COD SMIS 129205/ COD SIPOCA 684
Program: Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Operațiunea: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.
Titlul proiectului: Simplificare Administrativă și Optimizarea Serviciilor Pentru Cetățeni în Județul
Prahova
Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul PRAHOVA
Loc de implementare : Municipiul Ploiești, Bdul. Republicii 2-4, Județul Prahova
Adresa: Municipiul Ploiești, Bdul. Republicii 2-4, Județul Prahova, cod 100066, tel. 0244 514545, fax:
0244 407797, email: cons_jud@cjph.ro
Data de începere: 8 Iulie 2019
Data finalizarii: 8 ianuarie 2022
Valoarea totală a proiectului : 2.711.077,45 lei
Suma nerambursabilă solicitată: 2.656.855,90 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.304.415,83 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Buget national: 352.440,07 lei
Cofinanțare eligibilă a beneficiarului: 54.221,55 lei
Obiectiv general: Optimizarea proceselor orientate catre cetățeni, în concordanță cu Strategia
pentru Consolidarea Administrației Publice, respectiv, creșterea calității procesului decizional la
nivelul administrației publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor
comunității locale. Acest lucru se va realiza prin eficientizarea proceselor orientate către cetățeni și
entități juridice, prin realizarea unei platforme de furnizare online a serviciilor specifice CJ Prahova,
introducerea serviciilor on-line, digitalizarea proceselor de administrare a documentelor prin
introducerea acestora în arhivă și retro-digitalizarea documentelor din arhivă, în concordanță cu
Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice.
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Obiectivele specifice ale proiectului
1. Implementarea de măsuri de simplificare pentru cetățeni, dar si pentru Beneficiar, atât din
perspectiva back-office cat și front-office, prin implementarea unui set de servicii on-line (furnizate
exclusiv de către Beneficiar) bazate pe o platforma de gestionare a proceselor de administrare a
documentelor, digitizarea și retro-digitalizarea documentelor din arhivă, de interes pentru cetățeni
sau entități juridice din cadrul UAT-ului, respectiv furnizarea online a serviciilor gestionate exclusiv
de catre CJ Prahova.
2. Îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor privind utilizarea procedurilor simplificate referitor
la furnizarea de servicii on-line si digitizarea documentelor pentru 30 persoane - personal de
conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al CJ Prahova;
Rezultatele proiectului
1 – Reducerea birocrației prin asigurarea de servicii on-line optimizate, pentru cetățenii județului
Prahova, pe baza unei platforme informatice corelate cu Planul Integrat de simplificare a
procedurilor administrative pentru cetățeni.
2 - Îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor privind utilizarea procedurilor simplificate referitor
la furnizarea de servicii on-line și retro-digitizarea documentelor pentru 30 persoane - personal de
conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al CJ Prahova.
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