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Competența face diferența!

SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE LA
NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI, COD SMIS 154816
Beneficiar: UAT

- JUDEȚUL IAȘI

proiectului
scopul

Obiectivul general al proiectului „Simplificarea procedurilor
administrative la nivelul Consiliului Județean Iași” vizează consolidarea
capacității administrative la nivelul UAT - Judeţul Iași, în vederea realizării
obiectivelor de dezvoltare a judeţului Iași, în concordanță cu liniile
strategice europene, naționale și regionale și crearea de măsuri de
simplificare pentru cetățeni în concordanță cu SCAP, precum și accesul la
serviciile publice oferite exclusiv de instituție prin simplificarea procedurilor
și reducerea birocrației pentru cetățenii județului Iași.

Obiectivele specifice ale proiectului

specifice
obiective

OS.1 Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași pentru perioada
2021-2027. OS1 corespunde rezultatului de program R1 – Mecanisme si proceduri
standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea
strategică pe termen lung.
OS.2 Realizarea Strategiei de Transformare Digitală a Județului Iași.
OS2 corespunde rezultatului de program R1 - Mecanisme și proceduri standard
implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea
strategică pe termen lung.
OS.3 Implementarea unui portal pentru facilitarea accesului cetățenilor la
serviciile publice furnizate de Consiliul Județean Iași. OS 3 corespunde rezultatului
de program R3 - Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni
la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor
administrative pentru cetățeni implementate.
OS.4 Implementarea unei soluții informatice în vederea simplificării
procedurilor administrative și reducerii birocrației pentru cetățeni - Realizarea unei
platforme integrate pentru arhivare electronică și Constituirea unei arhive
electronice retrodigitalizate. OS 4 corespunde rezultatului de program R3 - Proceduri
simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu
Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni
implementate.
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Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Iași pentru perioada 2021-2027
Elaborarea Strategiei de Transformare Digitală a Județului Iași
Elaborarea Portalului de Servicii Electronice pentru facilitarea accesului cetățenilor
la serviciile publice furnizate de către Consiliul Județean Iași
Realizarea Platformei Integrate pentru arhivare electronică
Constituirea Arhivei Electronice retrodigitalizată de documente
Instruirea a 32 de persoane din cadrul Consiliului Județean Iași

Contractul de finanțare a fost semnat pe data de 25.05.2022.
Perioada de implementare a Proiectului este de 16 luni, până la data de
31.08.2023.

valoare

Valoarea totală a Proiectului care face obiectul Contractului de finanțare
este de: 2.078.248,64 lei din care:

2.078.248,64 lei din care:
• finanţare nerambursabilă FSE: 1.766.511,34 lei
• finanțare nerambursabilă BN: 270.172,33 lei
• contribuție proprie CJI la cheltuielile eligibile: 41.564,97 lei
Cheltuieli totale eligibile proiect:

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020”
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