
Comunicat de presă

Municipiul Câmpulung Moldovenesc anunță demararea proiectului 
”Instrumente de management al performanței și proceduri administrative 

simplificate pentru competențele exclusive la nivelul 
Municipiului Câmpulung Moldovenesc”

Cod MySMIS: 154853
Beneficiar: Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Obiectivul general/scopul proiectului: continuarea măsurilor de consolidare a capacităţii 
instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Câmpulung Moldovenesc prin 
introducerea utilizării de instrumente de management al calității și performanței în administrația 
publică locală
Data de începere: 7 aprilie 2022
Perioada de implementare: 16 luni
Data de finalizare: 7 august 2023
Valoarea totală a proiectului: 3.343.867,89 leiValoarea totală a proiectului: 3.343.867,89 lei
Valoarea totală defalcată pe surse de finanțare:
 Valoarea eligibilă nerambursabilă: 3.276.990,53 lei
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.276.990,53 lei (98,00%)
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 0 lei
 Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 66.877,36 lei (2,00%)

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:
-- Implementarea de instrumente de management al calității și performanței,respectiv CAF si BSC, 
la nivelul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
- Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local
- Module informatice noi pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențele 
exclusive, în cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc
– acestea se vor integra în fluxurile digitale de lucru de baza din cadrul instituției, în scopul 
eficientizarii procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot aparea în fluxurile informațioeficientizarii procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot aparea în fluxurile informațio-
nale ale instituției, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra 
activităților operative și asigurând accesul online la serviciile publice aferente competențelor 
exclusive gestionate de Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
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- Cunostințe si abilități ale personalului din autoritățile si instituțiile publice locale îmbunatățite, 
în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific
- Formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunostințelor dobândite 
pentru 120 de persoane (personal de conducere, de execuție și aleși locali),din care 30 de per-
soane pentru BSC si 60 de persoane pentru CAF, precum si 30 de persoane, din cadrul grupului 
țintă, în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.
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