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Consiliul Județean Brașov este primul consiliu județean din România care 
implementează un sistem informatic integrat privind digitalizarea administrativă. 

Astfel, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea 
birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov”, a fost adjudecat contractul privind 
Servicii de dezvoltare și implementare a Sistemului informatic pentru optimizarea 
procedurilor și fluxurilor de lucru administrative din Consiliul Județean Brașov.  

Contractul este rezultatul procedurii de achiziție derulate în sistem competitiv la 
nivel european, toate etapele procedurii fiind avizate de Agenția Națională pentru 
Achiziții Publice. Valoarea contractului este de 1.579.939,00 lei fără TVA, durata 
acestuia fiind de 18 luni. 

În cadrul contractului se va implementa un sistem informatic integrat (portal web, 
captură documente, arhivare electronică, fluxuri de lucru cu documente, registratură 
electronică și management arhivă fizică de documente) care va furniza digital 
fluxurile de lucru în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării 
întreruperilor ce pot aparea în fluxurile informaționale ale instituției și reducerii 
întârzierilor în procesul decizional, cu impact asupra activităților operative ale 
aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov. 

Vineri, 29 mai 2020, a avut loc o primă întâlnire de lucru a conducerii executive a 
Consiliului Judeţean Braşov cu reprezentanţii firmei care a câştigat contractul, pentru 
familiarizarea beneficiarilor cu sistemul informatic care va fi achiziţionat şi 
implementat la nivelul instituţiei.  

„Am participat alături de colegii mei la prezentarea sistemului informatic pe care îl 
vom implementa la nivelul instituţiei, un sistem care va contribui în mod esenţial la 
debirocratizarea activităţii noastre. Mă bucur că suntem primul consiliu judeţean din 
România care va dispune de astfel de sistem informatic integrat privind digitalizarea 
administrativă. Iată că accesăm fonduri europene pe toate programele şi axele 
pentru care suntem eligibili, Programul Operaţional Capacitate Administrativă fiind 
un alt instrument prin intermediul căruia am atras finanţări nerambursabile pentru 
judeţul Braşov”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.  

Proiectul „Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul 
Consiliului Județean Brașov”, cu o valoare totală de 3.750.775,47 lei, din care 
3.657.759,96 lei este valoarea cofinanțării UE, asigurată prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020, este implementat de CJ Brașov în parteneriat 
cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov. 

 

 


