
 ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                                 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea studiului de oportunitate “Creșterea capacității instituționale a 

transparenței decizionale și interacțiunii cu cetățeanul prin digitalizarea serviciilor 
publice la nivelul Consiliului Județean Prahova și Unităților Administrativ-

Teritoriale din Județul Prahova” 
 

Având în vedere: 
-  Referatul de aprobare nr. 7110/23.03.2022  al preşedintelui Consiliului Judeţean 
Prahova, domnul Iulian Dumitrescu şi Raportul comun  nr. 7112/23.03.2022 al Direcţiei 
Proiecte cu Finanţare Externă și Direcția Jurdic Contencios și Administrație Publică 
privind aprobarea studiului de oportunitate “Creșterea capacității instituționale a 
transparenței decizionale și interacțiunii cu cetățeanul prin digitalizarea serviciilor 
publice la nivelul Consiliului Județean Prahova și Unităților Administrativ-
Teritoriale din Județul Prahova”; 
-  Prevederile Obiectivului General VI Dezvoltarea de comunități durabile și solidare în 
județul Prahova care valorifică eficient oportunitățile de dezvoltare prin colaborare și 
parteneriat, respectiv, obiectivelor specifice OS VI.1. - Consolidarea  măsurilor de bună 
guvernare la nivelul  tuturor instituțiilor publice din județ şi OS VI.3. - Îmbunătățirea 
planificării teritoriale la  nivelul  județului  și  a  unităților administrativ-teritoriale 
pentru a facilita  valorificarea optimă a oportunităților de dezvoltare în contextul poziției 
strategice a județului și coordonarea necesară între actorii relevanți, din Strategia de 
dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027; 

 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3), lit. d),  și art. 196 alin. (1)     
lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1 Se aprobă studiul de oportunitate “Creșterea capacității instituționale a 
transparenței decizionale și interacțiunii cu cetățeanul prin digitalizarea serviciilor 
publice la nivelul Consiliului Județean Prahova și Unităților Administrativ-Teritoriale 
din Județul Prahova”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu   

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                             SECRETAR GENERAL, 
                                                                                             Hermina Adi Bîgiu 

 
 
Ploieşti, 31 martie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 7110/23.03.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate “Creșterea 
capacității instituționale a transparenței decizionale și interacțiunii cu cetățeanul 

prin digitalizarea serviciilor publice la nivelul Consiliului Județean Prahova și 
Unităților Administrativ-Teritoriale din Județul Prahova” 

 
 

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova ia în considerare 
problemele, nevoile identificate la nivel local și propune măsuri, proiecte concrete 
pentru îndeplinirea țintelor asumate în actualul context economic, social, politic la 
nivel local, regional, național și European. 

Digitalizarea serviciilor publice reprezintă, în secolul XXI, principala reformă pe 
care țările dezvoltate o aduc interacțiunii dintre stat și cetățeni, în aproape toate formele 
ei și indiferent de ce domeniu aparțin acestea. Dacă în anii 90 calculatoarele erau un 
obiect la care cei mai mulți dintre noi doar visau, iar puținele funcții pe care acestea 
putea să le ofere erau valorificate doar în cele mai avansate domenii, astăzi ne putem 
bucura de oportunitățile pe care digitalizarea, automatizarea și inteligența artificială le 
creează, în diverse domenii ale vieții noastre. 

În vederea realizării în cele mai bune condiții a misiunii sale, administrația 
publică locală a județului Prahova abordează actul de administrație utilizând cele mai 
noi şi adecvate politici publice, implementând strategii şi planuri pe termen scurt, 
mediu şi lung. Scopul actului de administrație publică locală, în viziunea echipei de 
management, este de a realiza o dezvoltare armonioasă şi durabilă a județului, iar în 
domeniul managementului instituțional de a simplifica şi transparentiza atȃt relațiile 
interinstituționale, cu consiliile locale şi unitățile administrative teritoriale  din județ, 
cȃt şi relaţia cu membrii comunității, persoane juridice, societate civilă şi în mod 
special cu cetăţenii. 

 În atingerea acestui scop trebuie implementate instrumente şi mecanisme noi şi 
moderne de management instituţional care să ofere nivelului de decizie informaţii clare 
şi concrete şi care să formeze o imagine reală şi imediată a situaţiei. Utilizarea 
instrumentelor informatice şi informaţionale va conduce la eficientizarea actului de 
administraţie prin capacitatea acesteia de a lua decizii în beneficiul comunităţii. 

La acest moment administrațiile publice locale din județ generează un volum 
foarte mare de informații şi date, acestea circulȃnd în sistemul administrativ în mod 
greoi, corelarea lor fiind de multe ori dificilă.  

În sensul agregării lor pentru crearea unei imagini cȃt mai fidele şi pentru a 
realiza un act de administrație de o cȃt mai bună calitate trebuie asigurat un sistem 
integrat de sintetizare, corelare şi de circulație a informațiilor şi datelor pe verticală, 



astfel încȃt acestea să poată fi valorificate în actul unei administrării eficiente, avȃnd ca 
scop final beneficiul contribuabilului. Acest deziderat este în linie cu  prin politicile 
publice de e-guvernare la nivel național, respectiv e-administrație din Strategia 
Națională pentru Agenda Digitală a României, derivată din Strategia UE privind e-
guvernarea. 

În sensul rezolvării acestei nevoi specifice reprezentată de necesitatea 
digitalizării actului administrativ managementul Consiliului Județean Prahova dorește 
realizarea unui portal colaborativ care să faciliteze agregarea datelor şi circulația 
acestora bidirecțional, pe verticală între structura de administrație județeană şi UAT-
urile din teritoriu.  

Prezenta inițiativă investițională a CJ Prahova are ca scop crearea unui ecosistem 
informațional şi informatic interinstituțional, venind cu o soluție digitală inovatoare, 
bazată pe noile tehnologii, integrată în activitatea curentă a administrațiilor publice și 
companiilor, pe modelul Centrului European Digital, astfel încadrându-se obiectivelor 
stabilite în cadrul  Programului Europa Digitală, noua propunere pentru CFM 2021-
2027, lansată de Comisie la data de 27 mai 2020, accentuează importanța tranziției 
digitale în contextul redresării economiei europene după criza provocată de pandemia 
COVID-19, reiterând necesitatea investițiilor în domeniul digital.  

Inițiativa de realizare a Hub-ului Prahova Digitală  se integrează și va continua 
inițiativele curente a Județului Prahova in ceea ce privește asigurarea infrastructurii 
necesare dezvoltării si implementării de soluții de tip smart /green, precum si proiecte 
de Specializare Inteligenta. 

Inițiativa de realizare  propune acțiuni ce acoperă întreg spectrul necesar 
realizării unei infrastructuri de oraș inteligent, prin gruparea acestora intr-un HUB de 
tehnologie ce va fi pus la dispoziția UAT din județ pentru dezvoltarea de soluții de tip 
smart. 
Hub-ul va asigura infrastructura necesara pentru: 
 Dezvoltarea si găzduirea de aplicații și platforme pentru optimizarea interacțiunii 

cetățenilor cu APL-urile si CJ Prahova; 

 Dezvoltarea bazelor de date geospațiale și centrelor de date pentru APL-urile din 
județ si CJ Prahova; 

 Echiparea cu infrastructură pentru colectare date (senzori măsurare calitate 
parametrii de mediu, camere de supraveghere video a cailor de acces, etc.) a 
APL-urilor  

 Asigurarea infrastructurii necesare pentru digitalizarea serviciilor publice la nivel 
local: arhivare digitală, platformă servicii publice digitale, semnătură digitală, 
etc:  

 Securitate cibernetică, interoperabilitate a proiectelor de digitalizare a serviciilor 
publice 

 Platforme pentru plata online a taxelor locale, eliberare documente etc 

 Promovarea transparenței, prin inițiative de tip open-data la nivelul județului 



 Servicii de asistenta pentru APL-urile interesate in vederea realizării si 
operaționalizării sistemelor de tip smart/green city/village 

 Servicii de inițiere digitala a cetățenilor judetului, in concordanta cu noul cadru 
european, pentru ca aceștia sa aibă capacitatea de a utiliza la maxim investițiile 
realizate in zona de infrastructură si servicii digitale 

 Servicii de sprijin pentru promovarea si implementarea de solutii de 
monitorizare a factorilor de mediu, precum si integrarea acestora in solutii de tip 
open data pentru analiza si evaluare impact 

Hub-ul va fi operationalizat de CJ Prahova ca o resursa deschisa ce poate fi 
utilizata gratuit de orice UAT din judet. 

Obiectivele specifice ale proiectului de implementare a Hub-ului de servicii 
administrative electronice  sunt: 
 Introducerea de servicii electronice, de nivel de sofisticare 4, pentru toți cetățenii 

județului, de o manieră unitară și integrată; 

 Creșterea competențelor digitale a personalului din administrația publică a 
județului Prahova; 

 Crearea infrastructurii software și hardware necesară susținerii procesului de 
digitalizare a actului administrativ la nivelul județului; 

 Introducerea și interconectarea de echipamente inteligente de măsurare și 
raportare în timp real pentru a asigura suportul pentru introducerea de sisteme de 
transport inteligente, de semnalizare inteligentă, creșterea siguranței și securității 
la nivelul județului Prahova; 

 Introducerea de sisteme de management și gestiune a proceselor interne 
administrațiilor publice din județ; 

 Optimizarea timpului de răspuns către cetățeni; 

 Transparența administrației publice; 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect 

de hotărâre. 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                       
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU                  DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
FINANȚARE EXTERNĂ                       ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
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RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate “Creșterea 
capacității instituționale a transparenței decizionale și interacțiunii cu cetățeanul 

prin digitalizarea serviciilor publice la nivelul Consiliului Județean Prahova și 
Unităților Administrativ-Teritoriale din Județul Prahova” 

 
Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru perioada 2021-

2027 ia în considerare problemele, nevoile identificate la nivel local și propune măsuri, 
proiecte concrete pentru îndeplinirea țintelor asumate în actualul context economic, 
social, politic la nivel local, regional, național și European. 

Digitalizarea serviciilor publice reprezintă, în secolul XXI, principala reformă pe 
care țările dezvoltate o aduc interacțiunii dintre stat și cetățeni, în aproape toate formele 
ei și indiferent de ce domeniu aparțin acestea. Dacă în anii 90 calculatoarele erau un 
obiect la care cei mai mulți dintre noi doar visau, iar puținele funcții pe care acestea 
putea să le ofere erau valorificate doar în cele mai avansate domenii, astăzi ne putem 
bucura de oportunitățile pe care digitalizarea, automatizarea și inteligența artificială le 
creează, în diverse domenii ale vieții noastre. 

Conform Institutului Național de Statistică, în anul 2020, 78,2% dintre 
gospodăriile din România aveau acces la rețeaua de internet de acasă, în creștere față 
de anul 2019 cu 2,5 puncte procentuale, 60,9% dintre acestea concentrându-se în 
mediul urban. Cu alte cuvinte, peste trei sferturi din populația României are astăzi 
acces la internet, indiferent dacă vorbim de mediul rural sau de cel urban, populație 
care ar putea avea beneficii semnificative odată cu trecerea în online a unora dintre 
serviciile oferite de statul român și a interacțiunilor cu acesta. 

Soluțiile digitale care pun oamenii pe primul loc vor deschide oportunități pentru 
întreprinderi, vor încuraja dezvoltarea unei tehnologii fiabile, vor promova o societate 
deschisă și democratică, vor facilita o economie dinamică și durabilă, vor contribui la 
combaterea schimbărilor climatice și la realizarea tranziției către o economie verde. 

Dezvoltarea actuală economică şi socială a unităților administrativ-teritoriale 
este caracterizată de noile concepte de „Smart”, interdependente şi complementare. 
Conceptele presupun o dezvoltare integrată şi armonioasă a diferitelor domenii şi 
sectoare economico-sociale locale, în corelație cu realităţile zonale, regionale, naţionale 
şi internaţionale, în special cele ale spaţiului comunitar european. Aceasta dezvoltare se 
bazează în mod special pe informatizarea administraţiei publice locale şi pe industriile 
de înaltă tehnologie. Schimbarea este generatã de nevoia de a rãspunde cererilor 
generate de populaţie, necesitȃnd coordonarea resurselor cu interesele comunităţilor şi 
trebuie făcută de administraţia publică locală prin generarea unor planuri, strategii şi 



studii care sã dea un sens dezvoltãrii viitoare şi sã asigure succesul iniţiativelor şi 
intervenţiilor actorilor publici şi privaţi, economici, educaţionali sau sociali.  

