
REALIZAREA REALIZAREA ŞŞI IMPLEMENTAREA I IMPLEMENTAREA 

UNUI SISTEM COMPLEX UNUI SISTEM COMPLEX 

EE--GUVERNARE LA CONSILIULGUVERNARE LA CONSILIUL

JUDEJUDEŢŢEAN HARGHITAEAN HARGHITA



Finanţarea proiectului

AXA PRIORITARĂ PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII 

AXA PRIORITARA III - „TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI 

COMUNICAŢIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT ŞI PUBLIC”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2 „DEZVOLTAREA ŞI 

CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE”



Date generaleDate generale

• Solicitant: Consiliul Judeţean Harghita

• Perioada de implementare: 22 de luni

• Valoarea totală a proiectului: 6.062.626,60

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 
4.887.180,00

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 4.789.436,40

• Co-finanţarea eligibilă: 97.743,60



Obiectivele proiectuluiObiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea 
serviciilor administrative oferite cetăţenilor şi mediului de 
afaceri din judeţul Harghita. Pentru atingerea acestui 
obiectiv general se au în vedere următoarele obiective 
specifice:

• implementarea unei soluţii de e-guvernare care va oferi 
cetăţenilor, mediului de afaceri şi administraţiei din judeţul 
Harghita  un număr de 11 servicii publice online;

• instalarea unei infrastructuri TIC moderne si performante 
care să permită rularea în condiţii optime a soluţiei de e-
guvernare;

• creşterea eficienţei serviciilor administrative oferite;
• creşterea nivelului de securitate a datelor;
• simplificarea accesului cetăţeniilor la informaţie.



Potențialii beneficiari al proiectului

Cetăţenii: judeţul Harghita are un număr de  325.682  
locuitori. 

Mediul de afaceri: în judeţul Harghita sunt înregistraţi un 
număr de 19.238 de comercianţi activi, dintre care 9.155 
persoane fizice autorizate şi 10.083 persoane juridice, 
conform datelor Oficiului Naţional al Registrului 

Comerţului din 13.10.2009.

Instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale: 

- funcţionarii publici ;  

- personalul contractual .



Servicii publice furnizate prin proiectServicii publice furnizate prin proiect
�Emiterea de  autorizatii de construcție și  
plata taxei

Posibilitatea plăţii electronice a taxei pentru 

emiterea autorizaţiei  de construcţie

�Emitere certificatelor de urbanism și plata 
taxei

Posibilitatea plăŃii electronice a taxei pentru 

emiterea certificatului  de urbanism

Posibilitatea plăŃii electronice a indemnizaŃiei 

pentru persoanele cu handicap

�Solicitarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

Posibilitatea plăŃii electronice a taxei pentru 

emiterea certificatului  de urbanism. 

Posibilitatea plăŃii electronice a indemnizaŃiei 

pentru persoanele cu handicap

�Înregistrare online petiţii/reclamaţii Posibilitatea de a înregistra online petiţii şi 

reclamaţii

�Gestionarea activităţii de raportare de la 
instituţiile subordonate și de la administrațiile 

publice locale

Integrarea rapoartelor provenite de la 

instituțiile aflate în subordinea consiliului și 

oferirea unor rapoarte multidimensionale 

complexe care să ajute angajații consiliului 

județean în luarea deciziilor.



�Programul "Cornul și laptele"
Şcolile pot să introducă online prezența 

elevilor la cursuri

�Dezbateri online privind propunerile de 
hotărâri de consiliu județean

Cetăţenii pot să intervină în dezbaterile 

online, pot solicita informații suplimentare 

referitor la subiectul dezbătut, la care 

reprezentanţii instituţiei vor răspunde 

postând mesaje în cadrul aceleiaşi dezbateri.

�Urmărirea execuției bugetare a instituțiilor 
subordonate și informare publică online

Instituțiile subordonate introduc datele 

bugetare in modulul economic.

�Forum de discuţii în administrația publică Cetăţenii pot să acceseze forumul de discuții 

de pe portalul instituției pentru a adresa 

întrebări angajaţilor din diferite 

compartimente

�Descărcare formulare de pe portal Posibilitatea descărcării de formulare direct 

de pe portalul institutiei.

�Publicarea pe portal a informaţiilor de 

interes pentru cetăţeni

Publicarea pe portalul instituției a tuturor 

informaţiilor de interes pentru cetăţeni



Rezultate așteptate:

• angajaţii Consiliului Judeţean Harghita vor beneficia de  un 
sistem informatic modern; 

• creşte eficienţa în desfăşurarea activităţilor;

• se va reduce timpul necesar pentru activităţi de rutină; 

• se va reduce factorul stres generat de munca la ghişeu; 

• conducerea Consiliului Judeţean Harghita va beneficia de 
rapoarte actualizate, generate de sistemul informatic ;

• numărul de utilizatori potenţiali este de aproximativ 20-30% 

din populaţia judeţului, reprezentând 80.000 de locuitori.




