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Data    06.11.2019 

  

  

 ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT  

 ADMINISTRAŢIE EFICIENTĂ, SERVICII DE CALITATE LA NIVEL LOCAL  

În luna Octombrie  2019 s-a finalizat implementarea proiectului Administraţie eficientă, 

servicii de calitate la nivel local, COD SMIS 119511, Cod SIPOCA 464,  cofinanţat in cadrul POCA 

2014-2020 prin Fondul Social European, Axa Prioritară 2 Administrație publica si sistem judiciar 

accesibile si transparente,  Obiectiv specific 2.1 Introducerea de sisteme şi standard comune în 

administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu 

Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă optimizarea proceselor orientate către beneficiari la 

nivelul Consiliului Judeţean Prahova şi al instituţiilor subordonate: Direcţia Generală pentru 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova şi Direcţia Judeţeană de Evidenţa persoanelor 

Prahova, necesară unei administraţii moderne, performante, eficiente şi eficace, în concordanţă cu 

Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020, într-o perioadă de 16 luni.  

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Dezvoltarea capacităţii manageriale caracteristice unei administraţii moderne prin 

Implementarea instrumentului de management al calitatii, CAF(Common Assessment 

Framework), la nivelul Consiliul Judeţean Prahova şi al instituţiilor subordonate: 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova şi Direcţia 

Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Prahova 

2. Dezvoltarea de competențe la toate nivelurile ierarhiei profesionale din cadrul Consiliului 
Judeţean Prahova şi a două dintre instituţiile subordonate: Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Prahova şi Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Prahova 
prin pregătirea a 210 persoane din cele 3 instituţii ale administraţiei publice locale, în 
domeniul managementului calitaţii - sisteme şi standarde ce optimizează procesele 
orientate către beneficiarii serviciilor publice.  

 

Perioada de implementare a proiectului – 16 luni, începând cu data de 6 iunie 2018 

Rezultate atinse în perioada de referință: 

 1 instrument de management al calitatii CAF implementat la nivelul a 3 institutii 
publice in care s-a implementat un instrument de management al calitatii CAF : 
Consiliul Judetean Prahova si a 2 institutii subordonate – Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Directia Judeteana de Evidenta 
Persoanelor 

 36 de persoane care au lucrat in cadrul grupurilor de lucru la nivelul celor 3 
institutii: 20 de la Consiliul Judetean Prahova, 10 persoane de la Direcţia 
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Generală de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si 6 persoane de la Directia 
Judeteana Evidenta Persoanelor care acopera toate compartimentele si serviciile 
din cele 3 institutii 

 1 Analiza Diagnostic la nivelul fiecărei institutii, realizată pe baza fişelor de 
evaluare 

 1 Plan de imbunătăţire instituţională pentru fiecare dintre cele 3 instituţii 

 1 metodologie de selecţie, recrutare şi de informare a grupului tintă 

 210 persoane din cadrul CJPH, DGASPC si DJEP instruite in domeniul 
managementului calităţii 

 210 persoane din cadrul CJPH, certificate in domeniul managementului calităţii 
 

VALOAREA PROIECTULUI 

Conform contractului de finantare  La data finalizarii  proiectului  
 

Valoarea totală 577.048,61 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului 
este 565.507,64  lei, din care: 
-490.491,32  lei din FSE  
-7501 lei  Bugetul de Stat 
-Contribuţia eligibilă a beneficiarului 11.540,97 
lei 
 

Valoarea totală  finala 551.955,52 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă  540.916,40  
lei, din care: 
-469.162,19 lei din FSE  
-71.754,22 lei  Bugetul de Stat 
-Contribuţia eligibilă a beneficiarului 11.039,11 
lei 
 

 

 

Date de contact: gabriela.barbu@cjph.ro  
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