Prezentare Proiect:
„FUNDAMENTAREA DECIZIILOR, PLANIFICARE STRATEGICĂ
ȘI MĂSURI SIMPLIFICATE PENTRU CETĂȚENI LA NIVELUL
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE A MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI”, COD
SIPOCA 816
Municipiul Călărași, prin Direcția Programe și Dezvoltare Locală, implementează proiectul
„Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri simplificate pentru cetățeni la
nivelul administrației publice a Municipiului Călărași”, Cod SIPOCA 816 / Cod MySMIS2014
135232.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2: „Administrație 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 îl reprezintă introducerea de noi sisteme și standarde
comune în Primăria Municipiului Călărași ce optimizează procesele către beneficiari în
concordanță cu SCAP, obiectiv ce se subscrie OS 2.1. al axei prioritare 2 - Introducerea de
sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele
orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP și care sprijină susținerea unui
management performant la nivelul autorităților și instituților publice locale. Obiectivul
general al proiectului va conduce la consolidarea capacității de planificare strategică pe
termen lung și fundamentarea deciziilor.
Valoarea totală a proiectului este de 3.046.760,00 lei, iar valoarea eligibilă a proiectului
este de 3.046.760,00 lei din care: valoarea eligibilă nerambursabilă de 2.985.824,80 lei și
cofinanțarea eligibilă a beneficiarului de 60.935,20 lei.
Rezultate previzionate:



Identificarea, analiza si fundamentarea zonei urbane funcționale a municipiului
Călărași;
Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana, document de planificare
strategică şi fundamentare a procesului decizional din administraţia publică locală;
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Elaborarea documentului de planificare strategică a dezvoltării urbane durabile
”Plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) al zonei urbane funcționale a
municipiului Călărași ";
Elaborarea Strategiei de Smart City a Municipiului Călărași;
Sistem informatic de Smart City implementat;
Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului.

Durata proiectului: 24 luni (18 mai 2020 – 18 mai 2022).
Date de contact pentru detalii:
website: www.primariacalarasi.ro;
telefon: 0242.311.005
fax: 0242.318.574;
adresa: strada București, nr. 140A, municipiul Călărași.
Manager de proiect – Deculescu Valentin-Dumitru,
e-mail: valentin.deculescu@primariacalarasi.ro
Asistent manager – Colăcel Andreea-Veronica,
e-mail: andreea.colacel@primariacalarasi.ro

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