferinţa de finalizare a proiectului va cuprinde o secţiune de promovare a
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, a egalităţii de şanse pentru toţi, fără
discriminare în funcţie de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare
sexuală;
- o secţiune a fiecărui modul de curs va trata principiile orizontale.
Selectarea grupului ţintă – aleşi locali şi personal de conducere şi de execuţie
din administraţia publică locală a municipiului Bistriţa, va respecta principiul
nediscriminării, la activităţile proiectului având posibilitatea de a participa în egală
măsură aleşi locali şi personal din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, fără a fi
discriminaţi pe criterii de rasă, sex, religie, vârstă, dizabilităţi, etc.
De asemenea, activităţile propuse în cadrul proiectului vor urmări respectarea
principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor sale etape de implementare,
luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător, utilizarea raţională a
resurselor, alegerea unei logistici adecvate şi inserarea unor mesaje speciale pe
materialele elaborate, care să atragă atenţia asupra problemelor de mediu şi să
îndemne la protecţia acestuia.
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