Planificarea strategică este un proces sistematic, prin care comunitatea poate să-
şi creeze imaginea viitorului şi poate concepe etapele necesare de parcurs, funcţie de 
resursele locale şi potenţialul social. O dezvoltare economică locală reuşită, alături de 
un spirit democratic dezvoltat în mentalitatea cetățenilor, demonstrează faptul că 
sistemul democratic este funcțional şi cele mai importante forţe din comunitate 
operează într-un cadru deschis şi transparent. 

În vederea realizării în cele mai bune condiții a misiunii sale, administrația 
publică locală a județului Prahova abordează actul de administrație utilizând cele mai 
noi şi adecvate politici publice, implementând strategii şi planuri pe termen scurt, 
mediu şi lung. Scopul actului de administrație publică locală, în viziunea echipei de 
management, este de a realiza o dezvoltare armonioasă şi durabilă a județului, iar în 
domeniul managementului instituțional de a simplifica şi transparentiza atȃt relațiile 
interinstituționale, cu consiliile locale şi primăriile din teritoriu, cȃt şi relaţia cu 
membrii comunității, persoane juridice, societate civilă şi în mod special cu cetăţenii. 

 În atingerea acestui scop trebuie implementate instrumente şi mecanisme noi şi 
moderne de management instituţional care să ofere nivelului de decizie informaţii clare 
şi concrete şi care să formeze o imagine reală şi imediată a situaţiei. Utilizarea 
instrumentelor informatice şi informaţionale va conduce la eficientizarea actului de 
administraţie prin capacitatea acesteia de a lua decizii în beneficiul comunităţii. 

La acest moment administrațiile publice locale din județ generează un volum 
foarte mare de informații şi date, acestea circulȃnd în sistemul administrativ în mod 
greoi, corelarea lor fiind de multe ori dificilă.  

În sensul agregării lor pentru crearea unei imagini cȃt mai fidele şi pentru a 
realiza un act de administrație de o cȃt mai bună calitate trebuie asigurat un sistem 
integrat de sintetizare, corelare şi de circulație a informațiilor şi datelor pe verticală, 
astfel încȃt acestea să poată fi valorificate în actul unei administrării eficiente, avȃnd ca 
scop final beneficiul contribuabilului. Acest deziderat este în linie cu  prin politicile 
publice de e-guvernare la nivel național, respectiv e-administrație din Strategia 
Națională pentru Agenda Digitală a României, derivată din Strategia UE privind e-
guvernarea.  

Îmbunătățirea comunicării, eficientizarea valorificării informațiilor şi datelor 
generate de administrațiile publice locale a fost un punct distinct şi în procesul 
consultativ pentru realizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova 
pentru perioada 2021-2027, reprezentat de una dintre întrebările chestionarului specific 
adresat UAT-urilor din județ (Q22. Care credeți că ar fi cea mai potrivită măsură 
pentru eficientizarea  tuturor tipurilor  de  comunicare  din  interiorul  UAT  în  relația  
acestuia  cu  factorii  terți - societate civilă, mass-media, alte ministere, reprezentanți  
externi, etc. ?), la care una dintre opțiunile de răspuns era: O platformă virtuală 
integrată, opțiune agreată de foarte mulți reprezentanți-respondenți. 
La momentul actual, autoritatea contractantă se confruntă cu următoarele situaţii care 
creează nevoia complexă identificată: 

 Există un volum mare de informații şi documente vehiculate în format letric, în 
şi între compartimentele instituției şi între CJ şi UAT-urile din județ;  



 Serviciile de bază referitoare la arhivarea electronică a documentelor şi regăsirea 
acestora, gestionarea nomenclaturii stradale, a patrimoniului public, a 
documentelor de urbanism (PUG, PUZ, PUD, Regulamente de urbanism, 
certificate şi autorizații), gestiunea registrelor – sunt necesar a fi digitalizate 
pentru a optimiza modul de lucru în cadrul instituțiilor menționate; 

 Coordonarea şi administrarea informațiilor constituie o problemă strategică de 
importanță majoră, cu atât mai mult cu cât tendința este de creştere a volumului 
şi circulației informațiilor şi datelor; 

 Comunicarea şi transparența atât în cadrul instituției cât şi pe relația cu celelalte 
entități ale administrației publice locale din județ, dar şi cu cetăţenii, se doresc a 
fi eficientizate prin utilizarea instrumentelor moderne electronice şi ticheting de 
tip portal intern şi extern. 

Prezenta inițiativă investițională a Consiliul Județean Prahova are ca scop 
crearea unui ecosistem informațional şi informatic interinstituțional, venind cu o soluție 
digitală inovatoare, bazată pe noile tehnologii, integrată în activitatea curentă a 
administrațiilor publice și companiilor, pe modelul Centrului European Digital, astfel 
încadrându-se obiectivelor stabilite în cadrul  Programului Europa Digitală, noua 
propunere pentru CFM 2021-2027, lansată de Comisie la data de 27 mai 2020, 
accentuează importanța tranziției digitale în contextul redresării economiei europene 
după criza provocată de pandemia COVID-19, reiterând necesitatea investițiilor în 
domeniul digital.  

Ecosistemul administrativ creat astfel acționează ca un facilitator pentru 
industrie, întreprinderi și administrații publice, acestea din urmă fiind menționate în 
cadrul programului la capitolul digitalizarea administrației publice și interoperabilitate 
(alocare 1,3 miliarde Euro). Prin Programul Europa Digitală, finanțarea centrelor 
digitale se va realiză sub forma de granturi. Utilizarea altor tipuri de instrumente 
europene de finanțare este însă esențială pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite (ex. 
InvestEU Fund). 

Investițiile din cadrul Programului  trebuie să fie în complementaritate cu 
investițiile din cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul 
Social European (FSE) și  Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
precum și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), existând posibilitatea 
unei finanțări comune a proiectelor relevante pentru obiectivele programelor 
menționate. 

De asemenea, Programul Europa Digitală și Programul Horizon Europe vor fi 
aliniate din punct de vedere al strategiilor de implementare și al procedurilor de 
operare, în special în ceea ce privește domeniul inteligenței artificiale și al calculului de 
înaltă performanță. 

Rolul unui astfel de centru digital - Hub de servicii administrative electronice 
– Prahova Digitală este de a asigura soluții digitale inovatoare, bazate pe noile 
tehnologii, integrate în activitatea curentă a administrațiilor publice.  Astfel, centrul va 
oferi aceste tehnologii şi le va aplica în beneficiul şi necesitățile specifice domeniului 
de activitate al administrațiilor publice şi al instituțiilor din sectorul public ale 
județului. 



Inițiativa de realizare a Hub-ului Prahova Digitală  se integrează și va continua 
inițiativele curente ale  Județului Prahova în ceea ce privește asigurarea infrastructurii 
necesare dezvoltării și implementării de soluții de tip smart city/green city, precum și 
proiecte de Specializare Inteligentă. 

Investiția propune acțiuni ce acoperă întreg spectrul necesar realizării unei 
infrastructuri de oraș inteligent, prin gruparea acestora într-un HUB de tehnologie ce va 
fi pus la dispoziția UAT din județ pentru dezvoltarea de soluții de tip smart city/village. 
Hub-ul va asigura infrastructura necesară pentru: 
 Dezvoltarea si găzduirea de aplicații și platforme pentru optimizarea interacțiunii 

cetățenilor cu APL-urile si Consiliul Județean Prahova; 

 Dezvoltarea bazelor de date geospațiale și centrelor de date pentru APL-urile din 
județ si Consiliul Județean Prahova; 

 Echiparea cu infrastructură pentru colectare date (senzori măsurare calitate 
parametrii de mediu, camere de supraveghere video a cailor de acces, etc.) a 
APL-urilor  

 Asigurarea infrastructurii necesare pentru digitalizarea serviciilor publice la nivel 
local: arhivare digitală, platformă servicii publice digitale, semnătură digitală, 
etc:  

 Securitate cibernetică, interoperabilitate a proiectelor de digitalizare a serviciilor 
publice 

 Platforme pentru plata online a taxelor locale, eliberare documente, etc 

 Promovarea transparenței, prin inițiative de tip open-data la nivelul județului 

 Servicii de asistenta pentru APL-urile interesate in vederea realizării si 
operaționalizării sistemelor de tip smart/green 

 Servicii de inițiere digitală  a cetățenilor județului, în concordanță cu noul cadru 
european, pentru ca aceștia să aibă capacitatea de a utiliza la maxim investițiile 
realizate în zona de infrastructură și servicii digitale. 

 Servicii de sprijin pentru promovarea si implementarea de soluții de 
monitorizare a factorilor de mediu, precum și integrarea acestora în soluții de tip 
open data pentru analiză și evaluare impact. 

Hub-ul va fi operaționalizat de Consiliul Județean Prahova ca o resursa deschisă ce 
poate fi utilizată gratuit de orice UAT din județ. 

Obiectivele specifice ale proiectului de implementare a Hub-ului de servicii 
administrative electronice  sunt: 
 Introducerea de servicii electronice, de nivel de sofisticare 4, pentru toți cetățenii 

județului, de o manieră unitară și integrată; 

 Creșterea competențelor digitale a personalului din administrația publică a 
județului Prahova; 



 Crearea infrastructurii software și hardware necesară susținerii procedului de 
digitalizare a actului administrativ la nivelul județului; 

 Introducerea și interconectarea de echipamente inteligente de măsurare și 
raportare în timp real pentru a asigura suportul pentru introducerea de sisteme de 
transport inteligente, de semnalizare inteligentă, creșterea siguranței și securității 
la nivelul județului Prahova; 

 Introducerea de sisteme de management și gestiune a proceselor interne 
administrațiilor publice din județ; 

 Optimizarea timpului de răspuns către cetățeni; 

 Transparența administrației publice; 

 

Concluzia rezultată din analiza efectuată pentru prezentul Studiu de Oportunitate 
este că implementarea unui astfel de sistem este necesară. Având în vedere valoarea 
estimată relativ mare, finanțarea investiției se poate face din mai multe surse 
nerambursabile, cum ar fi Programul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR), 
Programul Operațional Regional 2021-2027, Prioritatea 2 - O regiune cu localități 
smart, Obiectivul Specific a(ii) - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice 
DigiRural) sau Programul Europa Digitală. Finanțarea din mai multe surse va 
presupune ca sistemul să fie privit pe componente, legate logic ca şi structură, dar şi 
temporal (succesiunea realizării componentelor să se facă întro perioadă timp 
acceptabilă, astfel încȃt sistemul integrat să fie funcțional cȃt mai rapid). 

Important de reţinut şi faptul că modularitatea întregului sistem permite variante 
nelimitate de flexibilizare a procesului de integrare – progrese putând fi obţinute 
indiferent de nivelurile de finanţare obţinute atât de Consiliul Judeţean Prahova, cât şi 
de UAT-urile din judeţ. De altfel, subiectul prezentului studiu este circumscris unor 
viitoare axe de finanţare, ale căror ghiduri de accesare se afla deja în consultare publică 
 

Față de cele prezentate anterior, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 
aprobarea studiului de oportunitate “Creșterea capacității instituționale a 
transparenței decizionale și interacțiunii cu cetățeanul prin digitalizarea serviciilor 
publice la nivelul Consiliului Județean Prahova și Unităților Administrativ-
Teritoriale din Județul Prahova”. 
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1 Scopul documentului 

Prezentul studiu de oportunitate este realizat la solicitarea Consiliului Județean Prahova 
pentru a identifica cea mai potrivită modalitate de rezolvare a problemelor privind 
necesitatea digitalizării actului administrativ la nivelul tuturor UAT-urilor din județ, în 
special a celor din mediul rural, care nu au resursele necesare introducerii de sisteme IT 
și mai ales întreținerii acestora. 

În acest sens Consultantul a analizat posibilitatea implementării unui Hub de servicii la 
nivelul CJ Prahova care să ofere acces la aplicații de gestiune organizație, management 
de documente și fluxuri de lucru, sistem managerial, sistem de funizare servciii 
electronice către cetățeni, precum și sisteme de colectare date, comandă și cotrol din 
diverse surse disponibile la nivelul județului. 

Analiza a inclus atât strategiile deja definite la nivelul CJ Prahova, a integrării acestora 
în strategiile regionale și naționale, precum și realizarea unei analize de nevoi la nivelul 
Consiliului Județean și a UAT din județ. 

Urmare a anlizelor realizate au fost definite strategii de dezvoltare ulterioară, cerințe 
tehnice și funcționale prin care Hub-ul de servicii proiectat, Prahova Digitală, poate 
asigura satisfacerea nevoilor identificate. 

