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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
privind aprobarea realizArii proiectului „Ecosistem digital institutional pentru eficientizarea
administratiei publice la nivelul Consiliului Judetean Ialomita" şi a cheltuielilor legate de project

Consiliul Judeţean Ialomita,
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. (2 (.4r /2022din l6 03.2022 al Preşedintelui Consiliului Jude ţean
Ialomiţa,
Examinănd:
/2022-S din /6 03.2022 al Direcţiei Investitii şi Servicii
- Rapoi-tul de specialitate nr.
Pub lice;
- Avizul nr. nr.
din
03.2022 al Comislei economico financiare şi agricultură,
/2022in conformitate Cu:
- prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritar ă 2- Administraţia publică şi sistemul judiciar
accesibile i transparente, abjectly specific 2.1-Introducerea de sisteme i standarde comune in
administraţia locală cc optimizează procesele orientate către beneficiari in concordanţă cu SCAP, In
cadrul Programului Capacitate administrativă 2014 —2020;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi aim. (3) lit. f) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modific ările şi coinpletările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi completările
ulterloare;
In temeiul art. 196 alin. (1) din Ordonanta de Urge* a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

°,/r-4

HOTĂRĂ$TE:
Art.1(1) Se aprobă realizarea proiectului „Ecosistem digital institutional pentru eficientizarea
administratiei publice la nivelul Consiliului Judetean Ialonlita" pentru obţinerea finanţării din fonduri
europene prin Programul Capacitate Administrativă 2014 — 2020, Axa prioritară 2- Administraţia publică
sistemul judiciar accesibile i transparente, Obiectiv specific 2.1-Introducerea de sisteme şi standarde
comune in administraţia locală cc optimizeaz ă procesele orientate către beneficiari in concordan ţă cu
S CAP.
(2) Pe durata realiz ării proiectului si a implementăril acestuia se vor respecta prevederile
legislatiei comunitare i naţionale in domeniul egalităţii de same, nediscrimin ării, protecţiei mediului,
eficienţei energetice, achizi ţiilor publice şi ajutorului de stat.
Art.2(1) Art, 3(1) Se aprobă valoarea total ă proiectului in sumă de 2.886.940,00 lei, inclusiv
aferent, din care:
a) valoarea total ă eligibilă, inclusiv T.V.A. aferent : 2.886.940,00 lei
b) valoarea total ă neeligibil ă, inclusiv T.V.A. aferent : 0 lei
c) valoarea contribuţiei proprii de 2% din valoarea eligibil ă, inclusiv T.V.A.: 57.738,80 lei;
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d) asistentă financiară nerambursabilă solicitată: 2.829.201,20 lei
(2) Bugetul Proiectului este prev ăzut in anexa care face parte integrant ă din prezenta hot ărare.
Art. 3 (1) Se aprob ă contribuţia proprie a Consiliului Judetean Ialomi ţa la finanţarea proiectului,
in valoare de 57.738.80 lei, inclusiv T.V.A., reprezentănd 2% din valoarea total ă eligibilă a proiectului.
(2) Consiliul Judeţean Ialomi ţa va asigura resursele financiare necesare implement ării optime a
proiectului în conditiile ramburs ării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
Art.4 Se imputerniceste domnul Marian Pavel - Presedintele Consiliului Judetean Ialomita s ă
sernneze documentatia aferent ă proieetului, în conditiile men ţionate de Ghidul Solicitantului,
Art.5 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hot ărare se va comunica, spre
aducere la indeplinire, directiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Jude ţean Ialomi ţa,
spre stlintă, Instituţiei Prefectului — Judeţul Iaomiţa urmănd a fi publicată pe
Consiliului Judetean
Ialomiţa Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului".
,

PRESEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al Judetului Ialomita
Adrian-Robert Ionescu
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Bugetul Proiectului
„Ecosistem digital institutional pentru eficientizarea administratiei publice la nivelul Consiliului Judetean lalomita"
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hoteirlire privind aprobarea realizării proiectului „Ecosistan digital institutional pentru
eficientizarea administratiei pub/ice la nivelul Consiliului Judelean lalomita"şi a cheltuielilor legate
de project

