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- valoarea eligibilă nerambursabilă 2.286.340 lei (98%),

- valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European - 1.983.050 lei
(85%)

- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional - 303.290 lei (13%).

- cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului - 46.660 lei (2%).

Valoarea proiectului a fost de 2.333.000 lei, din care:



Obiectivele specifice ale proiectului

• Realizarea Strategiei de Dezvoltare a județului Constanța pentru perioada

2021-2027

• Modernizarea arhivei Consiliului Județean Constanța



Necesitatea proiectului la nivelul județului Constanța

• Până la momentul semnării contractului de finanțare aferent acestui proiect, județul Constanța
nu dispunea de o Strategie de Dezvoltare pe termen mediu și lung, care să identifice, să
cuantifice și să stabilească prioritățile de dezvoltare socio-economice integrate ale teritoriului
său administrativ.

• Consiliul Județean Constanța este promotorul și susținătorul unei administrații publice moderne,
capabilă să faciliteze dezvoltarea prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și
reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

• Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei
schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Pentru
dezvoltarea județului Constanța în perioada 2021-2027, a fost necesar să se asigure un cadru
coerent și unitar de planificare a investițiilor și a direcțiilor de dezvoltare a comunității. Din acest
deziderat a rezultat necesitatea unui instrument programatic, care să traseze liniile directoare,
pe domenii strategice de interes, respectiv o ”Strategie integrată de dezvoltare durabilă a
județului Constanța pentru perioada 2021 – 2027”.



REZULTATELE PROIECTULUI



Relevanța proiectului la îmbunătățirea vieții cetățenilor

Din perspectiva programării strategice, proiectul de față extinde sau
îmbunătățește alte inițiative similare, anterioare sau acționează simultan și/
sau complementar cu alte proiecte proprii sau externe, finanțate din fonduri
publice sau private – Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța
2007-2014, strategii locale de dezvoltare precum cele realizate de localități
componente ale județului Constanța, strategiile județene în domeniul
asistenței sociale și protecției copilului 2009-2013 și 2015-2016, etc.



Relevanța proiectului la îmbunătățirea vieții cetățenilor

Caracterul inovativ al proiectului este reprezentat atât prin elaborarea
Strategiei de Dezvoltare a Județului Constanța cât și prin retro –digitizarea
documentelor din arhiva instituției. Astfel, în cazul strategiei, caracterul
inovativ este reprezentat de implementarea unei schimbări semnificative în
practicile de dezvoltare ale județului, organizarea responsabilităților și luării
deciziilor la locul de muncă care includ formare profesională sau instruire
pentru creșterea competențelor și responsabilităților și organizarea relațiilor
cu alte instituții publice. La nivelul CJC se vor îmbunătăți capacitatea
inovativă a instituției sau caracteristicile de performanță. În cazul retro-
digitizării, caracterul inovativ se referă la produse și servicii cu caracteristici
sau intenții de utilizare care diferă semnificativ de produsele precedente
realizate de instituția noastră.



Relevanța proiectului la îmbunătățirea vieții cetățenilor

Digitalizarea reprezintă transformarea documentelor fizice în unele
electronice prin scanare și extragere de date relevante. Printre cele mai
importante beneficii ale implementării unui management al documentelor,
enumerăm: spațiu de depozitare redus, acces instantaneu la documente,
indexare corectă a documentelor, costuri mai mici, securitate ridicată,
răspunzând astfel nevoilor instituțiilor care ni se adresează și mai ales
cetățenilor care beneficiază de servicii transparente și rapide în soluționarea
problemelor.



Sustenabilitatea proiectului 

Sustenabilitatea proiectului, în cazul nostru, este evidențiată distinct prin
două aspecte:

Aspectul financiar – Consiliul Județean Constanța va susține din fonduri
proprii costurile operaționale legate de menținerea sistemului de retro-
digitizare funcțional pe termen lung, va realiza consultări publice periodice cu
privire la prioritizarea unor investiții cuprinse în strategia de dezvoltarea a
județului, va supune aprobării Consiliului Județean investițiile locale, va
revizui și actualiza strategia de dezvoltare a județului și a planurilor de
acțiune, corespunzătoare anumitor sectoare de activitate, pe baza unor
rapoarte de fundamentare a acestor propuneri;



Principalele activităţi care vor fi desfăşurate după încheierea proiectului se referă la:

- Consultarea publică cu privire la prioritizarea unor investiţii, cuprinse în strategia de
dezvoltare a judeţului;

