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DESCRIERE PROIECT 
 ”e-CETĂȚEAN (Cunoaștere, Egalitate, Transparență, Administrație, 

Țintă, Evoluție, Actualitate, Normalitate)” 
 

Proiectul ”e-CETĂȚEAN (Cunoaștere, Egalitate, Transparență, Administrație, Țintă, 
Evoluție, Actualitate, Normalitate)”, cu codul MySMIS 126477, este implementat de 
Sectorul 4 al Municipiului București, care are calitatea de beneficiar.  
 
”e-CETĂȚEAN” are drept scop dezvoltarea unui management performant la nivelul 
Primăriei Sectorului 4 București prin creșterea calității procesului decizional, reducerea 
birocrației, creșterea eficienței, transparenței și integrității serviciilor publice oferite 
cetățenilor și mediului de afaceri ca urmare a introducerii unui Spațiu Virtual Unic și a 
Arhivei electronice.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Îmbunătățirea procesului decizional și de planificare strategică la nivelul 
Sectorului 4 prin schimburi de experiență, analiză și evaluare intermediară a 
Strategiei de dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2016-2020 și elaborarea 
Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2020-2024  

 Simplificarea procedurilor, accesul rapid la informații și reducerea birocrației 
pentru cetățeni și mediul de afaceri prin implementarea Spațiului Virtual Unic, la 
nivelul sectorului, și a Arhivei electronice  

 Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesionale pentru 90 de persoane din 
grupul-țintă: 75 de persoane ca urmare a implementării Spațiului Univ Virtual al 
Sectorului 4 și Arhivei electronice și 15 persoane pe teme de planificare strategică 
și politici publice locale 

 
Sunt vizate următoarele rezultate: 

 Analiza intermediară a Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 
2016-2020 în vederea evaluării performanței si identificării măsurilor de revizuire 

 Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2020-2024 
 Crearea unui Spațiu Virtual Unic al Sectorului 4 
 Realizarea Arhivei de copii digitale ale documentelor tradiționale existente, care 

prezintă valoare operațională în prezent și integrare în Spațiul Virtual Unic al 
Sectorului 4  

 Formarea personalului din cadrul Primăriei Sectorului 4 pe teme specifice de 
interes care au legătură directă cu obiectivul proiectului propus, astfel: 

 75 de persoane din grupul-țintă instruite în urma implementării Spațiului Virtual 
Unic al Sectorului 4 și pentru utilizarea Arhivei digitale 
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 15 persoane din grupul-țintă instruite pe teme de planificare strategică și politici 
publice locale 

 90 de participanți la un modul de curs de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse 

 3 schimburi de experiență cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor 

publice internaționale 

Data de începere a proiectului este 30 noiembrie 2018 și are o durată de implementare 
de 18 luni (perioada 29.11.2018 – 29.05.2020).  
 
Valoarea totală este de 3 885 286,36 lei, din care: 

 Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3 108 229,07 lei 

 Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 699 351,56 lei 

 Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 77 705,73 lei  

Prin implementarea Spațiului Vizual Unic al sectorului 4 și a Arhivei electronice, 
Primaria Sectorului 4 va oferi cetățenilor un unic punct de acces către serviciile online 
oferite de autoritate și un timp de răspuns crescut la solicitările acestora. 
 
Prin evaluarea Strategiei de Dezvoltare existente și elaborarea unei Strategii noi pentru 
perioada 2020-2024, instituția va beneficia de sprijin în consolidarea capacității 
administrative și creșterea calității procesului decizional, finalmente în beneficiul 
membrilor comunității.  
 
Principalii beneficiari ai proiectului sunt: 

 Locuitorii sectorului 4 al municipiului București, care se vor bucura de servicii 
publice eficiente prin reducea considerabilă a timpului alocat rezolvării 
problemelor și a birocrației, creșterea gradului de informare al acestora și 
îmbunătățirea mijloacelor de a fi consultați în probleme de interes local 

 Angajații instituției, care vor beneficia de un program de formare care va avea 
drept rezultat creșterea eficienței serviciilor furnizate la nivelul instituției 
publice către cetățenii comunității  

 Instițiile publice partenere, mediul de afaceri și ONG-urile, prin reducerea 
timpilor de așteptare pentru obținerea răspunsului la solicitările lor  

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014 – 2020. Informații detaliate despre proiecte cofinanțate prin POCA 
găsiți pe site-ul www.poca.ro.  

http://www.poca.ro/