Prezentul document urmează a fi completat de un Studiu de fezabiltate actualizat la 
momentul realizării efective a investiției. 
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2 Context  

2.1 Date generale 

Județul Prahova este situat pe pantele sudice ale Carpaților Meridionali, având o 
suprafață de 4.716 Km2 și forma unui dreptunghi ce incluzȃnd toate formele de relief, 
precum și o paletă largă a activităților economice. 

Vecinătățile județul Prahova sunt: la nord județul Brașov, la est județul Buzău, la vest 
județul Dâmbovița iar la sud județul Ilfov și județul Ialomița.  

În ceea ce privește suprafața, județul Prahova se clasează în grupa județelor mici ale 
țării, dar numărul mare de locuitori determină o densitate dublă față de media pe țară, 
respectiv 186 de locuitori pe kilometru pătrat. 

Din punct de vedere al organizării administrative, județul Prahova are 104 de unități 
administrativ - teritoriale, din care 14 urbane (2 municipii și 12 orașe) și 90 de comune. 

Reşedința de județ este municipiul Ploieşti, al 8-lea ca mărime din Romȃnia. 

Conform legislației în vigoare Consiliul Județean Prahova, ca entitate administrativă 
locală are ca atribuții interinstituționale acordarea de asistență şi îndrumare consiliilor 
locale şi instituțiilor şi serviciilor din subordine (ex.: instituții de cultură de interes 
județean, spitalele al căror management a fost transferat către Consiliul județean 
Prahova, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecție a Copilului Prahova, 
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, Serviciul Public Județean Salvamont, 
Direcția Județeană de Pază Prahova, Direcția Județeană de Protecția Plantelor, Direcției 
de Întreținere a Drumurilor Județene, S.C. Hidro Prahova S.A.,  s.a.). 

Din punct de vedere al organizării interne, aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Prahova este reprezentată prin următoarea Organigramă: 
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Conducerea instituției este asigurată prin cele (trei) funcții de demnitate publică, 
Preşedinte şi 2 Vicepreşedinți, alături de care este Administratorul public.  

Aparatul de specialitate al C.J. este reprezentat de Secretarul general şi personalul 
angajat, de conducere sau execuție, funcționari publici, personal contractual de 
specialitate şi personal tehnic de întreținere (25 persoane). 

În prezent aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean are 245 de angajaţi 
repartizați astfel: 

 Funcţi publice: 199,  din care:  
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o înalţi funcţionari publici: 3 

o funcţii publice de conducere:  26 

o funcţii publice de execuţie: 173 

 Personal contractual: 26 

Instutuțiile subordonate Consiliului Județean Prahova sunt1: 

o Biblioteca Judeţeană "Nicolae lorga";  
o Direcția Județeană de Pază Prahova;  
o Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești; 
o Muzeul Judeţean de Artă Prahova "Ion Ionescu - Quintus"; 
o Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova; 
o Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova; 
o Centrul Judeţean de Cultură Prahova; 
o Spitalul Județean de Urgență Ploiești; 
o Clubul Sportiv ”Activ Prahova-Ploiești”; 
o Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului; 
o Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova 
o Serviciul Public Judeţean Salvamont Prahova. 

Societăți comerciale în care CJ Prahova este acționar majoritar: 

• Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova; 
• Hidro Prahova. 

Instituții publice finanțate de Consiliul Județean Prahova: 

– Centrul Militar Județean Prahova; 
– Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Şerban Cantacuzino” al Județului 

Prahova; 
– Administrația Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Structură 

Teritorială pentru Probleme Speciale Prahova. 

Consiliul Județean Prahova este membru al ADI “Termo Prahova”. 

În încercarea de a avea o cȃt mai bună comunicare cu cetățenii, CJ Prahova editeaza 
un ziar propriu. 

2.2 Priorităţile strategice ale Consiliului Judeţean Prahova 

Dezvoltarea actuală economică şi socială a unităților administrativ-teritoriale este 
caracterizată de noile concepte de „Smart Living” şi „Smart City”, interdependente şi 
complementare. Conceptele presupun o dezvoltare integrată şi armonioasă a diferitelor 
domenii şi sectoare economico-sociale locale, în corelație cu realităţile zonale, regionale, 
naţionale şi internaţionale, în special cele ale spaţiului comunitar european. Aceasta 
dezvoltare se bazează în mod special pe informatizarea administraţiei publice locale şi 

 
1 https://www.cjph.ro/ 

https://www.cjph.ro/servicii-publice2/directia-judeteana-de-evidenta-a-persoanelor-prahova
https://www.cjph.ro/servicii-publice2/serviciul-public-judetean-salvamont-prahova
https://www.cjph.ro/compania-de-servicii-publice-si-energii-regenerabile-prahova
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pe industriile de înaltă tehnologie. Schimbarea este generatã de nevoia de a rãspunde 
cererilor generate de populaţie, necesitȃnd coordonarea resurselor cu interesele 
comunităţilor şi trebuie făcută de administraţia publică locală prin generarea unor planuri, 
strategii şi studii care sã dea un sens dezvoltãrii viitoare şi sã asigure succesul 
iniţiativelor şi intervenţiilor actorilor publici şi privaţi, economici, educaţionali sau sociali.  

Planificarea strategică este un proces sistematic, prin care comunitatea poate să-şi 
creeze imaginea viitorului şi poate concepe etapele necesare de parcurs, funcţie de 
resursele locale şi potenţialul social. O dezvoltare economică locală reuşită, alături de 
un spirit democratic dezvoltat în mentalitatea cetăţenilor, demonstrează faptul că 
sistemul democratic este funcţional şi cele mai importante forţe din comunitate operează 
într-un cadru deschis şi transparent. 

În vederea realizării în cele mai bune condiţii a misiunii sale, administraţia publică locală 
a județului Prahova abordează actul de administraţie utilizând cele mai noi şi adecvate 
politici publice, implementând strategii şi planuri pe termen scurt, mediu şi lung. Scopul 
actului de administraţie publică locală, în viziunea echipei de management, este de a 
realiza o dezvoltare armonioasă şi durabilă a județului, iar în domeniul managementului 
instituţional de a simplifica şi transparentiza atȃt relațiile interinstituționale, cu consuliile 
locale şi primăriile din teritoriu, cȃt şi relaţia cu membrii comunităţii, persoane juridice, 
societate civilă şi în mod special cu cetăţenii. În atingerea acestui scop trebuie 
implementate instrumente şi mecanisme noi şi moderne de management instituţional 
care să ofere nivelului de decizie informaţii clare şi concrete şi care să formeze o imagine 
reală şi imediată a situaţiei. Utilizarea instrumentelor informatice şi informaţionale va 
conduce la eficientizarea actului de administraţie prin capacitatea acesteia de a lua 
decizii în beneficiul comunităţii. 

Prioritățile identificate pe baza analizei de fond a misiunii autorităţii publice, a 
competenţelor sale legale, a contextului actual, precum şi a Programului de Guvernare 
– Capitolul XII: Reforma Administraţiei Publice sunt: 

 dezvoltarea capacităţii autorităţilor publice – atât la nivelul judeţului, cât şi al 
localităţilor de pe raza acestuia – de a soluţiona şi gestiona, în condiţiile legii, problemele 
comunităţilor locale pe care le reprezintă, în numele şi în interesul acestora; 

 introducerea/extinderea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor prin 
dezvoltarea unui sistem informaţional integrat la nivelul judeţului; 

 continuarea modificării de fond a raporturilor dintre administraţie şi cetăţean. 

Prezentul document răspunde OG VI. - Dezvoltarea de comunități durabile și solidare 
în județul Prahova care valorifică eficient oportunitățile de dezvoltare prin 
colaborare și parteneriat, respectiv, obiectivelor specifice OS VI.1. - Consolidarea  
măsurilor de bună guvernare la nivelul  tuturor instituțiilor publice din județ şi OS VI.3. - 
Îmbunătățirea planificării  teritoriale  la  nivelul  județului  și  a  unităților administrativ-
teritoriale pentru a facilita  valorificarea optimă a oportunităților de dezvoltare în contextul 
poziției strategice a județului și coordonarea necesară între actorii relevanți, din 
Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027.  

Planul de măsuri de dezvoltare durabilă a județului Prahova 2021 – 2027, 
componentă a strategiei prevede: 
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 V.1.1.1 Proiecte de digitalizare a serviciilor publice; 

  V.1.1.2 Proiecte care vizează dezvoltarea de platforme informatice alimentate cu 
datele generate de administrația publică; 

 VI.1.3.1 Formularea şi alinierea strategiilor de e-guvernare la obiectivele 
strategice şi operaţionale ale autorităților / instituţiilor publice din județ. 

2.3 Încadrarea inițiativei în context și strategii 

Inițiativa se încadrează documentelor strategice locale, regionale, naționale şi europene, 
precum: 

 Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027; 
 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2035 – rapoartele privind reţeaua 

de localităţi după rang şi importantă, formarea şi dezvoltarea sistemelor de 
localităţi, caracteristicile localităţilor urbane şi rurale.  

 Strategia EUROPA 2020, cu cele trei priorităţi de dezvoltare:  

1. Creştere inteligentă, care să dezvolte o economie bazată pe cunoaştere şi 
inovaţie;  

2. Creştere durabilă, care să promoveze o economie mai verde, mai competitiva 
şi care să gestioneze resursele într-un mod mai eficient;  

3. Creştere favorabilă incluziunii care să stimuleze o economie cu un potenţial 
înalt de angajare, care să asigure coeziunea teritorială şi socială;  

 Agenda Teritorială a Uniunii Europene 2020, având ca priorităţi de dezvoltare 
teritorială:  

1. Promovarea dezvoltării teritoriale policentrice şi echilibrate;  

2. Încurajarea dezvoltării integrate în cadrul oraşelor, regiunilor rurale şi 
specifice;  

3. Integrarea teritorială în cadrul regiunilor funcţionale transfrontaliere şi 
transnaţionale;  

4. Asigurarea competitivităţii globale a regiunilor pe baza unor economii locale 
puternice;  

5. Îmbunătăţirea conexiunilor teritoriale pentru oameni, comunităţi şi întreprinderi;  

            6. Gestionarea şi conectarea valorilor ecologice, peisagistice şi culturale ale 
regiunilor. 

2.3.1 Dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse în procesul planificării 
strategice 

Conceptul de dezvoltare durabilă "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte 
satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de 
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a-şi satisface propriile nevoi“ (Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare [WCED] în 
raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut şi sub numele de Raportul Brundtland).  

În centrul dezvoltării durabile se afla o serie de principii majore care o caracterizează:  

• preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi între generaţii; 
• viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării;  
• gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu.  

Obiectivele cheie ale dezvoltării durabile sunt: 

1. Protecţia mediului prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice 
de impactul negativ asupra mediului;  

2.   Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, 
diver-sitatii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice 
fel;  

3. Prosperitatea economică prin promovarea cunoaşterii, inovării, competitivităţii 
pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă 
abundente şi bine plătite; 

4. Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea 
instituţiilor democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii şi a principiilor şi 
practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume.  

Concret, obiectivele Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene vizează: 

1. limitarea schimbărilor climatice, a costurilor şi a efectelor negative pentru 
societate şi mediu; 

2. asigurarea unui sistem de transport care să poată satisface nevoile 
economice, sociale şi de mediu ale societăţii, minimizând impactul nedorit 
asupra acestora;  

3. promovarea modelelor de producţie şi consum durabile;  

4. îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor 
naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor;  

5. promovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea 
protecţiei împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii; 

6. promovarea incluziunii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii intre şi 
în cadrul generaţiilor, asigurarea securităţii şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, 
că o precondiţie pentru păstrarea bunăstării individuale; 

7. promovarea activă a dezvoltării durabile pe scară largă, pentru a asigura 
concor-danță între politicile interne şi externe ale UE şi angajamentele 
internaţionale ale Uniunii privitoare la dezvoltarea durabilă. 

Ţinta preconizată este de modernizare a administraţiei publice locale la nivelul Judeţului 
Prahova, de a crea o administraţie publică – atât la nivelul judeţului, cât şi al localităţilor 
– capabilă ca, prin schimbarea internă, adaptarea la valorile administrative europene, 
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realizarea unor relaţii moderne şi eficiente între actorii sociali, respectiv 
cetăţeni/contribuabili, societate civilă şi autorităţi publice locale din municipiile, oraşele 
şi comunele judeţului, să realizeze în cele mai bune condiţii scopul pentru care a fost 
investită, realizarea serviciilor publice de interes judeţean, la un nivel performant, cât mai 
apropiat celui existent în structurile instituţionale locale din ţările Uniunii Europene.  

