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”Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov”, cod 
SIPOCA 681, cod MySMIS 128663

Valoarea totală a proiectului este de 3.750.775,47 lei 

din care 3.657.759,96 lei – valoarea cofinanțării UE
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❖ Problemele la care proiectul răspunde / scopul proiectului:

Creşterea performanţei administraţiei publice din judeţul Braşov în domeniul planificării strategice, prin:

- corelarea obiectivelor strategice de dezvoltare a judeţului pe termen mediu şi lung cu execuţia bugetară

- prioritizarea şi monitorizarea lucrărilor de investiţii şi

- implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative cu caracter general de tip front-office 
şi back-office.
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❖ Rezultatele preconizate/obținute:

✓ O Strategie de Dezvoltare a Județului Brașov 2021-2030 corelată cu planurile strategice de dezvoltare locale
și sectoriale și un Plan de Măsuri pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov (SDDJB)
bazat pe criterii de prioritizare a investițiilor, documente ce vor fi elaborate de Agenția de dezvoltare
Durabilă a Județului Brașov.

✓ O metodologie de monitorizare și evaluare a stadiului de implementare a SDDJB și a Planului de măsuri
elaborat, documente ce vor fi elaborate de Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov.

✓ Un Plan Strategic Instituțional al Consiliului Județean Brașov 2021-2023 aprobat de Plenul CJ Brașov.

✓ O soluție informatică (portal web, arhivare electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu documente,
registratură electronică și management arhivă fizică de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru
de bază din cadrul Consiliului Județean Brașov.

✓ Arhiva cu documente având valoare operațională în prezent transferată în mediu digital prin retro
digitalizare.
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❖ Modul în care proiectul contribuie la îmbunătățirea vieții cetățenilor:

✓ Înrolare gratuită în sistemul informatic, cu asigurarea identității digitale certificate

✓ Sistem informatic disponibil 24/7

✓ Accesibilitate doar cu conexiune la internet

✓ Interfață intuitivă

✓ Solicitări și răspunsuri trimise și primite în siguranță

✓ Urmărirea automată a stadiului lucrărilor

✓ Micșorarea timpului de soluționare a solicitărilor

✓ Creșterea transparenței
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Problema
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Implementarea
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Scopul
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Pentru detalii și alte materiale informative, vă stau la dispoziție

Petru Nechifor Moraru, 

Dir. Ex. Adj. – Direcția Management Proiecte

Consiliul Județean Brașov

Manager proiect cod SIPOCA 681

petru.nechifor@judbrasov.ro

Vă mulțumesc!
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