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POCA - LANSAREA PROIECTULUI "INSTRUMENTE DE SISTEMATIZARE A 
LEGISLAŢIEI, DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ÎN ADMINISTRAŢIA 

PUBLICĂ" 
 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de beneficiar, 
implementează, începând cu data de 17 aprilie 2018, proiectul „Instrumente de sistematizare a legislaţiei, 
de monitorizare şi de evaluare în administraţia publică", cod SIPOCA 59. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional 
Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar 
eficiente, Operaţiunea: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia 
publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă 
cu SCAP, cod SIPOCA 59. 

Proiectul se va implementa pe o perioadă de 30 de luni, respectiv 17 aprilie 2018 –16 octombrie 
2020, şi are o valoare totală de 8.305.651,84 de lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă FSE este 
de 6.975.407,25 de lei, iar 1.330.244,59 de lei reprezintă cofinanţarea eligibilă a beneficiarului. 

Scopul proiectului îl reprezintă creşterea calităţii activităţilor şi proceselor derulate de către 
autorităţile administraţiei publice şi a actelor administrative emise de către acestea, prin dezvoltarea şi 
aplicarea de instrumente de sistematizare a legislaţiei, de monitorizare şi evaluare în administraţia 
publică. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
 

• Codificarea legislaţiei prin sistematizarea soluţiilor legale disparate privind procedura 
administrativă existente în legislaţia actuală, precum şi reglementarea unor situaţii juridice noi semnalate 
de practica administrativă prin fundamentarea şi elaborarea proiectului Codului de procedură 
administrativă. 

• Dezvoltarea de instrumente/mecanisme de monitorizare şi evaluare a impactului implementării 
măsurilor cuprinse în „Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile 
cetăţenilor” şi în „Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în 
autorităţi şi instituţii publice 2016-2020”, prin care să fie sprijinit procesul de implementare a planurilor 
de acţiuni, precum şi procesele decizionale ulterioare în domeniul simplificării procedurilor 
administrative aplicabile cetăţenilor şi implementării sistemelor de management al calităţii în 
administraţia publică, derulate de către instituţiile şi autorităţile publice. 
 

Principalele rezultate vizate ale proiectului sunt: 
 

• Realizarea unei analize a actelor, operaţiunilor şi contractelor administrative din perspectivă 
legislativă, doctrinară şi practică; 
 

• Elaborarea unui index/manual/îndrumar al actelor şi contractelor administrative şi „harta” 
actelor administrative necesare pentru diverse proceduri administrative cu evidenţierea acelor acte care 
reprezintă etape intermediare în obţinerea altor acte administrative; 

• Elaborarea unor soluţii de reglementare cu privire la procedura administrativă generală şi pentru 
corelarea legislaţiei specifice cu aceasta; 
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• Elaborarea unei forme de lucru a proiectului Codului de procedură administrativă şi a unui plan 
de lucru cu privire la armonizarea legislaţiei specifice corelativ cu procedura administrativă generală 
propusă în proiectul Codului de procedură administrativă; 

• Dezvoltarea, promovarea şi implementarea unei metodologii de evaluare a impactului 
implementării sistemelor şi instrumentelor de management al calităţii în administraţia publică; 

• Realizarea şi diseminarea unei analize în vederea identificării unor soluţii optime pentru 
asigurarea şi organizarea resurselor umane instituţionale necesare implementării sustenabile a 
managementului calităţii; 

• Organizarea unei conferinţe pentru promovarea managementului calităţii; 
• Dezvoltarea, promovarea şi implementarea unui mecanism-cadru de monitorizare a Planului 

integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor; 
• Dezvoltarea, promovarea şi implementarea unui mecanism de evaluare a impactului măsurilor 

de simplificare cuprinse în planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile 
cetăţenilor. 
 

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este: 
Manager proiect: Sorin-Daniel SOLOMON 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
Tel: 021.315.62.96 
E-mail: sorin.solomon@a.mdrap.ro 
Website: www.mdrap.ro 

 
Sursa : site-ul MDRAP (http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/poca-lansarea-proiectului-instrumente-de-
sistematizare-a-legislatiei-de-monitorizare-si -de-evaluare-in-administratia-publica)  

POR - A FOST MODIFICAT GHIDUL SPECIFIC  
PENTRU ILUMINAT PUBLIC 

  

În data de 11.04.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a 
emis ordinul de modificare şi completare a Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, 
POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI şi POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către 
o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 -Sprijinirea eficienţei energetice, a 
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea C – Iluminat public, în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

 