Prin proiectul de hotăreire supus dezbaterii se propune aprobarea realizării proiectului
„Ecosistem digital institutional pentru eficientizarea administratiei pub lice la nivelul Consiliului
Judetean lalomita" si a cheltuielilor legate de proiect pentru obtinerea finantării din fonduri europene
prin Programul Capacitate Administrativei 2014 — 2020, Axa prioritar ă 2- Administralia public ă şi
sistemul judiciar accesibile ş i transparente, Obieetiv specific 2. 1-Introducerea de sisterne i standarde
comune in administratia locală cc optimizeaz ă procesele orientate că tre beneficiari in concordanţă cu
SCAP.(Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-2020, aprobată prin HG 909/2014).
Obiectivul general al proiectului conform cererii de finantare este consolidarea capacitatii
institutionale si eficientizarea activiteifii nivelul UAT Jude/al Ialomita în ceea cc priveste exercitarea
atributiilor exclusive, prin implementarea de m ăsuri de digitalizare men//c sei ajute la standardizarea
modului de lucru si a activitătilor specifice, la cresterea gradului de interoperabilitate a sistemelor
informatice interconectarea cu ceilalti actori care operează sisterne informatice compatibile, drat din
perspectiva back-office, ceit si din perspectiva front office.
Conceptul de transformare digitalcă este un concept in deplin ă concordanţă cu obiectivul specific
2.1 al programului POCA 2014-2020, respectiv "Introducerea de sisteme standarde cornune în
administratia publică locale"( ce optirnizează procesele orientate către beneficiari in concordantă cu
SCAP ".
Proieclul cc se intenţionează a fi derulat îi propune să implementeze la nivelul UAT Jude ţul
Ialornita an sistem informatic destinat standardizării modului de lucru ateit din perspectiva functionarilor
pablici (preponderent activitătile de back office), cat si din perspectiva accesului cet ătenilor la serviciiile
pub/ice furnizate de institutie (preponderent activit ătile de front office), ambele tributare in prezent
modului traditional de lucru pe hărtie. Din perspectiva rezultatelor asteptate, la nivelul Consiliului
Jude/can Ialomita se va implementa an concept not( şi inovator de ecosistem digital web-based, bazat pe
tehnologie tip cloud computing, cu:
(1) capabilităţi pre-existente de interconectivitate i interoperabilitate cu (die instituţ ii (pentru
pregătirea institutiei in perspectiva respectării prevederilor Legii nr. 267 din 9 noiembrie 2021),
(2) capabilităti pre-existente de accesibilitate pe toate tipurik de echipamente fixe sau mobile
(front office si back office), de or/wide si oriceind,
(3) capabilităti de semnare i sigilare electron/cd calificată integrate in browser cu nivel de
sofisticare 5,
(4) proceduri digitalizate simplificate şi standardizate la nivel institutional men ite s ă asigure o
experienţă de utilizare semnificativ imbun ătăţită functionarilor
cetăţenilor, se"( sporeascei in mod
Conalliul Judetean lalomita

