
 

 

Titlu proiect Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență 
socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București 
 

Cod proiect 136166/SIPOCA 856 
 

Cod apel POCA/662/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică locală ce optimizeaza procesele orientate 
către beneficiari în concordanță cu SCAP 
 

Denumirea beneficiarului SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 
 

Denumirea partenerului   DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECŢIA 
COPILULUI SECTOR 1 
 

Dată început 10 Martie 2020 
 

Perioada de implementare 10 Martie 2020 – 09 Martie 2022 
 

Scopul și Obiectivele 
proiectului: 

Scopul proiectului constă în creșterea eficienței serviciilor de 
asistență socială ale Sectorului 1 al Municipiului București atât 
prin aparatul de specialitate al Primarului S1MB cât și al 
subordonatelor Consiliului Local al S1MB. Cresterea gradului de 
acces al cetațenilor la serviciile de asistență socială, furnizarea 
unor instumente digitale performante si rapide care simplifică si 
accelereaza fluxul de lucru si implicit capacitatea de raspuns si 
solutionare a sarcinilor curente ale aparatului administrativ. 
 

Activități finanțate A1. Asigurarea managementului și publicității proiectului; 2 
subactivități: A1.1 Planificarea, coordonarea și administrarea 
proiectului; A1.2 Realizarea promovării și publicității proiectului; 
A2. Dezvoltarea și implementarea instrumentelor IT suport pentru 
un management performant și digitalizare; 2 subactivități: A2.1 
Dezvoltarea și implementarea unui registru unic electronic al 
serviciilor de asistență socială – E-SAS1; A2.2 Retrodigitalizarea 
arhivelor aferente serviciilor de asistență socială la nivelul 
compartimentelor cu atribuții în domeniul asistenței sociale din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului S1. 
 

Rezultatele preconizate Rezultat de proiect R1: Registrul unic electronic al serviciilor de 
asistență socială – E-SAS1 - Registru electronic interoperabil, 
interfață unică ce asigură interogarea într-o bază de date 
interoperabilă care va fi integrată la nivelul tuturor 
compartimentelor cu atribuții în domeniul asistenței sociale, 
standardizează tipurile de date și extinde sistemului informatic de 
gestiune a beneficiilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 
al Municipiului București, implementat; Rezultat de proiect R2: 
Crearea unei arhive unice prin digitizarea arhivelor aferente 



serviciilor de asistență socială la nivelul compartimentelor cu 
atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului S1 al MB (scanarea documentelor, 
indexarea/extragerea datelor relevante și organizarea acestora 
pentru acces automat în baze de date). 
 

Valoare proiect 2,192,099.94 lei 
 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

2,148,257.94 lei 
 
 

Valoare contribuție proprie 43,842.00 lei 
 
 

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”  
Pr o g r amu l  O p e r a ț i o n a l  C a p a c i t a t e  A dmi n i s t r a t i v ă http://www.poca.ro 
„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate 
asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.” 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 
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