
PLATFORMA ONLINE PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CETĂȚENILOR DE 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL ILFOV 

 

● Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 1 

– “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și 

introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele 

decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP” 

● Perioada de implementare a proiectului: 18.12.2018 -18.04.2022 

● Valoarea totală a proiectului: 2.658.257,70 lei 

● Cofinanțarea CJI la cheltuielile eligibile și neeligibile, inclusiv TVA: 665.422,84 lei 

 

● Descrierea proiectului: 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de eficientizarea serviciilor publice oferite 

cetățenilor din județul Ilfov, prin facilitarea accesului la o platforma online dezvoltată prin 

implementarea unui sistem informatic la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Ilfov. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Implementarea unei soluții informatice la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Ilfov în vederea îmbunătățirii modului de acordare a serviciilor publice. 

2. Asigurarea capacității tehnice a Consiliului Județean Ilfov în vederea oferirii serviciilor publice 

online prin achiziționarea, instalarea și operaționalizarea echipamentelor specifice. 

3. Îmbunătățirea competențelor digitale ale personalului de conducere și execuție din structurile 

funcționale ale Consiliului Județean Ilfov în vederea utilizării în bune condiții a noilor facilități 

informatice create prin intermediul prezentului proiect. 

 

● Rezultatele si impactul proiectului: 

- 1 platformă online pentu cetățeni care să permită reducerea birocrației și creșterea transparenței 

și eficienței; 

- 1 rețea informatică pentru susținerea platformei online de servicii publice.  



Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv semnificativ asupra calității serviciilor publice 

oferite de aparatul de specialitate al UAT - Județul Ilfov. Astfel, noul sistemul informatic va permite 

cetățenilor și persoanelor juridice accesul online la diverse servicii publice oferite de către UAT - 

Județul Ilfov, fapt ce va contribui semnificativ la debirocratizare, transparentizare, eficientizarea 

actului administrativ și creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la serviciile publice. 

 