Procesul de reformă trebuie să se materializeze în primul rând în reorganizarea 
metodelor, procedurilor şi regulilor de gestionare astfel încât scopul şi obiectivele 
reformei instituţionale să fie îndeplinite conform tuturor indicatorilor. 

2.4 Situația existentă  

La acest moment administrațiile publice locale din județ generează un volum foarte mare 
de informații şi date, acestea circulȃnd în sistemul administrativ în mod greoi, corelarea 
lor fiind de multe ori dificilă.  

În sensul agregării lor pentru crearea unei imagini cȃt mai fidele şi pentru a realiza un 
act de administrație de o cȃt mai bună calitate trebuie asigurat un sistem integrat de 
sintetizare, corelare şi de circulație a informațiilor şi datelor pe verticală, astfel încȃt 
acestea să poată fi valorificate în actul unei administrării eficiente, avȃnd ca scop final 
beneficiul contribuabilului. Acest deziderat este în linie cu  prin politicile publice de e-
guvernare la nivel național, respectiv e-administrație din Strategia Națională pentru 
Agenda Digitală a României, derivată din Strategia UE privind e-guvernarea.  

Îmbunătățirea comunicării, eficientizarea valorificării informațiilor şi datelor generate de 
administrațiile publice locale a fost un punct distinct şi în procesul consultativ pentru 
realizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-
2027, reprezentat de una dintre întrebările chestionarului specific adresat UAT-urilor din 
județ (Q22. Care credeți că ar fi cea mai potrivită măsură pentru eficientizarea  tuturor 
tipurilor  de  comunicare  din  interiorul  UAT  în  relația  acestuia  cu  factorii  terți - 
societate civilă, mass-media, alte ministere, reprezentanți externi, etc. ?), la care una 
dintre opțiunile de răspuns era: O platformă virtuală integrată, opțiune agreată de foarte 
mulți reprezentanți-respondenți. 

La momentul actual, autoritatea contractantă se confruntă cu următoarele situaţii care 
crează nevoia complexă identificată: 

 Există un volum mare de informaţii şi documente vehiculate în format letric, în şi 
între compartimentele instituţiei şi între CJ şi UAT-urile din județ;  

 Serviciile de bază referitoare la arhivarea electronică a documentelor şi regăsirea 
acestora, gestionarea nomenclaturii stradale, a patrimoniului public, a 
documentelor de urbanism (PUG, PUZ, PUD, Regulamente de urbanism, 
certificate şi autorizaţii), gestiunea registrelor – sunt necesar a fi digitalizate pentru 
a optimiza modul de lucru în cadrul instituţiilor menționate; 

 Coordonarea şi administrarea informaţiilor constituie o problemă strategică de 
importanţă majoră, cu atât mai mult cu cât tendinţa este de creştere a volumului 
şi circulaţiei informaţiilor şi datelor; 
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 Comunicarea şi trasparența atât în cadrul instituţiei cât şi pe relaţia cu celelalte 
entități ale administrației publice locale din județ, dar şi cu cetăţenii, se doresc a 
fi eficientizate prin utilizarea instrumentelor moderne electronice şi ticheting de tip 
portal intern şi extern. 

În sensul rezolvării acestei nevoi specifice reprezentată de necesitatea digitalizării 
actului administrativ managementul Consiliului Județean Prahova doreşte realizarea 
unui portal colaborativ care să faciliteze agregarea datelor şi circulația acestora 
bidirecțional, pe vericală între structura de administrație județeană şi UAT-urile din 
teritoriu.  

2.4.1 Analiza SWAT 

Analiza SWAT a mediului intern se prezintă astfel: 

Puncte tari Puncte slabe 
 capacitatea de finanțare şi cofinanțare 

a CJ Prahova în proiecte europene 
sau județene; 

 o dinamica economicã constantã la 
nivel județean; 

 existentra unei infrastructuri 
universitare care poate contribui 
inovativ;  

 existenţa unei infrastructuri de servicii 
şi utilităţi publice; 

 o administrare receptivă şi deschisă 
noilor idei şi strategii europene, 
naționale, regionale şi locale. 

 disparitãți privind echiparea TIC a 
UAT-urilor din teritoriu; 

 utilizarea cu precădere a mijloacelor 
tradiționale de comunicare între CJ şi 
UAT-uri (fax, e-mail, poştă); 

 imagine a județului neconturată în 
actuala realitate care să permită 
capitalizarea punctelor forte datorată 
utilizării insuficiente a mijlocelor 
tehnice moderne de comunicare; 

 datele generate de administrațiile 
publice locale sunt stocate în cel mai 
bun caz în baze de date locale şi în 
formate nestandardizate; 

 personal insuficient pregătit în 
domeniul utilizării instrumentelor 
informatice. 

Oportunități Amenințări 
 acces la fonduri nerambursabile; 
 crearea unei noi imagini a 

administrației locale la nivel județean; 
 dezvoltarea capacitãții de 

management administrativ a CJ şi a 
UAT-urilor;  

 dezvoltarea unei strategii pentru 
comunicare administrativă la nivel 
județean în beneficiul unui act 
administrativ eficient pentru 
comunitate; 

 coordonarea greoaie a activitãților şi 
acțiunilor cu alte instituții locale, 
regionale şi naționale; 

 experienţa limitată a unor primari nou-
aleşi; 

 reticența personalului din primăriile din 
mediul rural la introducerea noilor 
tehnologii în activitatea acestora; 

 neimplicarea comunităților în 
dezvoltarea județului; 

 inerţie mare privind implicarea 
factorilor responsabili dar şi a 
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 posibilitatea conectării în reţea a 
tuturor primăriilor din judeţ, facilitată de 
existența fondurilor nerambursabile; 

 posibilitatea pregătirii personalului din 
administrația publică locală, în special 
din localitățile rurale, în utilizarea 
instrumentelor şi sistemelor 
informatice. 

comunităţii în programele de 
dezvoltare; 

 răspuns negativ din partea 
personalului, din administrația publică 
locală, în special din localitățile rurale 
la inovare şi schimbare a modului de 
lucru; 

 lipsa finanțării investiției. 

2.4.2 Analiza PESTEL 

În paralel cu analiza SWAT s-a efectuat şi analiza PESTEL (STEPLE) pentru a surprinde  
imaginea completă a situației de fapt. 

Analiza PESTEL (STEPLE) este o analiză externă ce urmarește să evidențieze o altă 
perspectivă a mediului în care organizația (comunitatea) își desfășoara activitatea și 
servește la analiza impactului și a tendințelor generale ale celor 5 stimulatori generali ai 
schimbării: factorii Politici, Economici, Sociali, Tehnologici, LEgislativi: 

1. Factorii politici au în vedere politica guvernului, legislația centrală și locală, 
stabilitatea politică, modificări la nivel administrative; 

2. Factorii economici au în vedere variabilele economice cheie – taxe, tarife, curs 
valutar; 

3. Factorii sociali analizează atitudinile și caracteristicile beneficiarilor serviciilor 
instituției;  

4. Factorii tehnologici vizează aplicarea sistematică a cunoștințelor științifice la 
scopurile practice ale instituției; 

5. Factorii legislativi au în vedere complexul legislativ european, național şi local 
(HCJ).   

Cei 5 (cinci) stimulatori ai schimbării nu pot acționa independent sau paralel ci se află în 
interacțiune și pot genera schimbări previzibile. 

1. Influența factorilor politici asupra activității CJ Prahova 
Efectele care pot fi generate de o acțiune convergentă a factorilor politici 
Schimbările politice inerente ciclurilor electorale pot determina inconsecvență în 
implementarea priorităților identificate anterior, la un anumit moment unele putȃnd fi 
schimbate semnificativ sau chiar abandonate. 
Avizarea / adoptarea cu întȃrziere a actelor normative şi a altor documente strategice 
relevante de către diverse paliere ale sistemului administrativ pot genera dificultăți în 
implementarea acțiuni coerente şi cu continuitate, pe termen mediu şi lung, inclusiv a 
proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă.  

 
2. Influența factorilor economici asupra activității CJ Prahova 
Efectele care pot fi generate de o acțiune convergentă a factorilor economici 
Situația macro-economică generală precară a Romȃniei antrenează un impact negativ 
asupra veniturilor bugetului de stat şi a sumelor alocate administrațiilor locale, implicit 
asupara bugetului propriu.  
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Constrȃngerile bugetare pot antrena o insuficientă acoperire cu resurse financiare, 
materiale şi umane îngreunȃnd finalizarea proiectelor în derulare, a investițiilor deja 
începute, precum şi startarea unora noi. 
Modificarea fiscalității, în creştere, datorată crizei economice generată de pandemie, 
amplifică riscul diminuării numărului de firme active din județ cu consecințe în 
scăderea cifrei globale de afaceri şi creşterea numărului de şomeri, rezultatul avȃnd 
impact negativ asupra bugetelor, de stat şi locale. 
Rata anuală a inflației în creştere în Romȃnia conduce la o scadere a puterii de 
cumparare a populației, afectarea fluxurilor comerciale, cu impact negativ asupra 
bugetului local. 
Oportunitatea accesării fondurilor europene nerambursabile facilitează consolidarea 
capacitații de derulare a acțiunilor anti-saracie şi incluziune socială, precum şi 
derularea de investiții cu impact major asupra creşterii coeziunii socio-economice şi 
teritoriale în județ. 
Interesul crescut al investitorilor pentru valorificarea potențialului turistic antrenează 
posibilitatea încheierii de către CJ Prahova de parteneriate în domeniu cu mediul 
privat, dar şi o creştere a veniturilor din turism la bugetul local. 
Capacitate limitată de absorbție a fondurilor europene la nivel local, în special în 
mediul rural, reclamă intervenția CJ în sprijinul UAT-urilor pentru atenuarea 
disparităților economice de tip urban-rural, acțiune îngreunată în prezența 
constrȃngerilor bugetare.  
Necesitatea îmbunătățirii infrastructurii şi extinderii serviciilor, în special de învățămȃnt 
şi medico-sociale în județ crează o presiune crescută asupra CJ Prahova pentru 
asigurarea investițiilor în domeniu. 

 

3. Influența factorilor sociali asupra activității CJ Prahova 
Efectele care pot fi generate de o acțiune convergentă a factorilor sociali  
Scăderea populației şi tendințele migraționiste determină CJ Prahova să modifice şi 
să adapteze în timp util documentele programatice în funcție de structura socială şi de 
dinamica demografică. 
Creşterea somajului şi sărăciei în Romȃnia (implicit în județul Prahova) reclamă din 
partea autorității județene identificarea de soluții locale (surse bugetare, creare de 
locuri de muncă, investiții, etc.) pentru atenuarea disparităților economice de tip rural-
urban şi contrabalansarea scăderii veniturilor la bugetul local, acțiune îngreunată de 
constrȃngerile bugetare ce afectează suplimentar bugetul local. 
Securitatea socială scăzută în Romania generează presiune bugetară ridicată asupra 
CJ Prahova coroborată cu nevoia furnizării de servicii de calitate. 
Implicarea scăzută a cetățenilor, societății civile, mediului de afaceri şi a partenerilor 
sociali în identificarea nevoilor reale şi evaluarea serviciilor oferite acestora conduce 
la o fundamentare defectuoasă a actelor normative adoptate, în special a 
documentelor programatice şi prin urmare insuficienta corelare a acestora cu nevoile 
şi interesele beneficiarilor/cetățenilor (neimplicarea publică în viața cetății). 
Existența unui mare număr de comunități purtatoare de elemente de patrimoniu 
imaterial (mestesugari, interpreți de folclor, artizani) implică necesitatea organizării de 
activități de marketing în domeniul cultural, de dezvoltare a infrastructurii culturale 
pentru satisfacerea cereririi locale crescȃnde pentru produse culturale ce 
încorporează elemente de patrimoniu imaterial. 

 
4. Influența factorilor tehnologici asupra activității CJ Prahova 
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Efectele care pot fi generate de o acțiune convergentă a factorilor tehnologici  
Dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii TIC permite modernizarea şi efidentizarea 
serviciilor publice furnizate, îmbunătățirea comunicării şi apropierii CJ Prahova de 
cetățeni, necesitatea adaptării strategiilor/programelor în funcție de potențialul noilor 
tehnologii TIC, dar şi posibilitatea de a dezvolta noi structuri locale, cu participare 
directă a  CJ (GAL-uri, parcuri industriale, centre de afaceri, clustere, etc.). 
Promovarea şi co-finanțarea producerii energiei verzi la nivel european şi național 
generează posibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile şi implicit creşterea 
capacității instituționale de derulare de investiții de eficientizare energetică şi de 
reducere a emisiilor de C02 (alinierea la Green Deal). 
Creşterea potențialului de dezvoltare a activităților de cercetare-inovare de la nivelul 
județului Prahova prin parteneriate cu centre universitare sau de cercetare permite 
autorității să creeze un număr de structuri de dezvoltare locală cu participare directă a 
CJ Prahova. 

