
 
 

Capacitate administrativă ridicată prin 
investiții integrate și complementare – 

CARIC 
 
Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează proiectul «Capacitate 
administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC», SMIS 126291.  
 
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, 
Componenta 1 - CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea 
deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul 
administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară - 
Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea - 
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.  
 
Obiectivul general constă în îmbunătățirea capacității administrative, a calității și 
eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliul Județean Galați și a 5 instituții 
subordonate, din regiunea mai puțin dezvoltată, prin investiții integrate și 
complementare conform reglementărilor europene și naționale (implementare CAF, 
planificare strategică instituțională, sistem informatic pentru arhiva electronică). 
 
Obiectivele specifice sunt: 

 OS 1: Implementarea unor mecanisme și proceduri standard (Strategie de dezvoltare a 
județului, Plan strategic instituțional și proceduri operaționale de aplicare a acestuia) 
pentru a crește eficiența acțiunilor administrative la nivelul Consiliului Județean 
Galați.  

 OS 2. Implementarea și utilizarea instrumentului de management al calității CAF 
(Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la 
nivelul Consiliului Județean Galați și a 5 instituții subordonate pentru sprijinirea 
schimbării spre performanță, îmbunătățirea modului de realizare a activităților și de 
prestare a serviciilor publice.  

 OS 3. Măsuri de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației 
pentru cetățeni prin crearea și integrarea unui sistem informatic pentru arhivă 
(digitalizarea documentelor din arhivă) la nivelul Consiliului Județean Galați.  

 OS 4. Îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 150 persoane din 
toate nivelurile ierarhice din cadrul Consiliului Județean Galați și a instituțiilor 
subordonate pe teme specifice, în urma unei analize de nevoi.  
Rezultatele proiectului vizează:  
 Crearea unui grup de lucru funcțional; 
 Elaborarea unei Strategii de dezvoltare a județului Galați; 
 Elaborarea unui Plan Strategic instituțional aferent anilor 2020 – 2021 și proceduri 

operaționale și de sistem pentru aplicarea acestuia; 



 Elaborarea CAF implementat la nivelul Consiliului Județean Galați și în cadrul a 5 
instituții subordonate; 

 Implementarea unui sistem informatic creat și implementat pentru digitalizarea 
proceselor de administrare a documentelor; 

 Instruirea în domenii specifice și certificate a circa 150 de persoane din Consiliul 
Județean Galați și 5 instituții subordonate; 

 Realizarea unui proces de retrodigitalizare a documentelor din arhivă și 
administrarea electronică a documentelor din arhivă. 
 

Perioada de implementare a proiectului este de 28 luni. Contractul de finanțare a fost 
semnat în data de 28 ianuarie 2019 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, iar data finalizării proiectului este 27 mai 2021. 
 
Bugetul total al proiectului este de 1.612.530 lei, din care asistența financiară 
nerambursabilă este în valoare de 1.580.279,40 lei, reprezentând 1.370.650,50 valoare 
eligibilă nerambursabilă din FSE și 209.628,90 lei valoare eligibilă nerambursabilă din 
bugetul național, iar cofinanțarea eligibilă asigurată de Județul Galați este de 32.250,60 
lei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


