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„SPED - Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul 

Județean”, codul MySMIS/128004 

 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj anunță finalizarea proiectului „SPED - 

Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean”, cod 

MySMIS 128004, proiect ce a fost finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate 

Administrativă 2014 -2020 (POCA), Axa prioritară 2.- Administrație publică și sistem judiciar 

accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. - Introducerea de sisteme și standarde 

comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 

concordanță cu SCAP. 

Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea capacității Consiliului Județean Dolj de a 

asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv prin simplificarea procedurilor 

administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățeni. 
 

În urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate finale: 
 

- Actualizarea sistemului de management de documente existent, sistem de colectare și 

votare proiecte propuse de cetățeni, instrument intern implementat pentru management și 

evaluare a performanței cu privire la serviciile livrate, portal web pentru servicii electronice, 

procese digitale de administrare a documentelor actualizate cu noi fluxuri cu livrare 

electronică, canal de comunicație nou reprezentat de portalul de servicii electronice, site 

instituție modernizat cu preluarea informațiilor existente și responsive pentru orice dispozitive 

și elemente de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități și Instrument extranet pentru 

confirmare a veridicității actelor emise de instituție. 
 

- Retro-digitalizarea (scanare, indexare, validare, reconstituire fizică) documentelor din 

arhiva istorică relevante pentru furnizarea serviciilor electronice, crearea unei arhive de copii 

digitale ale documentelor tradiționale existente în arhiva instituției, care prezintă valoare 

operațională în prezent, având ca rezultat 123.300 dosare retro-digitalizate; 
 

- Dezvoltare cunostințe și abilitați pentru 102 persoane din cadrul Consiliului Județean în 

domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate. 

În data de 19.12.2022 a avut loc conferința de presă finală a proiectului. 

Data începerii proiectului: 04.06.2019 
Data finalizării proiectului: 04.01.2023 
Valoarea totală a proiectului: 2.257.787,00 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.919.118,95 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 293.512,31 lei 
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 45.155,74 lei 
 

Date de contact: Consiliul Judeţean Dolj, Calea Unirii, Nr. 19, Craiova 
Persoana de contact: Daniela Băluţă 
Tel./fax/website/e-mail: 0251.408.225/0251.408.245/www.cjdolj.ro/dana_piriu@yahoo.com 

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