 
5. Influența factorilor legislativi asupra activității CJ Prahova 
Efectele care pot fi generate de o acțiune convergentă a factorilor legislativi  
Instabilitatea legislativă manifestată în Romȃnia antrenează o scădere a predictibilității 
normei Legale ce antrenează dificultăți în exercitarea funcției de planificare strategică  
şi a managementului operațional, implementarea deficitară a unor proiecte gestionate 
de autoritate, dar şi o comunicare deficitară interinstituțională. 
Birocrație legislativă excesivă în domeniul achizițiilor publice şi al contractării fondurilor 
nerambursabile generează dificultăți în derularea proceselor de achiziții publice. 
Existența reglementărilor europene în domeniul managementului deşeurilor reclamă 
din partea autorității județene activități susținute în domeniu. 

 

Factori complementari celor 5 din Analiza PESTEL 

Influența factorilor de mediu asupra activității CJ Prahova 
Efectele care pot fi generate de o acțiune convergentă a factorilor de mediu  
Interesul crescut pentru valorificarea turismului eco-sustenabil reclamă din partea CJ 
Prahova elaborarea de documente programatice sectoriale în domeniul turismului şi 
în domenii conexe. 
Interesul crescut la nivel internațional pentru conservarea biodiversității generează 
posibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru derularea de acțiuni de 
protejare a eco-sistemelor din aria teritorială a județului. 
Poluarea şi deteriorarea factorilor de mediu (aer, apa, sol) şi pericolul degradării florei 
şi faunei în zonele protejate, din cauza activităților antopice, reclamă actualizarea 
documentelor programatice de mediu şi a celor din domenii conexe, şi totodată, 
intensificarea monitorizării evoluției eco-sistemelor, precum şi intensificarea numărului 
de acțiuni de protecție a populariei împotriva efectelor schimbărilor climatice. 
Necesitatea respectării normelor UE şi a obligațiilor asumate la nivel internațional de 
Romȃnia în domeniul portecției mediului impune actualizarea permanentă a 
documentelor programatice promovate de CJ Prahova pentru respectarea 
prevederilor şi obligațiilor existente la nivel internațional în domeniu. 
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2.4.3 Analiza de nevoi actualizată 

Pentru a obține o mai bună imagine vizȃnd dorința de schimbare a modului de lucru şi 
de adoptare a principiilor statuate de politica publică de e-administrație s-a realizat un 
chestionar adresat UAT-urilor, prin care s-a determinat şi percepția acestora privind 
nevoia digitalizării actului administrativ la nivel județean. Chestionarul, intitulat 
„Chestionar pentru determinarea nevoilor de informatizare interinstituțională” a 
conținut 6 (şase) întrebări, iar punctele 7 şi 8 a fost unele deschise, dȃnd posibilitatea 
respondentului să facă propriile caracterizări vizȃnd infrastructura hardware deținută, 
respectiv comentarii şi sugestii referitoare la subiect. Forma de transmitere a fost 
electronică, utilizȃnd facilitatea google forms, prin accesare unui link dedicat 
(https://forms.gle/47YRNqzbFjuJki9v5),  transmis de personalul CJ Prahova tuturor 
primăriilor din teritoriu.  

Răspunsul la fiecare întrebare s-a realizat prin selectarea unei opțiuni predefinite. 
Răspunsurile au fost date de primari sau supervizate de acestia.  

Documentul a avut un preambul prin care s-a prezentat pe scurt scopul vizat: 

„În contextul Strategiei Naționale pentru Consolidarea Administratiei Publice, a Strategiei 
Naționale privind Agenda Digitală pentru Romȃnia, a Strategiei de DezvoltareTeritorială 
a Romȃniei, a Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi a Recomandărilor 
Specifice de Ţară, Consiliul Județean Prahova doreşte realizarea unui Studiu de 
Oportunitate în vederea automatizării proceselor de lucru interinstituționale dintre toate 
unitățile administrative teritoriale din județ.  
Consiliul Județean Prahova face acest demers în aplicarea principiilor de e-guvernare şi 
e-administrație, conjunctural cu situația pandemică la nivel național. 
În acest sens vă rugăm a răspunde cu celeritate întrebărilor următoare.” 

La chestionar au răspuns un număr de 43 de UAT-uri din care 2 municipii, Ploieşti şi 
Cȃmpina, 5 oraşe din 12, Azuga, Băicoi, Boldeşti-Scăeni , Breaza şi Urlați şi 36 fiind 
primării de comune din 90, deci rata totală de răspuns a fost de 41,35%.  

  Perioada de transmitere a răspunsurilor a fost 18 – 29 octombrie 2021. 

 Analiza răspunsurilor  

Întrebarea 1. Considerați că este benefică implementarea unui sistem informatic integrat 
tip platformă colaborativă care să furnizeze digital fluxurile de lucru interinstituţionale, 
fără a mai implica semnificativ modul tradiţional de lucru din prezent (fax, e-mail, 
poştă/curierat rapid)? 

Analiza răspunsurilor la Întrebarea 1: marea majoritate dintre respondenții au apreciat 
că este benefică implementarea unui sistem informatic integrat tip platformă 
colaborativă. 

https://forms.gle/47YRNqzbFjuJki9v5
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Întrebarea 2.  Considerați că este benefică eliminarea, în mare parte, a circulației 
documentelor şi informațiilor din actualul sistem şi înlocuirea acestuia cu un sistem 
informatic tip platformă colaborativă, bazat pe documente digitale certificate, inclusiv prin 
semnătură digitală? 

Analiza răspunsurilor la Întrebarea 2: marea majoritate dintre respondenții (95,3%) au 
apreciat că este benefică eliminarea, în mare parte, a circulației documentelor şi 
informațiilor din actualul sistem şi înlocuirea acestuia cu un sistem informatic tip 
platformă colaborativă. 

 
Întrebarea 3. Considerați că utilizarea unui sistem informatic unitar tip platformă 
colaborativă, utilizat de toate unitățile administrative teritoriale și care să gestioneze 
integral informațiile comune/specifice, în vederea automatizării activității, a raportării și 
asigurării capacității decizionale a managerilor, va coduce la un mod de lucru inteligent, 
colaborativ, care să crească semnificativ performanța și eficiența actului adminstrativ? 

Analiza răspunsurilor la Întrebarea 3: marea majoritate dintre respondenții (90,7%) au 
apreciat că utilizarea unui sistem informatic unitar tip platformă colaborativă va coduce 
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la un mod de lucru inteligent, colaborativ, care să crească semnificativ performanța și 
eficiența actului adminstrativ. 

 
Întrebarea 4. Considerați că implementarea la nivel interinstituțional a unei astfel de 
platforme colaborative va determina simplificarea procedurilor administrative în 
realizarea eficientă a activităților și va reduce birocrația, inclusiv pentru cetațeni? 

Analiza răspunsurilor la Întrebarea 4: peste ¾ dintre respondenți (79,1%) consideră că 
implementarea la nivel interinstituțional a unei astfel de platforme colaborative va 
determina simplificarea procedurilor administrative în realizarea eficientă a activităților, 
iar 16,3% „Nu ştiu/Nu pot aprecia”. 

 
Întrebarea 5. Considerați că un astfel de sistem/soluție electronică integrată va conduce 
la  minimizarea problemelor ce apar în modul actual de lucru şi va îmbunătăți relatia cu 
contribuabilii (ex: în cazul depăşirii/expirării unui termen de soluționare/răspuns)? 

Analiza răspunsurilor la Întrebarea 5: aproape ¾ dintre respondenți (72,1%) apreciază 
că un/o de sistem/soluție electronică integrată va conduce la  minimizarea problemelor 
ce apar în modul actual de lucru, o cincime au selectat opțiunea „Nu ştiu/Nu pot aprecia”, 
iar 7% nu cred că minimizarea problemelor ce apar în modul actual de lucru va fi 
rezolvată de un astfel de sistem, selectȃnd opțiunea „NU”. 
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Întrebarea 6. Considerati că un astfel de sistem/soluție electronică integrată este 
benefică pentru ansamblul administrațiilor locale din județ cȃt şi pentru 
cetățenii/contribuabilii din județul Prahova? 

Analiza răspunsurilor la Întrebarea 6: o majoritate covȃrşitoare a respondenților (93%)  
apreciază că este benefică pentru ansamblul administrațiilor locale din județ 
implementarea unui astfel de sistem/soluție electronică integrată  

 
 

Întrebarea 7. (deschisă) Vă rugăm a preciza dacă infrastructura hardware pe care o 
dețineți este suficientă pentru a găzdui şi opera un modul informatic specific al platformei 
colaborative, adaptat UAT, sau aceasta trebuie completată cu alte echipamente TIC 
(server, router, s.a.). În acest sens vă rugăm a ne transmite o listă cu echipamentele 
harware pe care le dețineți şi să apreciați un eventual necesar suplimentar.  

Analiza răspunsurilor la Întrebarea 7: marea majoritate a respondenților apreciază că  
„infrastructura hardware este insuficientă şi învechită”. Unii respondenți au trimis o 
listă cu necesarul de echipamente TIC, liste ce au fost transmise reperezentanților CJ 
Prahova. 
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Întrebarea 8. (deschisă) Vă rugăm a face precizările şi observațiile suplimentare, pe care 
le considerați necesare sau utile, în completarea răspunsurilor furnizate la întrebările 
precedente. 

Analiza răspunsurilor la Întrebarea 8: marea majoritate a respondenților au precizat că 
„Nu sunt”, „NU ESTE CAZUL”, „Nu avem precizari”, sau comentariile au fost de tipul 
„este benefica implementarea unui astfel de platforme, pentru eliminarea birocratiei si a 
micsora timpul de rezolvare a solicitarilor”, „Suntem de acord cu implementarea acestui 
proiect.”, „dorim  implementarea proiectului”, sau „O să facem tot ce ne stă în putință 
pentru bunul mers al activității.”.  

Rezultatele sondajului prin chestionar, inclusiv chestionarele completate, au fost predate 
reprezentanților Beneficiarului, Consiliul Județean Prahova. 

2.5 Concluzii 

 Reprezentanții administrațiilor publice locale apreciază ca pozitivă intenția 
de a implementa un sistem electronic colaborativ interinstituțional, fapt ce 
confirmă necesitatea realizării investiției. 

 Există un interes scăzut din partea comunelor / mediului rural pentru digitializarea 
actului administrativ, fapt relevat de slaba participare a acestora la chestionarul 
de nevoi derulat. Dacă ambele municipii au răspuns solicitării prin completarea 
chestionarului, cu cȃt se coboară nivelul se observă scăderea interesului (oraşe, 
5 din 12 şi comune, 36 din 90). Prin urmare este necesar ca investiția să 
inlcudă și o componentă de promovare a digitializării in administrație, de 
creștere a gradului de competențe digitale în rândul personalului din 
administrația publică din județ, precum și de asigurare a suportului tehnic 
și logistic pentru UAT-uri în adoptarea de soluții digitale în administrație. 

Pentru realizarea acestui sistem informatic CJ Prahova va trebui să achiziționeze 
serviciile de consultanță ale unei firme specializate în analiza şi implementarea de 
sisteme informatice. În acest mod se va analiza aprofundat în cadrul unui studiu de 
fezabilitate situația existentă a sistemelor şi aplicațiilor TIC utilizate de fiecare UAT, 
inventarul de hardware al acestora şi va putea face propuneri de arhitectură şi 
funcționalități pentru viitorul sistem informatic colaborativ ce va integra si va asigura 
circulația datelor între entitățile participante/membre. 
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3 Descrirea investiției 

Prezenta inițiativă investițională a CJ Prahova are ca scop crearea unui ecosistem 
informațional şi informatic interinstituțional, venind cu o soluție digitală inovatoare, 
bazată pe noile tehnologii, integrată în activitatea curentă a administrațiilor publice și 
companiilor, pe modelul Centrului European Digital, astfel încadrȃnduse obiectivelor 
stabilite în cadrul  Programului Europa Digitală, noua propunere pentru CFM 2021-2027, 
lansată de Comisie la data de 27 mai 2020, accentuează importanța tranziției digitale în 
contextul redresării economiei europene după criza provocată de pandemia COVID-19, 
reiterând necesitatea investițiilor în domeniul digital.  