HIM III
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10000106847

semnificativ transparenta i trasabilitatea actelor administrative si să reducă semnifjcativ nivelul de
birocratie in plan institutional.
Prin implementarea proiectului se au in vedere objective strategice ale judetului, respectiv
protectia mediului prin reducerea consumuluj de hartie, stimularea economiei digitate prin exploatarea
sustinută a infrastructurilor de date fixe si mobile in comunicarea cu celelalte institutii Şi cu cetătenii,
imbun ătătirea conectivitătii informatice, digitalizarea serviciilor pub/ice, cresterea competentelor
digitate ale populatiei la nivel judetean.
Implementarea proiectului este o m ăsură menită se" contrabalanseze nivelul rudimentar de
utilizare a milloacelor digitate de comunicare in relatia dintre instjtutie i ceteiteni, precutn i nivelul
extrem de sc ăzut al competentelor dig/tale ale populatiei.
In prezent la nivelul comunit ătii modalitatea de interactiune este in proportie de peste 98% pe
heirtie, nivelul de competente digitate al populatiei fiind ruditnentar chiar si in randul populatiei mai
tinere. Comunicarea este dependentei de deplasarea fizicei la sediul jar o problem('
semnificativei o reprezint ă şi relatia cu turistii sau cu cetOrenii extracomunitari care defin proprietari pe
raza judetului şipentru care este dificil să comunice eficient cu autorit ătile.
Proiectul este unul inovator intruceit va face disponibile comunit ăiii noastre cele maj noi
tehnologii, semnare si sigilare electronică, automatizarea proceselor, rnobilitate, accesibilitate si
portabilitate a serviciitor pub/ice, dezvoltarea de medii de /very colaborative şi va crea un exemplu de
buna practică care va putea servi drept model si altar UAT-uri din Romania.
Grupul fint6 este format din un num ă r de 115 angajati institutiei (12 conducere si 103 de
executie). Trecerea la modelul de guvernantă digitalei determinate" de implementarea solutiei informatice
va conduce la cresterea randamentului functionarilor publici, o maj bunci transparentcă i trasabilitate
a actului admjnistrativ, la un management al performantei si al resurselor umane mutt mai obiectiv şi
sustenab it
In urrna irnplementeirii proiectului se vor obtine o serie de rezultate, de care vor beneficja at&
angajarii institutiei, c ăt persoanele fizice ijuridice care an domiciliul in judet.
Principalele rezultate ale itnplementării proiectului sunt:
- Ecosistemul digital interinstitutional interconectat si interoperabil pentru asigurarea accesuluj
online la serviciile gestionate de institutie;
- Digitalizarea şi personalizarea principalelor procedurj cu care lucrează angajatii, cu module
pentru utilizarea /or cu succes;
- Interconectivitate si interoperabilitaie institutional(' - 115 angajati instituflei (12 conducere si
103 de executie) instruitj din cadrul institutiej pentru utilizarea i administrarea sistemelor digitate
implementate prin project.
Detaliile legate de cheltuielile necesare implement ării proiectului se regăsesc în raportul de
specialitate al Directiei de Investitii şi Servicii Publiee.
Constateind ea sunt indeplinite conditijle de legalitate si de oportunitate, propun Consiliului
Judelean lalomila adoptarea hotă rdrii in forma si continutul prezentate în proiect.

Redactat,
Ionica Balcoianu

Member af
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RAPORT
la proiectul de hotă rfire privind aprobarea realiz ă rii proiectului
"Ecosistem digital institutional pentru eficientizarea activit ăţii administra ţiei publice la
nivelul Consiliului Jude ţean lalomiţa" şi a cheltuielilor legate de proiect

Oportunitatea si necesitatea investitiei:

Pentru obiectivul "Ecosistem digital institu ţional pentru eficientizarea activit ăţii
administra ţiei pub/ice nivelul Consiliului Jude ţean lalomi ţa" s-a identificat ca surs ă de
finantare Programul Operational Capacitate Administrativ ă 2014- 2020, axa prioritar ă 2Administralia public ă şi sistem judiciar accesibile i transparente, obiectiv specific 2.1Introducerea de sisteme şi standarde comune in administratia public ă locală cc optimizează
procesele orientate către beneficiari in concordant. cu SCAP .
Avand in vedere prevederile ghidului aferent axei prioritare 2, obiectiv speci fi c 2.1, pentru
accesarea fondurilor europene este oportună realizarea analizei situaţiei curente i analizei de
nevoi pentru intocmirea i depunerea cererii de finantare şi a documentatiei aferente in vederea
acces ării fondurilor europene nerambursabile.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă optimizarea proceselor orientate către
beneficiari in concordantă cu SCAP prin introducerea unor m ăsuri de shnplificare pentru
cefăţeni in corespondenţă cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative

aplicabile cetăţenilor, pentru competen ţele exclusiviste de la nivelul Consiliului Judetean
Ialomita in scopul implementarii unitare a managementului calit ătii şi performantei in
adrninistraţia publică locală.
Rezultatele finale ale realizarii proiectului sunt reprezentate

de: implementarea

procedurilor simplificate pentru reducerea birocra ţiei pentru cet ăţeni corelat cu Planul
integrat de sirnplificare a procedurilor administrative pentru cet ăteni implementate.
Proiectul este in concordanţă cu obiectivul specific 2.1 „Introducerea de sisteme
standarde comune in administratia public ă locală cc optimizeaz ă procesele orientate către
beneficiari in concordant ă cu SCAP" prin faptul ca procedurile implementate vor conduce la

sustinerea unui management performant la nivelul unei autoritati publice locale prin
fundamentarea deciziilor, planificarea strategic ă pe termen lung şi măstui de simplificare pentru
cetăţeni
Conform Analizei realizate la nivelul Programului Operational Capacitate
Administrativa, una dintre provoc ările Cu care se confrunt ă administraţia publică in procesul de
modemizare o reprezinta imbun ătăţirea eficienţei şi accesibilităţii serviciilor publice, şi in acelaşi
tinip păstrarea (atingerea) unor standarde inalte de echitate, predictibilitate şi incredere.
După implementarea proiectului se va putea realiza o mai eficient ă furnizare a serviciilor c ătre
cetăţeni, va cre şte calitatea actului administrativ şi gradul de satisfac ţie al cetăţenilor.
Gestionarea serviciilor publice şi calitatea acestora sunt direct legate de utilizarea sistetnelor de
management al calit ăţii, a instrumentelor moderne de monitorizare, de evaluare şi control.
Consiliul Judetean Ialomita este autoritatea administratiei publice locale din Romania,
constituita la nivelul judetului Ialomita pentru a coordona activit ăţiile consiliilor comunale/
consiliilor orăsene şti in vederea realizării serviciilor publice de interes jude ţean. Sistemul de
procese care se desfasoara in cadrul Consiliului Judetean Ialomita impune un management al
calitatii aplicat atat asupra legaturii dintre procesele individuale ale sistemului cat si asupra
combinarii si interactiunii acestora, astfel meat elementele de iesire ale sistemului sa atinga
obiectivul final, satisfactia cetatenilor.
Modificarile din ultimii ani au dus la obligativitatea Consiliului Judetean Ialomita de a
asigura metode mai eficiente de monitorizare pentru cresterea eficientei practicilor activitatilor si
proceselor desfasurate. Necesitatea imbunatatirii continue a calitatii serviciilor si proceselor
consiliului judetean, in vederea satisfacerii cerintelor si asteptarilor cetatenilor conduce spre
nevoia de imbunatatire continua a sistemului de management al calitatii in conditiile
schimbărilor de ordin organizatoric, a nivelului tehnologic şi de calificare a personalului,
schimbărilor de ordin legislativ sau de reglementare.
Având in vedere cele mai sus men ţionate, este necesar ă adoptarea unei hot ărdri de
Consiliu Judeţean pentru aprobarea realiz ării proiectului şi a cheltuielilor legate de project.
Valoarea total ă proiectului este dup ă cum urmeaz ă:

Valoarea total ă eligibilă, inclusiv TVA aferent: 2.886.940,00 lei
Valoarea contributiei proprii, inclusiv TVA este de : 57.738,80 lei
Asistentă financiar ă nerambursabilă solicitată : 2.829.201,20 lei
Valoarea total ă project: 2.886.940,00 lei
Faţă de cele prezentate, propunem spre analiz ă Consiliului Jude ţean Ialomiţa adoptarea
proiectului de hot ărăre privind aprobarea realiz ării proiectului cu titlul „Ecosistem digital

2

institutional pentru eficientizarea activigigi administratiei pub/ice

nivelul Consiliului

Judetean lalontita" şi a cheltuielilor legate de project.

Director executiv,
Cristian Vlad

Manager project
Ionica B ăicoianu

intocm it,
Asistent manager proiect
Carmen Tănase
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