Astfel, principalele modificări vizează: 

• clarificarea aspectelor privind înscrierea definitivă/temporară a drepturilor de proprietate 
menţionate la secţiunea 4.1; 

• modificarea termenului în situaţia în care nu există un operator desemnat la data depunerii 
cererii de finanţare; 
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• documentele de proprietate solicitate la depunere pentru situaţiile în care sunt executate lucrări 
ce necesită obţinerea autorizaţiei de construire, cât şi pentru pentru cele care nu necesită obţinerea AC; 

• introducerea unei clauze contractuale privind asigurarea continuităţii procesului delegării 
gestiunii serviciului de iluminat public; 

• introducerea condiţiilor privind acceptarea gestiunii SIP prin gestiune directă. 

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul programului. 

  
Sursa : site-ul MDRAP (http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/por-a-fost-modificat-ghidul-specific-pentru-
iluminat-public) 

 

ADR SUD-VEST OLTENIA  

20 DE NOI CONTRACTE DE FINANŢARE DESTINATE  MEDIULUI DE AFACERI,  
SEMNATE IN CADRUL POR 2014-2020,  

LA NIVELUL REGIUNII SUD-VEST OLTENIA, 
PRIN CARE SE SOLICITA 11,95 MILIOANE EURO 

 
 
În data de 20 aprilie,  Directorul General al ADR SV Oltenia, Marilena Bogheanu, a semnat cu 

reprezentanţi ai beneficiarilor POR 2014-2020, 20 noi contracte de finanţare în cadrul Axei Prioritare 2, 
Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi 
dezvoltarea serviciilor. 

 
Proiectele contractate a căror valoare solicitată totală este de 11,95 milioane euro vizează 

investiţii în domenii precum: 
 Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 
 Fabricarea anvelopelor; 
 Hoteluri şi facilităţi de cazare; 
 Producţia de caroserii pentru autovehicule şi remorci; 
 Tăierea şi rindeluirea lemnului; 
 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană. 

 
Contractele se vor implementare după cum urmează: 

 7 contracte, prin care se solicită 3.664.231 euro, în judeţul Dolj; 
 4 contracte, prin care se solicită 2.581.836 euro, în judeţul Gorj; 
 1 contract, prin care se solicită  1.002.502 euro, în judeţul Mehedinţi; 
 2 contracte, prin care se solicită 1.527.230 euro, în judeţul Olt; 
 6 contracte, prin care se solicită 3.173.577 euro, în judeţul Vâlcea; 

 
Până la această dată, în cadrul POR 2014-2020, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, au fost 

semnate 307 contracte de finanţare, în valoare nerambursabilă de aproximativ 345 milioane euro.  
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La nivelul biroului de informare din cadrul ADR Sud-Vest Oltenia, potenţialii beneficiari şi 
beneficiarii POR 2014-2020, pot primi îndrumare şi consiliere pentru realizarea activităţilor specifice 
legate de depunere a cererilor de finanţare şi implementarea contractelor.  

 
 
 

Sursa: site ADR SV Oltenia (http://www.adroltenia.ro/20-de-noi-contracte-de-finan tare-destinate-mediului-de-afaceri -
semnate-in-cadrul-programul-operational-regional-2014-2020-la-nivelul-regiunii-sud-vest-oltenia-prin-care-se-solic/) 

 

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 
LANSAREA APELULUI DE PROIECTE PENTRU OPERAŢIUNEA B - CLĂDIRI 

PUBLICE (REGIUNEA SV OLTENIA)  
 

 

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a 
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice, în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 02.04.2018, prin ordin al 
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice. 

Ghidul specific conţine informaţiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de 
proiecte în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, apelul de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV 
de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare, referitoare la specificitatea 
proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, 
criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, 
sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi. 

 

Depunerea cererilor de finanţare se face utilizând sistemul electronic - aplicaţia MY SMIS. 

Apelul de proiecte vizează investiţiile care se vor realiza în cadrul regiunii de dezvoltare 
regională Sud Vest Oltenia. 

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării 
Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 04.05.2018, ora 
10.00. Cererile de finanţare vor putea fi transmise până la data de 05.11.2018, ora 10.00. 

Ghidul specific se găseşte pe site-ul http://www.inforegio.ro la secţiunea Apeluri 
(http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html). 

 
Sursa: si te www.inforegio.ro (www.inforegio.ro/ro/comunicate-2018/992-lansarea-apelului-de-proiecte-pen tru-

operațiunea-b-clădiri-publice-regiunea-sv-oltenia.h tml) 
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