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Invitație la Conferința de lansare a proiectului „Instrumente pentru reducerea birocrației în

serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, Cod

MySMIS 136166, cod SIPOCA 856

Proiect cofinanțat din Fondul Social European

prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Sectorul 1 al Municipiului București, în calitate de beneficiar, implementează în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului

Sectorului 1 proiectul „Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”,

Cod MySMIS 136166, cod SIPOCA 856.

Având un buget total de 2,192,099.94 lei, din care 2,148,257.94 lei finanțare nerambursabilă și 43,842.00 lei valoarea contribuție proprie, proiectul

SIPOCA 856 se derulează pe o perioadă de 24 de luni (10 martie 2020 - 09 martie 2022) și este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin

Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi

transparente.

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea eficienţei serviciilor de asistenţă socială ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti atât prin

aparatul de specialitate al Primarului S1MB, cât şi al subordonatelor Consiliului Local al S1MB. Creșterea gradului de acces al cetăţenilor la

serviciile de asistenţă socială, furnizarea unor instrumente digitale performante și rapide care simplifică și accelerează fluxul de lucru și, implicit,

capacitatea de răspuns și soluționare a sarcinilor curente ale aparatului administrativ.

Obiectivele specifice ale proiectului SIPOCA 856 sunt:

Obiectiv specific 1:  Modernizarea sistemului de furnizare a serviciilor de asistenţă socială prin implementarea unei aplicații informatice de gestiune

integrată şi standardizată a beneficiilor de asistenţă socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

Obiectiv Specific 2: Creşterea eficienţei şi eficacităţii aparatului administrativ şi reducerea birocraţiei pentru cetăţenii Sectorului 1 beneficiari ai

serviciilor de asistenţă socială prin  creşterea gradului de operaţionalizare a documentelor din arhiva tradiţională,

Rezultatele preconizate ale proiectului:

R3 POCA: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor

administrative pentru cetăţeni implementate.

Rezultat de proiect R1: Registrul unic electronic al serviciilor de asistenţă socială – E-SAS1 - Registru electronic interoperabil, interfaţă unică ce

asigură  interogarea într-o bază de date interoperabilă care va fi integrată la nivelul tuturor compartimentelor cu atribuţii în domeniul asistenţei

sociale, standardizează tipurile de date şi extinde sistemului informatic de gestiune a beneficiilor de asistenţă socială la nivelul Sectorului 1 al

Municipiului Bucureşti, implementat;

R3 POCA: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor

administrative pentru cetăţeni implementate. 

Rezultat de proiect R2: Crearea unei arhive unice prin digitizarea arhivelor aferente serviciilor de asistenţă socială la nivelul compartimentelor cu

atribuţii în domeniul asistenţei sociale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului S1 al MB (scanarea documentelor, indexarea/extragerea

datelor relevante şi organizarea acestora pentru acces automat în baze de date).

Evenimentul de lansare a proiectului va avea loc în data de 4 septembrie, în Sala de Consiliu a Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr

9. Având în vedere contextul creat de virusul SARS-CoV-2, evenimentul de lasare se va desfășura în trei serii cu maximum 20 de participanți per

serie, după cum urmează:

Prima serie în intervalul orar: 10:00 - 10:30

A II-a serie în intervalul orar: 11:00 - 11:30

A III-a serie în intervalul orar: 12:00 - 12:30

În cadrul evenimentului sunt invitați să participe reprezentanți din organizații neguvernamentale, autorități și instituții publice, alături de parteneri

media, parteneri sociali și alți cetățeni interesați de domeniul politicilor sociale.

Înscrierea se face prin completarea formularului de mai jos până joi, 3 septembrie, ora 23:59.

Formular de înscriere:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAhqnEoNH7eS5Mo06r4WiEBdVzuDeX1T5vxeNnNXDPJeIIuQ/viewform?usp=sf_link

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoanele de contact din partea Sectorului 1 al Municipiului București sunt: 

Manager de proiect: Răducu Gabriel Turcu

E-mail: radu.turcu@primarias1.ro. 

Responsabil promovare și publicitate: Arina Antonia Iacob

E-mail: arina.iacob@primarias1.ro 


