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„Dezvoltare strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, codul MySMIS/135061 
 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj anunță finalizarea proiectului „Dezvoltare 

strategică şi eficienţă administrativă - Judeţul Dolj”, cod MySMIS 135061, proiect ce a fost 

finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de 

Proiecte nr. CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - 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 și transparente, Obiectivul specific 2.1. -  Introducerea de sisteme 

și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanță cu SCAP. 
 

Obiectivul general al proiectului a fost optimizarea și eficientizarea proceselor orientate 
către cetățeni, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice, prin 
creșterea performanței în management la nivelul administrației publice a județului Dolj. 

În urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate finale:  

- Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027  în scopul asigurării unui 
cadru pentru dezvoltarea județeană în perioada de programare 2021-2027 

- Elaborarea Strategiei de Turism a Judeţului Dolj, pentru perioada 2021 – 2027 

- Extinderea  portalului de servicii partajate - prin portalul de servicii a fost implementată 

comunicarea bidirecțională între Consiliul Județean Dolj și alte instituții și respectiv între 

Consiliul Județean Dolj și cetățeni, pentru emiterea unor avize/certificate/autorizații 

conform Codului administrativ și Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare 

- Dezvoltare cunoștințe și abilitați ale personalului din Consiliul Județean în domeniul 

exploatării și administrării sistemelor implementate. 

În data de 13.10.2022 a avut loc conferința de presă finală a proiectului. 

 

Data începerii proiectului: 16.06.2020 

Data finalizării proiectului: 16.10.2022 

Valoarea totală a proiectului: 1.687.551,14 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.434.418,48 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 219.381,63 lei 

Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 33.751,03 lei 

 

Date de contact: Consiliul Judeţean Dolj, Calea Unirii, Nr. 19, Craiova 

Tel./fax/website: 0251.408.225/0251.408.245/www.cjdolj.ro 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020” 


