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Lansarea proiectului  

 „Administrație inteligentă în contextul digitalizării“ -  POCA/973/2/1/154822 

 

  Sectorului 5 al Municipiului București, în calitate de Beneficiar, anunță implementarea 

proiectului „Administrație inteligentă în contextul digitalizării “, cod POCA 973 / MySMIS 

154822, începând cu data de 19 aprilie 2022. 

 

 

 Beneficiar: Primăria Sectorului 5  

 Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sector 5  

 Data începerii proiectului: aprilie 2022 

 Data finalizării proiectului: august 2023 

Valoarea totală a proiectului: 2.983.315,22 lei 

 

  Sectorul 5 al Municipiului București în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului, Sector 5 implementează începând cu data de 19 aprilie 2022, proiectul 

„Administrație inteligentă în contextul digitalizării “- POCA 973/2/1/”Introducerea de sisteme și 

standarde comune în administrația publică locală ce organizează procesele orientate către beneficiari 

în concordanță cu SCAP”. 

  

Proiectul are o perioadă de implementare de 16 luni, cu o valoare totală de 2.983.315,22 lei, din care 

2.923.648,92 lei este contribuția Uniunii Europene, și 59.666,30 lei contribuție proprie. 

 

 

 SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 

 Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului vizează optimizarea proceselor 

orientate către cetățeni, în concordanță cu SCAP, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 5. 

 

 



 
 

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

 

 
www.poca.ro 

 

 OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

• OS 1 - Simplificarea/optimizarea unui set de proceduri interne de lucru în relatia cu beneficiarii,  

de la nivelul  nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Sector 5, în 

vederea reducerii birocrației pentru cetățeni, în concordanță cu Planul integrat de simplificare a 

procedurilor administrative pentru cetățeni implementate. 

 

• OS 2 - Crearea de măsuri de simplificare pentru cetățeni prin dezvoltarea și implementarea unui 

ecosistem digital interinstituțional interconectat și interoperabil pentru asigurarea accesului 

online la serviciile gestionate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 5. OS2 corespunde rezultatului de program R3 Proceduri simplificate pentru 

reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a 

procedurilor administrative pentru cetățeni implementate. 

 

  Grupul țintă al proiectului s-a identificat în cadrul organigramei DGASPC Sector 5 și este 

compus din 7 direcții de interes, care operează cu informații atât la nivel back-office cât și front office, 

în relație cu directă cu cetățeanul. 

   Dintr-un total de 306 angajați la nivel DGASPC Sector 5, s-au identificat 206 persoane în grupul 

țintă, direct vizate și care în urma implementării proiectului vor beneficia de: 

 

➢ o mai bună gestionare a datelor și informațiilor; 

➢ creșterea randamentului în muncă al personalului; 

➢ un set de proceduri simplificate și adaptate necesităților impuse de utilizarea sistemului 

informatic; 

➢ îmbunătătirea timpului de răspuns către beneficiar. 

   

În cadrul proiectului, grupul țintă va fi informat cu privire la activitățile, obiectivele si rezultatele 

așteptate, va beneficia de asistență și instructaj la locul de muncă în vederea utilizării funcționalităților 

sistemului informatic și va beneficia de un set de proceduri interne de lucru simplificate și adaptate 

sistemului informatic implementat la nivel de instituție. Componența grupului care beneficiază de 
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instruire este determinată de atribuțiile curente ale acestora, nominalizarea urmând a fi realizată cu 

respectarea principiilor egalității de șanse, nediscriminării și egalității de gen. 

 

 Rezultatele așteptate: 

 

1. Rezultat 1: 1 plan de proiectare acceptant elaborat. 

2. Rezultat 2: o solutie informatică funcțională la nivel DGASPC Sector 5. Soluția informatică 

reprezintă un ecosistem digital interinstituțional interconectat și interoperabil pentru asigurarea accesului 

online la serviciile gestionate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  

Sector 5 în relația cu cetățeanul. 

3.  Rezultat  3: un set de proceduri interne de lucru simplificate în vederea debirocratizării activității cu 

cetățeanul la nivel DGASPC Sector 5. 

 

  În cadrul proiectului vor exista și beneficiari indirecți, reprezentat de cetățeni și persoane 

juridice, care vor putea beneficia direct de rezultatele proiectului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact Beneficiar: Primăria Sectorului 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, 

 București, www.sector5.ro , e-mail primarie@sector5.ro , dezvoltare@sector5.ro.  

 Manager de Proiect – Terțiu Violeta Valentina, tel: 021.314.4318, interior: 1034. 
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