Ecosistemul administrativ creat astfel acționează ca un facilitator pentru industrie, 
întreprinderi și administrații publice, acestea din urmă fiind menționate în cadrul 
programului la capitolul digitalizarea administrației publice și interoperabilitate (alocare 
1,3 miliarde Euro). Prin Programul Europa Digitală, finanțarea centrelor digitale se va 
realiză sub forma de granturi. Utilizarea altor tipuri de instrumente europene de finanțare 
este însă esențială pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite (ex. InvestEU Fund). 

Investițiile din cadrul Programului  trebuie să fie în complementaritate cu investițiile din 
cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European 
(FSE) și  Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) precum și Planul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR), existând posibilitatea unei finanțări comune 
a proiectelor relevante pentru obiectivele programelor menționate. 

De asemenea, Programul Europa Digitală și Programul Horizon Europe vor fi aliniate din 
punct de vedere al strategiilor de implementare și al procedurilor de operare, în special 
în ceea ce privește domeniul inteligenței artificiale și al calculului de înaltă performanță. 

Rolul un astfel de centru digital - Hub de servicii administrative electronice – Prahova 
Digitală este de a asigura soluții digitale inovatoare, bazate pe noile tehnologii, integrate 
în activitatea curentă a administrațiilor publice.  Astfel, centrele va oferi aceste tehnologii 
şi le va aplica în beneficiul şi necesitățile specifice domeniului de activitate al 
administrațiilor publice şi al instituțiilor din sectorul public ale județului. 

Inițiativa de realizare a Hub-ului Prahova Digitală  se integrează și va continua inițiativele 
curente a Judetului Prahova in ceea ce priveste asigurarea infrastructurii necesare 
dezvoltarii si implementarii de solutii de tip smart city/green city, precum si proiecte de 
Specializare Inteligenta. 

Investiția propune acțiuni ce acopera întreg spectru necesar realizarii unei infrastructuri 
de oraș inteligent, prin gruparea acestora intr-un HUB de tehnologie ce va fi pus la 
dispozitia UAT din judet pentru dezvoltarea de solutii de tip smart city/village 

Hub-ul va asigura infrastructura necesara pentru: 

 Dezvoltarea si gazduirea de aplicații și platforme pentru optimizarea interacțiunii 
cetățenilor cu APL-urile si CJ Prahova; 

 Dezvoltarea bazelor de date geospațiale și centrelor de date pentru APL-urile din 
judet si CJ Prahova; 
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 Echiparea cu infrastructură pentru colectare date (senzori masurare calitate 
parametrii de mediu, camere de supraveghere video a cailor de acces, etc.) a 
APL-urilor  

 Asigurarea infrastructurii necesare pentru digitalizarea serviciilor publice la nivel 
local: arhivare digitală, platformă servicii publice digitale, semnătură digitală, etc:  

 Securitate cibernetică, interoperabilitate a proiectelor de digitalizare a serviciilor 
publice 

 Platforme pentru plata online a taxelor locale, eliberare documente etc 

 Promovarea transparenței, prin inițiative de tip open-data la nivelul judetului 

 Servicii de asistenta pentru APL-urile interesate in vederea realizarii si 
operationalizarii sistemelor de tip smart/green. 

 Servicii de initiere digitala a cetatenilor judetului, in concordanta cu noul cadru 
european, pentru ca acestia sa aiba capacitatea de a utiliza la maxim investitiile 
realizate in zona de infratructura si servicii digitale 

 Servicii de sprijin pentru promovarea si implementarea de solutii de monitorizare 
a factorilor de mediu, precum si integrarea acestora in solutii de tip open data 
pentru analiza si evaluare impact 

Hub-ul va fi operationalizat de CJ Prahova ca o resursa deschisa ce poate fi utilizata 
gratuit de orice UAT din judet. 

Obiectivele specifice ale proiectului de implementare a Hub-ului de servicii administrative 
electronice  sunt: 

 Introducerea de servicii electronice, de nivel de sofisticare 4, pentru toți cetățenii 
județului, de o manieră unitară și integrată; 

 Creșterea competențelor digitale a personalului din administrația publică a 
județului Prahova; 

 Crearea infrastructurii software și hardware necesară susținerii procedului de 
digitalizare a actului administrativ la nivelul județului; 

 Introducerea și interconectarea de echipamente inteligente de măsurare și 
raportare în timp real pentru a asigura suportul pentru introducerea de sisteme de 
transport inteligente, de semnalizare inteligentă, creșterea siguranței și securității 
la nivelul județului Prahova; 

 Introducerea de sisteme de management și gestiune a proceselor interne 
administrațiilor publice din județ; 

 Optimizarea timpului de răspuns către cetățeni; 

 Transparența administrației publice; 

3.1 Tipuri de servicii suportate / oferite de Hub-ul Prahova Digitală 

Analiza de nevoi realizată a reliefat necesitatea asigurării, la nivelul UAT-urilor din județ, 
a minimum următarelor tipuri de servicii digitale / intrastructura IT&C: 
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 Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public inclusiv centru de 
monitorizare în timp real a situației din UAT / județ – centru de comandă și control 
pentru  camere de supraveghere, senzori și alte dispozitive de colectare a datelor 

 Sisteme de gestionare inteligente pentru sistemele de spații verzi 

 Extinderea sistemului WiFi în spațiile publice 

 Mobilier urban inteligent 

 Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitizare sau reconstrucție digitală 
(VR/AR). 

 Platformă pentru atragerea investițiilor 

 Platformă pentru comunicarea cu cetățenii și formarea inițiativelor comunitare 

 Centre locale de inovare a comunității – soluții inteligente pentru incluziune 
socială și programe educaționale 

 Dezvoltarea sau modernizarea infrastructurii de învățământ profesional și tehnic 

 Digitizarea sistemului de învățământ 

 Baze de date GIS la nivel de UAT / județ 

 Date deschise – platformă de date deschise în care datele disponibile la nivel de 
UAT (date sectoriale) sunt accesibile publicului 

 Funcționar public virtual și ghișeu unic pentru mediul de afaceri și cetățeni 

 Servicii „Cloud” – platformă cloud online pentru utilizare de către administrația 
publică 

 Platformă de servicii publice digitale și sistem de înregistrare și emitere a 
documentelor 

 Aplicații pentru informarea cetățenilor și identificarea problemelor la nivel locale 

 Plata online a taxelor și impozitelor 

 Sistem de programare on-line pentru serviciile UAT 

 Chioșcuri / sisteme de informare a serviciului public 

 Platformă online și/sau aplicație mobilă pentru cartografierea consumului de 
energie la nivel de cartier sau UAT 

 Infrastructură de igienizare „inteligentă” – pubele inteligente cu senzori și 
tehnologie bazată pe GPS care oferă date despre gradul de umplere al pubelelor. 

În acest context, documentul de față fundamentează cu date certe nevoia 
digitalizării şi interconectării activităților desfăşurate de complexul 
administrațiilor locale din județ. 
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3.2 Statusul investiției 

Activități realizate: 
 Implementarea de servicii digitale, disponibile on-line, pentru o serie de UAT-uri 

(orase si municipii). Aceste servicii funcționează independent și nu sunt 
interconectate. De asemenea, nu acoperă complet, end-to-end, nevoile 
cetățenilor și agenților comerciali 

 Analiza preliminară a nevoilor de digitalizare, automatizare a serviciilor si 
facilitatilor, infrastructurii necesare, si identificarea solutiilor posibile pentru 
furnizarea lor intr-un mod integrat, sigur si facil de accesat și consumat 

Activități planificate a fi realizate: 

 Analiza detaliată a proceselor și sistemelor informatice ce rulează deja la nivelul 
UAT-urilor și identificarea modelului de integrare și interconectare a sistemelor 
intr-un HUB de tehnologie, proiectarea noilor servicii integrate, cu asigurarea 
masurilor specifice de securitate cibernetică și disponibilitate ridicată a serviciilor 

 Achiziția și implementare subsistemelor componente, extinderea sistemelor 
existente acolo unde este cazul pentru a acomoda noile servicii proiectate, în 
condiții de siguranță și disponibilitate ridicată, de tip cloud privat 

 Realizarea invetițiilor de infrastructură (camere, senzori, etc.) necesare colectării 
datelor ce urmează a fi procesate și analizate pentru asigurarea monitorizarii, 
securității, accesului controlat în spațiile publice, piețe, școli, etc. 

 Integrarea subsistemelor, migrarea datelor, testarea și operaționalizare cloud-ului 
privat, a bazei de date deschise, a centrului de comandă și control, testarea 
securității sistemului integrat 

 Punerea în producție a HUB-ului corectarea erorilor, îmbunătățirea acestuia 

 Crearea unei echipe de specialisti in tehnologii smart care sa sprijine UAT-urile in 
adoptia acestora 

 Organizarea de actvitati de formare si constientizare pentru cresterea 
competentelor digitale a cetatenilor si functionarilor publici, pentru adoptia si 
consumarea serviciilor oferite de HUB. 
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3.3 Hub de servicii administrative electronice – Prahova Digitală 

 

3.3.1 Cerințe tehnice 

Din punct de vedere tehnic Hub-ul Prahova Digitală va trebui să asigure: 

 Controalele de securitate necesare pentru protejarea accesului și a datelor 
gestionate de sistem 

 Posibilitatea accesării aplicațiilor din Internet / Intranet / VPN conform politicilor 
de acces pentru fiecare tip de utilizator 

 Posibilitatea accesării aplicațiilor atât utilizând un browser de internet uzual, cât 
și dispozitive mobile 

 Implementarea standardelor de accesibilitate web, minim WCAG, pentru a se 
asigura accesul tuturor cetățenilor județului, fără discriminări 



30 
 

 Implementarea regulamentelor cu privire la protecția datelor cu carcater personal 
atât a personalului din administrația publică cât și a datelor cetățenilor beneficiari 
ai sistemului 

 Un sistem deschis, interoperabil cu alte sisteme la nivel local / național pentru a 
crește gradul de automatizare a serviciilor electronice puse la dispoziția 
cetățenilor 

 Un sistem scalabil, atât din punct de vedere a resurselor hardware și software 
caât și funcțional, astfel încât realizarea hub-ului să poată fi etapizată, funcție de 
numărul de UAT-uri care aderă la serviciile acestuia, sau de numărul de servicii 
electronice / sisteme de gestiune operaționalizate în cadrul Hub-ului. 

3.3.2 Cerințe funcționale 

Din punct de vedere funcțional Hub-ul Prahova Digitală va trebui să asigure: 

3.3.2.1 Infrastructura de aplicații de gestiune (back-end): 

 Sistem de comunicare interinstituțională 

 Sistem de raportare subordonate CJ Prahova 

 Sistem de control intern managerial 

 Sistem de management de documente și fluxuri de lucru CJ Prahova 

 Sisteme inteligente de transport 

 Sisteme de gestiune a resurselor, de tip management resurse umane și/sau ERP 
atât pentru CJ Prahova cât și pentru instituțiile subordonate sau cele în care CJ 
Prahova este acționar majoritar: 

o Managementul asset-urilor 

o Management financiar contabil 

o Senzori și automatizări 

o Managementul clienților și facturare electronică 

o Managementul resurselor umane 

 Sisteme de management servicii publice CJ Prahova: 

o HCJ și Dispoziții 

o Registratură electronică 

o Gestiune transport public de persoane 

o Gestiune transport mărfuri 

o Gestiune deșeuri 

o Gestiune sisteme de iluminat  / supraveghere video (integrare) 

o Reprezentare Geospațială servicii publice 
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 Sistem de facturare electronică între UAT-urile înrolate și furnizorii acestora, între 
operatorii electronici înscriși în Hub 

 Arhivare electronică Leagea 135/2007 pentru toate UAT înrolate în Hub 

 Sistem de management documente și fluxuri de lucru UAT (pentru fiecare UAT 
înrolat în Hub) 

 Sistem de management servicii publice UAT: 

o HCL și Dispoziții 

o Registratură electronică 

o Emitere și gestiune autorizații de transport public de marfă / persoane 

o Gestiune deșeuri 

o Reprezentare Geospațială servicii publice 

o Gestiune activitate unități de asistență socială 

o Gestiune activitate unități spitalicești 

o Gestiune activitate unități de cultură 

o Gestiune activitate unități de învățământ (Catalog Virtual, eLearning) 

3.3.2.2 Servicii electronice adresate cetățenilor / mediului privat 

 CJ Prahova / subordonate: 

o Eliberare de documente on-line: avize și autorizații, certificate de urbanism, 
avize de construire, asistență socială persoane fizice 

o Eliberare de documente on-line: avize și autorizații, certificate de urbanism, 
avize de construire, persoane juridice 

o Petiții și Legea 544 

 UAT: 

o Dosarul cetățeanului cu acces de tip self-service 

o Eliberare de documente on-line: avize și autorizații, certificate de urbanism, 
avize de construire orice alt tip de document ce poate fi eliberat on-line, 
persoane fizice 

o Eliberare de documente on-line: avize și autorizații, certificate de urbanism, 
avize de construire, orice alt tip de documente ce poate fi elibera on-line, 
persoane juridice 

o Petiții și Legea 544 

o Bugetare participativă 

o Publicare certificate urbanism și autorizații de construcție, cu reprezentare 
geospațială 
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3.3.2.3 Alte servicii disponibile UAT: 

 Digitizare, arhivare electronică și fizică a documentelor, pentru UAT înrolate, în 
baza solicitării acestora a unui volum anual, cu încărcarea documentelor digitizate 
în sistemul de management documente a fiecărui UAT 

 Suport tehnic pentru utilizarea aplicațiilor și sistemelor disponibile în Hub (robot, 
call-center) 

 DocuBox, pentru UAT 

 Automate pentru interacțiune cu cetățenii (informații, plăți, solicitare documente) 

 Sisteme de afișaj electronic pentru UAT / CJ Prahova. 

