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Proiect ”Eficientizarea planificării strategice 
la nivel organizațional” (EPSO) 

Codul MySMIS 125603

Beneficiar: Județul Gorj
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%.
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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.
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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.
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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.
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Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj prin 

realizarea Strategiei de dezvoltare județeană 2021-2027 și 

Planului 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.
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Pentru stabilirea obiectivelor strategice au fost consultați 

2.000 de actori locali din instituții publice, sectorul privat și 

societatea civilă. Consultarea a fost realizată prin aplicarea 

unui set de întrebări și centralizarea răspunsurilor formulate 

într-un chestionar de sondaj. Pe parcursul procesului de 

elaborare a strategiei au fost implicați direct în 3 ateliere de 

lucru cca. 120 de actori locali, factori de decizie din sectorul 

public și reprezentanți ai sectorului neguvernamental și 

privat.
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Pentru furnizarea serviciilor care simplifică actul 

administrativ din cadrul U.A.T. Județul Gorj, prin solicitarea 

de finanțare s-a achiziționat un 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 si vizualizarea datelor 

referențiale geografic sau geospațiale necesare simplificării 

procedurilor de obținere a certificatelor/avizelor de acces la 

drum.
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La nivelul U.A.T.-Județul Gorj este nevoie de dezvoltarea de 

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.
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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, vor fi dezvoltate 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.
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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
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Sustenabilitate și complementarități/sinergii cu alte proiecte 
finanțate din alte programe:

După finalizarea proiectului, cei 140 participanți din cadrul UAT Județul 

Gorj la sesiunile de formare, vor avea responsabilități în continuarea 

implementării activităților proiectului pe cele trei domenii de activitate, 

respectiv:

1) Planificare strategică;

2) Managementul documentelor (utilizarea, administrarea și 

configurarea soluțiilor informatice);

3) Gestionarea componentei de emitere a autorizațiilor si avizelor în 

sistem electronic;
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Sustenabilitate și complementarități/sinergii cu alte proiecte 
finanțate din alte programe:

Persoanele instruite (20 persoane)în planificare strategica vor forma secretariatul 

tehnic al strategiei care vor avea ca atribuții atât moderarea atelierelor de lucru, 

monitorizarea modului de realizare a strategiei de către prestatorul de servicii și 

asigurarea implementării strategiei atât în perioada de implementare cât si pe 

perioada valabilității acesteia.

Structurile responsabile pentru elaborarea Planului Strategic Instituțional (PSI) vor fi: 

Comisia de Monitorizare, constituita prin dispoziția președintelui Consiliului 

Județean Gorj, structuri care vor cuprinde conducătorii de compartimente din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean.
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Sustenabilitate și complementarități/sinergii cu alte proiecte 
finanțate din alte programe:

Membrii comisiei de monitorizare vor fi sprijinii în derularea activităților de 

subgrupurile tehnice de lucru (STL), create în cea mai mare parte din personal tehnic, 

de execuție, desemnat de membrii comisiei de monitorizare, pentru elaborarea PSI. 

Pentru implementarea PSI se va elabora un Plan anual de lucru/ sau planul de acțiune 

anual (PAL/ PAA). În acest sens, la începutul procesului de planificare strategica 

instituțională, la nivelul UAT Județul Gorj se va constitui un grup de lucru, cu putere 

decizionala, format din personal de conducere. Acest grup poate fi constituit din 

membrii Comisiei de Monitorizare pentru Sistemul de Control Intern managerial. 

Comisia de monitorizare se va constitui prin dispoziție a Președintelui Consiliului 

Județean Gorj.
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VĂ MULŢUMESC PENTRU 
ATENŢIE !

24 iunie 2021
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Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul 

ProgramuluiOperațional Capacitate Administrativă 

cofinanțat de Uniunea Europeană, 

din Fondul Social European
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