
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă şi Unitatea Administrativ 

Teritorială Judeţul Ialomiţa, în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nr. 638 

în data de 17.03.2022 pentru proiectul „Ecosistem digital instituțional pentru eficientizarea 

activității administrației publice la nivelul  Consiliului Județean Ialomița”. 

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional 

Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Cod apel: POCA/972/2/1/Introducerea de sisteme și 

standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanță cu SCAP, Componenta 1 - CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, 

planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice 

locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară – Administraţie publică şi sistem 

judiciar accesibile şi transparente, fiind înregistrat sub codul SMIS 154717/cod SIPOCA 1233. 

Obiectivul  general  al  proiectului  îl reprezintă  consolidarea capacității 

instituționale și eficientizarea activității la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Județul 

Ialomița în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor exclusive, prin implementarea de măsuri 

de digitalizare menite să ajute la standardizarea modulului de lucru și a activităților 

specifice, la creșterea gradului  de interoperabilitate a sistemelor informatice și 

interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din 

perspectiva back-office, cât și din perspectiva front office.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 

❖ Optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice 

exclusive, în scopul reducerii birocrației, prin implementarea unui ecosistem digital 

integrat; 

❖ Îmbunătățirea competențelor digitale ale grupului țintă; 

Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate: 

❖ Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate 

cu  Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni; 

❖ Ecosistem digital interconectat și integrat în cadul Consiliului Județean Ialomița;  

Proiectul este unul inovator întrucât va face disponibile comunității noastre cele mai 

noi tehnologii, precum cele de cloud computing, semnare și sigilare elecronică, automatizarea 

proceselor, mobilitate, accesibilitate și portabilitate a serviciilor publice, dezvoltarea de medii 

de lucru colaborative și va crea un exemplu de bună practică care va putea servi drept model 

Scurta descriere a proiectului  
„Ecosistem digital instituțional pentru eficientizarea activității 

administrației  publice la nivelul  Consiliului Județean Ialomița” 

cod SMIS 154717/cod SIPOCA 1233 (ctr. finanțare) 

 

 

“Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului 

Ialomița 2021-2027  
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și altor UAT-uri din România. Proiectul contribuie la implementarea Strategiei Naționale privind 

Agenda Digitală pentru România 2014-2020, prin utilizarea sistemului informatic de sprijin a 

furnizării serviciilor către cetățeni, contribuid astfel la implementarea guvernării electronice.  

Perioada de implementare a proiectului este de 16 de luni:  

Data de începere a proiectului : 17.03.2022. 

Data finalizării proiectului:  17.07.2023. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.886.940,00 lei, din care: 

• 2.453.899,00 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 

•    375.302,20 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;   

•     57.738,80 lei – contribuția proprie a beneficiarului. 
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