3.3.3 Cerințe de infrastructură hardware și software de bază și de aplicații 

Pentru asigurarea unui mediu stabil și sigur de furnizare a serviciilor electronice și de 
rulare a sistemelor de gestiune prevăzute pentru Prahova Digitală este necesară o 
infrastructură hardware și software de bază și de aplicații, realizată cu tehnologii și 
produse mature, stabile, facil de administrat și utilizat. 

3.3.3.1 Infrastructură hardware 

Infrastructura hardware trebuie să includă, minim: 

 Organizarea și dotarea unui centru de date în ceea ce privește securitatea fizică, 
conectivitatea redundantă la Internet, alimentarea redundantă cu energie 
electrică, climatizare corespunzătoare 

 Asigurarea securității IT a centrului de de date și sistemelor găzduite de acesta: 

o Sisteme de tratare unitară a amenințărilor (UTM) 

o Sisteme de filtrare a traficului și prevenție a atacurilor 

 Sisteme de procesare 

 Sisteme de stocare 

 Sisteme de salvare date 

 Sisteme de balansare a încărcării pentru disponibilitate înaltă 

 Rack(uri) echipate cu echipamente de comunicații, UPS 

Întreaga infrastructura trebuie realizată astfel încât să: 

 Să permită extinderea capacităților de procesare / stocare fără a afecta 
funcționarea sistemelor existente 

 Să ofere un grad ridicat de securitate IT pentru sistemele ce rulează în centrul de 
date 

 Să permită funcționarea sistemelor în regim de înaltă disponibilitate 

 Să ofere funcții de salvare și restaurare date. 
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3.3.3.2 Infrastructură software de bază 

Infrastructura software de bază trebuie să includă, minim: 

 Sisteme de operare 

 Sisteme de virtualizare, și gestionare a mediilor virtualizate 

 Sisteme de gestiune a bazelor de date, în arhitecturi ce asigură disponibilitate 
înaltă 

 Sisteme de salvare și restaurare date 

 Servere de aplicații, în arhitecturi ce asigură disponibilitate înaltă 

 Sisteme de monitorizare a infrastructurii hardware și software cu detecție 
automată a erorilor 

 Sisteme integrate de protecție software și detecție a intruziunilor 

Pentru asigurarea scalabilității sistemului și implementarea celor mai bune practici în 
materie de securitate IT este recomandată utilizarea unei arhitecturi bazate pe 
microservicii și containere. 

3.3.3.3 Infrastructură software de aplicații 

Pentru realizarea sistemului IT suport a Hub-ul Prahova Digitală este recomandată 
utilizarea unui mix de aplicații disponibile comercial (COTS), configurate pentru a 
îndeplini cerințele funcționale / de business, și aplicații dezvoltate pentru nevoile 
specifice identificate la nivelul CJ Prahova, UAT din județ. 

Din categoria aplicațiilor COTS necesar a fi incluse în cadrul sistemului IT din Prahova 
Digitală Hub, menționăm: 

 Sistem de Management Documente și Fluxuri de lucru (DMS) 

 Sistem de managemet de caz și gestiune a serviciilor sociale 

 Sisteme de management școlar 

 Sisteme de management activități spitalicești 

 Sistem de Arhivă electronică legală 

 Sistem de Management Resurse Umane 

 Sistem de tip ERP (Enterprise Ressource Planning) 

 Sistem de Management a Clienților (CRM) 

 Sistem Gestiune Managerială 

 Sistem de colaborare și comunicare 

 Sistem de reprezentare geospațială (GIS) 

 Sistem de management tichete de suport 

 Sistem de raportate și analiză, Big Data. 
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Având în vedere cerințele de extensibilitate și posibilitatea implementării fazate a 
proiectului de investiții, precum și posibilitatea de creștere treptată, organic a numărului 
de UAT, și implicit cetățeni, ce utilizează serviciile Hub-ul, este recomandată achiziția de 
aplicații comerciale licențiate pe model perpetuu și fără limitări în ceea ce privește 
numărul de utilizatori sau capacitățile de procesare / stocare utilizate. De asemenea este 
recomandat ca aplicațiile achiziționate să dispună (și să fie puse la dispoziția CJ 
Prahova) de instrumente de dezvoltare (Software Development Kit) SDK, astfel încât CJ 
Prahova să nu fie captiv unui anumit producător / tehnologii. 

Acolo unde acest lucru nu este posibil, aplicațiile achiziționate în regim Software as a 
Service (SaaS), trebuie să ofere garanții cu privire la disponibilitatea pe piață, astfel încât 
să fie asigurată funcționarea continuă a Hub-ului. 

Pentru aplicațiile specifice ce urmează a fi realizate ca servicii dedicate CJ Prahova, 
livrarea acestora va include și codul sursă și dreptul de proprietate acordat achizitorului. 

Anexa 1 prezintă specificații funcționale detaliate pentru aplicațiile cheie și infrastructura 
hardware, specificații care au fost avut în vedere la elaborarea bugetului estimat. Aceste 
specificații trebuie actualizate tehnologic și funcțional la momentul realizării Studiului de 
fezabiliate / documentațiilor tehnice de atribuire pentru implementarea sistemului, 
inclusiv în ceea ce privește dimensionarea capacităților tehnice necesar a fi asigurate. 

3.4 Strategia de implementare 

Strategia de implementare a Hub-ului Prahova Digitală trebuie să fie construită pe 
următarele principii: 

 Implementarea trebuie realizată gradual, atât din punct de vedere al infrastructurii 
disponibile căt și a aplicațiilor și serviciilor introduse pentru cetățeni, mediul de 
afaceri sau managementul intern 

 Soluția tehnică adoptată trebuie să permită înrolarea trepată a UAT-urilor în 
sistem în funcție de nevoile fiecărui UAT 

 Implementarea soluției tehnice trebuie să fie însoțită de servicii de formare și 
creștere a competențelor digitale a personalului din administrația publică locală, 
nu doar pentru utilizarea aplicațiilor disponibile în Hub cât și pregătire teoretică 
referitoare la digitalizarea serviciului public 

 Managementul hub-ului trebuie să asigure suport UAT-urilor înrolate pentru 
adopția sistemului, din punct de vedere tehnic și administrativ 

 Serviciile de suport tehnic trebuie asigurate de o manieră profesională, cu 
monitorizarea timpilor de răspuns și rezolvare a solicitărilor 

 Managementul Hub-ului trebuie să asigure promovarea serviciilor oferite 
cetățenilor pentru atragerea acestora în utilizarea serviciilor disponibile dar și 
pentru atragerea unui număr cât mai mare de UAT-uri participante 

 Managementul Hub-ului trebuie să asigure sursele de finanțare pentru susținerea 
disponibilității continue a acestuia astfel încât să poată fi operat de toate UAT 
participant. Finanțarea poate fi asigurată prin: surse proprii CJ Prahova, fonduri 
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comune a CJ Prahova și UAT participante, atragerea de investiții suplimentare 
prin publicitate, atragerea de finanțări nerambursabile. 

3.5 Strategia de mentenanță și sustenabilitate 

3.5.1 Măsuri tehnice 

Pe durata funcționării sistemului managementul utilizatorilor, a politicilor de securitate 
aplicate, întreținerea sistemelor IT componente, se va face într-un mod centralizat și va 
fi realizat de CJ Prahova, care va asigura: 

 resurse umane: ingineri de sistem, personal tehnic de suport [call center] 

 resurse tehnice: mentenața aplicațiilor și sistemelor ce rulează în cadrul Hub-ului, 
extinderea Hub-ului cu noi resurse hardware și software, în funcție de numărul de 
UAT-uri și cetățeni ce utilizează resursele acestuia 

Operaţiunile de mentenanță se vor realiza în mod programat, cu anutarea şi aprobarea 
intervalelor de mentenanata, a serviciilor indisponibile. Se vor planifica inclusiv scenariile 
de roll-back pentru situaţiile inc are operaţiunile de mentenanata nu îşi ating scopul din 
motive tehnice. 

Durata de utilizare normală a echipamentelor profesionale din centrul de date va trebui 
să fie de minim 5 ani. După această perioadă vor fi necesare măsuri de upgrade major 
sau de înlocuire a echipamentelor. 

Durata de utilizare normală a echipamentelor non-datacenter este de 3 ani. În intervalul 
3-5 ani de la intrarea în producţie vor trebui luate măsuri de upgrade major sau de 
înlocuire a echipamentelor. 

Întrucât versiunile aplicațiilor software se reînnoiesc cu o frecvenţă de aproximativ 3 ani  
se recomandă upgrade-ul sau înlocuirea/actualizarea software-ului de bază la apariţia 
celei de a 2-a versiuni faţă de cea instalată, adică la aproximativ 6 ani. În acest fel 
software-ul se află permanent în suportul producătorului. 

3.5.2 Măsuri de acompaniament în utilizarea Prahova Digitală Hub 

Având în vedere rezultatele analizei de nevoi realizate la nivelul UAT-urilor din județ 
procesul de implementare a Hub-ului Prahova Digitală trebuie să prevadă măsuri de 
acompaniament a UAT-urilor, atât în perioada de implementare cât mai ales, după 
finalizarea implementării și trecerea UAT-urilor în producție, prin: 

 Sesiuni de formare a personalului din UAT în utilizarea aplicațiilor / 
funcționalităților sistemului, bune practici în integrarea soluțiilor digitale în 
administrația publică 

 Suport tehnic pentru utilizarea aplicațiilor disponibile atât pentru personalul UAT 
cât și pentru cetățeni 

 Actualizarea continuă, tehnologic și funcțional a sistemelor și aplicațiilor puse la 
dispoziția utilizatorilor Hub-ului 
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 Culegerea feedback-ului utilizatorilor,cetățeni și administrație publică, în vederea 
actualizării și îmbunătățirii funcționării Hub-ului. 

3.6 Costuri previzionate 

Costurile pentru implementarea Hub-ului Prahova Digitală sunt strâns legate de 
capacitățile necesar a fi asigurate pentru uzul CJ Prahova și a UAT-urilor participante 
precum și de numărul de cetățeni deserviți și de aplicațiile și funcționalitățile puse la 
dispoziția acestora prin intermediul Hub-ului. 

Pentru asigurarea sustenabilității și susținerea investiției este recomandat ca, în măsura 
în care este posibil, pentru infrastructura software să fie achiziționate produse COTS 
care oferă modele de licențiere fără limitări în timp a funcțiilor de bază și fără limitări a 
numărului de utilizatori, capacităților de stocare sau a numărului de fișiere gestionate. 

