Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Direcția pentru Descentralizarea
Administrației Publice, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative,
implementează proiectul

Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice
și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local (SPC)
Surse de  Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional
finanţare
Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem
judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și
standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale
orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.
Scopul  Dezvoltarea unui set unitar de instrumente pentru consolidarea capacității
proiectului
administrației publice de a presta/furniza în mod eficient și performant servicii
publice de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri.
Obiective  Asigurarea premiselor pentru fundamentarea soluțiilor referitoare la repartizarea
specifice
optimă a competențelor între autoritățile administrației publice centrale și locale;
 Asigurarea unei viziuni unitare asupra modului de elaborare, implementare,
monitorizare și evaluare a standardelor de calitate și după caz, de cost, pentru
serviciile publice descentralizate;
 Dezvoltarea de metode și instrumente pentru monitorizarea și evaluarea capacității
administrative a autorităților administrației publice locale;
 Creşterea capacităţii autorităților și instituțiilor de la nivelul administrației publice
centrale de a îşi exercita clar și coerent calitatea de coordonator metodologic asupra
creării politicilor publice în materia descentralizării.
Rezultate  Analiza situației existente din perspectiva serviciilor publice furnizate/prestate de
așteptate
administrația publică
 Metodologia de elaborare a standardelor de calitate și de cost pentru servicii publice
descentralizate dezvoltată și aplicarea acesteia în vederea elaborării de propuneri de
standarde de calitate și, după caz, de cost, pentru 2 domenii de servicii publice;
 Propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru
descentralizate;

servicii publice

 Metodologia de evaluare și monitorizare a capacității administrative a unităților
administrativ-teritoriale;
 Sistem de monitorizare și evaluare a standardelor de calitate și cost și a capacității
administrative a unităților administrativ-teritoriale.
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Durata  36 luni (2016-2019)
Valoarea  37.138.773,25 lei, din care 31.208.453,94 lei valoare eligibilă nerambursabilă
(84,032%) și 5.930.319,31 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (15,968%);
Finanțarea proiectului s-a aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației
publice nr.346/17.03.2016.
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