- Cuprinderea în nota de fundamentare a proiectelor (expunerea de motive) de investiţii
locale supuse aprobării Consiliului Judeţean Constanţa, a unei referiri la modul în care
proiectul propus contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare
a judeţului;

- Informarea publică cu privire la proiectele iniţiate/în derulare/finalizate, cuprinse în
cadrul Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Constanţa;

- Monitorizarea, evaluarea şi măsurarea performanţei implementării Strategiei de
Dezvoltare a Judeţului Constanţa pentru perioada 2021-2027;

- Actualizarea bazei de date cu indicatori statistici utilizată în vederea elaborării
profilului demografic, social şi economic al judeţului Constanţa;

- Revizuirea şi actualizarea strategiei de dezvoltare a judeţului şi a planurilor de acţiune,
corespunzătoare anumitor sectoare de activitate, pe baza unor rapoarte de fundamentare
a acestor propuneri, supuse anterior consultării publice, la nivel judeţean.



Sustenabilitatea proiectului

Aspectul instituțional – Consiliul Județean Constanța își continuă activitatea
curentă, după finalizarea proiectului cu performanțe îmbunătățite ca urmare
a experienței câștigate și a rezultatelor dezvoltate pe parcursul implementării
proiectului. Proiectul a contribuit și la îmbunătățirea experienței instituției
noastre în ceea ce privește implementarea de proiecte finanțate din fonduri
europene determinând plus valoare instituțională.



Din perspectiva retro-digitalizării documentelor din arhiva instituţiei, Consiliul
Judeţean Constanţa va asigura condiţiile optime pentru valorificarea informaţiilor
şi oferirea acestora, după caz, cetăţenilor. Echipamentele achiziţionate prin
proiect vor asigura de asemenea o bună parte din baza materială necesară pentru
sustenabilitatea proiectului “Îmbunătăţirea capacităţii administrative a
Consiliului Judeţean Constanţa“. Utilizarea corespunzătoare a echipamentelor
achiziţionate precum şi susţinerea financiară periodică a acestora şi a
consumabilelor aferente revin ca şi obligaţie Consiliului Judeţean Constanţa.
Potenţialul de multiplicare a proiectului și/sau a rezultatelor obținute în urma
implementării acestuia va fi unul deosebit, cu impact major
local/regional/sectorial/naţional. O strategie corect realizată oferă premisele
unei dezvoltări profunde a județului Constanţa atât pe orizontală în privinţa
instituției CJC şi a instituţiilor subordonate cât şi pe verticală prin raportarea la
ea a Ministerelor de resort (atunci când îşi propun dezvoltarea de strategii de
investiţii sectoriale/naţionale/locale) cât şi a autorităţilor publice locale sau
persoanelor juridice locale (atunci când îşi propun diferite planuri sau acţiuni de
dezvoltare pe plan local).



Complementarități/ sinergii cu alte proiecte finanțate din alte 
programe

Proiectul de față este relevant vis a vis de alte documente strategice naționale, regionale sau
locale, cum ar fi:

- Strategiile ITI Delta Dunării (CJC are investiții în zona ITI Delta Dunării care vor trebui
conexate cu viitoare planuri de dezvoltare), Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (CJC are
în zona metropolitană constănțeană, numeroase obiective de patrimoniu județean care pot fi
puse în valoare), Masterplanul General de Transport (infrastructura de transport județeană
constănțeană este caracterizată atât prin conectivitate directă cât și indirectă la rețeaua TEN-
T - documentul programatic 2021 – 2027 realizat, oferind diagnostic și propuneri bazate în
primul rând pe documente programatice similare asumate la nivel central), Strategia Națională
de gestionare a deșeurilor 2014-2020 – CJC are în acest moment în implementare un amplu
proiect de rezolvare a problemelor privind gestionarea deșeurilor din județul Constanța,
documentul strategic fiind necesar pentru raportarea la această inițiativă, alinierea la inițiative
similare europene și naționale pentru sustenabilitatea managementului deșeurilor.

- Totodată, prin retro-digitizarea documentelor, proiectul și-a propus să respecte principiile
consemnate în documente programatice elaborate deja precum dezvoltarea durabilă, eficiența
energetică, consolidarea administrației publice locale, la nivelul județului Constanța.



Mihaela BÎRSU
Manager proiect

Direcția Generală de Proiecte
Consiliul Județean Constanța

Vă multumesc pentru atenţie!
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