Costurile estimate pentru realizarea investiției, luând în considerare o participarea a 
minim 45 de UAT-uri și a minim jumătate din cetățenii județului, precum și implementarea 
funcțională a 80% din cerințele tehnice și funcționale considerate necesare: 

Produs/servicii UM Cantitate Pret unitar 
euro fara TVA 

Total Euro 
fara TVA 

Total Lei fara 
TVA 

1 Euro = 4.95 Lei 
Infrastructura Hardware 

Platforma de procesare buc 1 175.000,00 175.000,00 866.250,00 

Platforma de stocare 
centralizată buc 1 132.000,00 132.000,00 653.400,00 

Sisteme de comunicații și 
balansare a încărcării buc. 1 72.600,00 32.600,00 359.370,00 

Sisteme de protecție și 
securitate IT buc. 1 125.000,00 125.000,00 618,750,00 

Echipamente și dotări specifice 
centrului de date, salvare și 
restaurare date 

buc. 1 42.000,00 42.000,00 207.900,00 

Amenajare centru de date, 
echipamente active și pasive buc. 1 124.000,00 124.000,00 613.800,00 

Infrastructura software de bază pentru disponibilitate înaltă 

Platforma sistem de operare buc. 1 25.000,00 25.000,00 123.750,00 

Platforma de virtualizare buc 1 32.500,00 32.500,00 160,875,00 

Platforma sistem de baze de 
date buc. 1 64.000,00 64.000,00 316.800,00 
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Produs/servicii UM Cantitate Pret unitar 
euro fara TVA 

Total Euro 
fara TVA 

Total Lei fara 
TVA 

Platforma de monitorizare a 
infrastructurii software și de 
aplicații 

buc. 1 55.000,00 55.000,00 272.250,00 

Platforma de protecție și 
securitate IT unificată buc. 1 45.000,00 45.000,00 222.750,00 

Platforma de salvare și 
restaurare date buc. 1 24.000,00 24.000,00 118.800,00 

Infrastructura de aplicații 

Platforma de management 
documente și fluxuri de lucru 

buc. 
1 250.000,00 250.000,00 1.237.500,00 

Platforma de management și 
gestiune ERP 

buc. 
1 390.000,00 390.000,00 1.930.500,00 

Platforma de comunicare și 
colaborare buc. 1 125.500,00 125.500,00 621.225,00 

Platforma de gestiune procese 
de asistență socială și educație 

buc. 
1 190.000,00 190.000,00 940.500,00 

Platforma de tip IoT pentru 
culegere date 

buc. 
1 210.500,00 210.500,00 1.041.975,00 

Platforma de tip big data pentru 
analiză și raportare 

buc. 
1 165.000,00 165.000,00 816.750,00 

Servicii de implementare și asistență 

Servicii de implementare soluții 
și aplicații 

buc. 
1 3.250.000,00 3.250.000,00 16.087.500,00 

Servicii de formare CJ Prahova 
și UAT-uri 

buc. 
1 128.000,00 128.000,00 633.600,00 

Servicii de asistență tehnică 
utilizatori, 12 luni 

buc 
1 250.000,00 250.000,00 1.237.500,00 

Servicii de management și dezvoltare Hub 

Servicii de management Hub, 
12 luni buc 1 150.000,00 150.000,00 742.500,00 

Cheltuieli cu întreținerea și actualizarea platformelor și aplicațiilor 

Servicii de întreținere 
infrastructură hardware și 
software, anual 

buc. 1 95.000,00 95.000,00 470.250,00 

Servicii de întreținere și 
actualizare aplicații software buc. 1 205.000,00 205.000,00 1.014.750,00 

Total Echipamente Hardware       670.600,00 3.319.470,00 
Total Licențe    1.576.500,00 7.803.675,00 
Total Servicii de 
implementare    3.778.000,00 18.701.100,00 
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Produs/servicii UM Cantitate Pret unitar 
euro fara TVA 

Total Euro 
fara TVA 

Total Lei fara 
TVA 

TOTAL INVESTIȚIE    5.785.100,00 29,081.745,00 
TOTAL Servicii de 
management, întreținere și 
actualizare aplicații, anual   

 450.000,00 2.227.500,00 

 

3.7 Analiza cost-beneficiu (simplificată) 

Avȃnd în vedere că prezentul document analizează oportunitatea investițională analiza 
cost-beneficiu este una simplificată, cea complexă urmȃnd a se face în Studiul de 
Fezabilitate, precursor al investiției efective. 

Pentru momentul actual s-au definit două scenarii:  

 Scenariul 0 – non-investițional, prin care se păstrează situația actuală, menținȃnd 
şi problema identificată,  

şi 

 Scenariul 1 – investițional, prin care se remediază situația actuală, rezolvȃnd 
astfel problema identificată. 

Fiecare scenariu analizat reprezintă una din variante (alternative) şi are luat în calcul 
standardele legale de cost corelate cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici ai 
obiectivului de investiții. 

În scopul îndeplinirii obiectivului propus se prezintă prin prezenta lucrare 2 scenarii 
(variante de lucru - alternative) pe care Beneficiarul le are.  

Studiul de Fezabilitate va putea oferi şi alte scenarii (variante intermediare sau mai mari) 
pentru investiția propusă a se realiza. 

Scenariul 0 – non-investițional (Alternativa 0) 

A păstra situația existentă, caz în care costul investiției este 0 (zero), obiectivele vizate 
nu sunt atinse şi cheltuielile induse prin menținerea actualului sistem de lucru 
colaborativ, cresc. 

Această alternativă nu asigură îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului de 
investiție, drept urmare nu este recomandată a fi păstrată de către Beneficiar. 

În literatura de specialitate menținerea situației de fapt, care generează problema, este 
denumită SCENARIUL CATASTROFIC „A NU FACE NIMIC”, respectiv, opţiunea 
„business as usual” (BAU), care în majoritatea cazurilor este considerat inacceptabil, 
deoarece produce efecte „catastrofale”.2 

 
2 Ghidul pentru ANALIZA COST-BENEFICIU a proiectelor de investiţii, COMISIA EUROPEANĂ, Direcţia Generală 
Politică Regională 
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Nu există cheltuieli investiționale, doar tipuri de cheltuieli curente, identificate 
anterior, şi imposibil de cuantificat.  

Scenariul 1 – investițional  

Reprezintă varianta cu investiție optimă estimată care asigură îndeplinirea obiectivelor 
propuse. 

Valoarea investiției: 28.636.245,00 lei (5.785.100,00 Euro), fără TVA. 
Durata normată de viață a sistemului, conform normativelor, este de 15 ani.  
Rata anuală de amortizare: 28.636.245,00 lei ÷ 15 ani = 1.909.083,00 Lei. 
Voarea reziduală după al 11-lea an de utilizare a sistemului: VR = 7,636,332,00 Lei. 

Calculul amortizării sistemului implementat, reprezentat de active corporale şi 
necorporale, s-a realizat conform metodei de amortizare liniară prin includerea uniformă 
în cheltuielile de exploatare a unei sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani ai 
duratei de utilizare economică a acestora.3 Metoda de amortizare se aplică de o manieră 
consecventă pentru toate activele, indiferent de natură, având condiţii de utilizare 
identice deoarece sistemul este privit ca o singură entitate, funcțională, compusă din 
elemente diferite, dar părți ale sale.  

Analiza economică  

Nu s-a întocmit o analiză economică, aceasta fiind obligatorie în realizarea Studiului de 
Fezabilitate pentru fundamentarea economică a investiției, avȃnd la dispoziție costuri 
clare, nu estimate, ca în acest caz. 

Analiza de Riscuri - măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

În cazul de faţă, un proiect investiţional socio-economic fără variabile critice, analiza de 
risc se poate realiza doar la nivel calitativ.  

Riscuri identificate în perioada de analiza 
Conform ultimelor concepte în domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care 
poate avea un impact negativ asupra obiectivelor proiectului. 
Pentru această etapă, necesară este matricea de evaluare a riscurilor, în funcţie de 
probabilitatea de apariţie şi impactul produs. Gradul de impact/probabilitate este 
determinat conform momentului analizei, momentul fiind plasat înaintea realizării 
Studiului de Fezabilitate. 

Propunerea de acţiune la apariţia unor astfel de riscuri este: 

 Risc scăzut – se ignoră; 
 Risc mediu – necesită precauţie; 
 Risc ridicat – necesită măsuri. 

Pe perioada implementării investiţiei putem identifica următorul risc: 

 
3 Autoritatea de Supraveghere Financiară, Norma nr. 14/2015 
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Costurile de investiţie vor fi mai mari decât bugetul alocat. 

Pentru reducerea acestui risc se pot aplica următoarele măsuri: 

o Monitorizarea continuă a preţurilor de aprovizionare ale implementatorului; 
o Monitorizarea continuă a preţurilor de piaţă. 

 
Matricea de Evaluare a Riscurilor 

IMPACT / 
PROBABILITATE 

SCĂZUT MEDIU RIDICAT 

 

SCAZUTĂ 

Mediu 
legislativ 
incert, supus 
unor continue 
modificări 

Nerespectarea 
termenelor de 
plată conform 
calendar stabilit 

 

 

MEDIE 

  Întȃrzieri în procedurile de 
achiziții publice de lucrări, bunuri 
şi servicii. 

 

RIDICATĂ 

  Neîncadrarea efectuării 
lucrarilor/serviciilor/livrărilor în 
graficul de timp aprobat şi în 
cuantumul financiar stipulat 
contractual. 

 

Acțiuni de remediere sau atenuare a consecințelor in cazul apariției riscului menționat: 

o Ajustarea investiției; 
o Alocarea/Atragerea de fonduri suplimentare. 

Riscuri interne:  

Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfăşurare al activităţilor 
prevăzute în planul de acţiune al proiectului, în faza de proiectare sau în cea de 
execuţie: 

o Etapizarea eronată a implementării; 
o Erori în calculul soluţiilor tehnice; 
o Executarea defectuoasă a unei/unor lucrări/servicii; 
o Nerespectarea normativelor legale în vigoare; 
o Comunicarea defectuoasă între actorii implicaţi în implementare. 

Riscuri externe:  

Această categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de 
Beneficiar. 

o Obligativitatea repetării procedurilor de achiziţii publice datorită gradului redus 
de participare al ofertanţilor, al ofertelor neconforme sau datorită contestaţiilor; 
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o Creşterea nejustificată a preţurilor de achiziţie pentru lucrările/bunurile/serviciile 
prevăzute în proiect. 

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:  

• Planificarea logică şi cronologică a activităţilor din planul de acţiune, prevăzând 
marje de eroare pentru cele mai importante etape ale implementării proiectului; 

• Verificarea fiecărei etape încă din faza de proiectare; 
• Încadrarea în standardele de calitate şi în termenele prevăzute contractual; 
• Respectarea standardelor şi normelor legale prevăzute pentru securitatea în 

muncă şi protecţia mediului. 

Administrarea riscurilor externe:  

• Asigurarea liberei concurente de piaţă în vederea obţinerii celui mai bun raport 
preţ / calitate; 

• Estimarea cât mai realistă a creşterii preţurilor pe piaţă. 

 

3.8 Oportunitatea investiției 

Concluzia rezultată din analiza efectuată pentru prezentul Studiu de Oportunitate 
este că implementarea unui astfel de sistem este necesară. Avȃnd în vedere 
valoarea estimată relativ mare, finanțarea investiției se poate face din mai multe 
surse nerambursabile, cum ar fi Programul Național de Redresare şi Reziliență 
(PNRR), Programul Operațional Regional 2021-2027, Prioritatea 2 - O regiune cu 
localități smart, Obiectivul Specific a(ii) - Valorificarea avantajelor digitalizării, în 
beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al 
autorităților publice DigiRural) sau Programul Europa Digitală. Finanțarea din 
mai multe surse va presupune ca sistemul să fie privit pe componente, legate 
logic ca şi structură, dar şi temporal (succesiunea realizării componentelor să se 
facă întro perioadă timp acceptabilă, astfel încȃt sistemul integrat să fie 
funcțional cȃt mai rapid). 
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4 Concluzii 

Datorită modului de abordare a procesului de digitalizare a serviciilor publice la nivelul 
Consiliului Judeţean Prahova şi a unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Prahova, 
implementarea se poate face etapizat, modular sau concertat, în funcţie de resursele 
bugetare disponibile la un anumit moment dat. 

Astfel, rolul de HUB de servicii - jucat de Consiliul Judeţean Prahova - va putea fi asumat 
fie gradual, în funcţie de alocările bugetare – atât ale sale, cât şi ale UAT-urilor din judeţ 
care se vor integra în Hub-ul Prahova Digitală. 

Important de reţinut şi faptul că modularitatea întregului sistem permite variante 
nelimitate de flexibilizare a procesului de integrare – progrese putând fi obţinute 
indiferent de nivelurile de finanţare obţinute atât de Consiliul Judeţean Prahova, cât şi 
de UAT-urile din judeţ. De altfel, subiectul prezentului studiu este circumscris unor 
viitoare axe de finanţare, ale căror ghiduri de accesare se afla deja în consultare 
publică4. 
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