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COD SMIS 126115/ COD SIPOCA 542 

Program: Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Axa prioritară 2:  Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente  

Operațiunea:   Introducerea de sisteme şi standard comune în administraţia publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. 

Titlul proiectului: Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 

2021-2027 

Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul PRAHOVA 

Loc de implementare : Municipiul Ploiești, Bdul. Republicii 2-4 

Adresa: Municipiul Ploiești, Bdul. Republicii 2-4, Județul Prahova, cod 100066, tel. 0244 514545, fax: 

0244 407797, email: cons_jud@cjph.ro 

Data de începere: 09 aprilie 2019 

Data finalizării: decembrie 2020 

Valoarea totală a proiectului: 508.032,90 lei  

Suma nerambursabilă solicitată: 497.872,24 lei 

Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE: 431.827,97 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Buget național: 66.044,27 lei 

Cofinanțare eligibilă a beneficiarului: 11.790,00 lei  

Obiectiv general: Eficientizarea activității administrației publice locale din cadrul Județului Prahova 

prin implementarea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și 

planificare strategică pe termen lung (2021-2027), într-o perioada de 20 de luni. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Dezvoltarea capacităţii manageriale îmbunătățirea competențelor la toate nivelurile ierarhiei 

profesionale din cadrul Consiliului Judeţean Prahova prin pregătirea a 45 de personae din cadrul 

aparatului de specialitate, personal de execuție și de conducere și alesi locali, în domeniul planificării 

strategice pentru dezvoltare locală durabilă. 
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2. Creșterea capacității de a realiza o planificare strategică a Județului Prahova bazată pe 

prioritizarea acțiunilor și cheltuielilor bugetare și stabilirea unui dialog cu partenerii locali, prin 

elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027. 

 

Rezultatele proiectului: 

1. Raport cu privire la analiza privind stadiul economic-social al Județului Prahova . 

2. Raportul  consulștărilor, informărilor între actorii relevanți pe domenii specific de competență 

pentru susținerea dezvoltării locale.  

3. Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru perioada 2021-2027. 

4. Planul strategic institutional aferent perioadei 2020-2021.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
JUDEȚUL PRAHOVA 

Tel: 0040-244-514.545, Fax: 0040-244-407.797 
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