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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională  

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

 

INFORMARE 

 

 

TITLUL PROIECTULUI:  IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI  

    GORJ, ZONA EST, PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR  

    PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 

AXA PRIORITARA III - „TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR PENTRU SECTOARELE 

PRIVAT ŞI PUBLIC” 

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2 „DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR 

PUBLICE ELECTRONICE ” 

 

2.1. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unor soluții de e-guvernare, prin completarea și 

îmbunătățirea infrastructurii actuale a unităților administrative cu sisteme performante, capabile să asigure o 

platformă operațională eficientă, ce va deservi atât actul administrativ cât și serviciile publice oferite în sprijinul 

cetățenilor și a mediului de afaceri. 

În realizarea obiectului general al proiectului au fost identificate pentru implementare următoarele obiective 

specifice: 

Obiectiv specific 1: eficientizarea activităților interne ale instituțiilor publice, prin optimizarea gestionării 

principalelor fluxuri de activităţi şi date, utilizând mijloace specifice TIC; 

Obiectiv specific 2: îmbunătățirea interacțiunii cu beneficiarii actului administrativ, prin dezvoltarea de servicii 

publice online. 
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Obiectiv specific 3: Implementarea unui sistem informatic integrat, interoperabil și interconectat pentru 

gestionarea Registrului Agricol în format electronic şi a altor servicii specifice administraţiei publice locale 

(partenerii din proiect), precum şi instruirea corespunzătoare a personalului intern, în vederea asigurării 

utilizării și actualizării corecte a sistemului informatic și a conținutului informațional. 

VALOAREA PROIECTULUI 
 
(1) Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 6.550.000,00 lei, din care: 
a). valoare totală eligibilă în sumă de 6.545.768,36 lei; 
b). valoare neeligibilă în sumă de 4.231,64 lei. 
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitaţi www.fonduri-ue.ro.  

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României 
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