
COMUNICAT DE PRESĂ 

 

„Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competenta Consiliului Județean 
Brașov” 

Consiliul Județean Brașov a semnat în data de 22 mai 2020, în parteneriat cu Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cel de-al treilea contract de 
finanțare în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. Este 
vorba despre proiectul „Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competenta 
Consiliului Județean Brașov”, a cărui valoare este de 2.964.024,96 lei.  

Acest proiect vizează digitalizarea administrativă pentru unitățile medicale din subordine și 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. 

Digitalizarea administrației va permite ca procedurile administrative să se desfășoare fără 
constrângeri geografice sau de timp, contribuind astfel la un confort sporit pentru cetățeni 
și firme private. Acest lucru va face serviciile administrative accesibile 24 de ore pe zi, 
scurtând drastic timpul de reacție și scutind eforturi importante depuse în prezent cu 
activitatea administrativă curentă, în același timp contribuind la o transparență efectivă a 
activității instituției publice.  

Printre avantaje se numără: 

- Furnizarea de informații administrative prin mijloace electronice. Va fi posibilă 
obținerea electronică a documentelor administrative, a reglementărilor naționale și 
locale, a planurilor și a performanței măsurilor și proiectelor derulate de Consiliul 
Județean Brașov, obținerea de rapoarte și informații statistice 24 de ore pe zi. 

- Depunerea electronică (cerere, notificare etc.). Va fi posibilă depunerea solicitărilor 
de la domiciliu sau de la birou, 24 de ore din 24.  

- Proceduri electronice pentru venituri și cheltuieli. Va fi posibil să se construiască 
bugetul instituției într-un timp mult mai scurt și cu o acuratețe mult mai mare, iar 
cetățenii și firmele private pot să plătească taxe și impozite prin intermediul 
internetului. 

- Documente electronice. Practic, toate documentele generate de administrație se vor 
elabora pe cale electronică (fără hârtie), prin implementarea tehnologiei de 
semnătură electronică și arhivă electronică. 

Promovarea digitalizării serviciilor publice va avea impact asupra multor domenii gestionate 
de Consiliul Județean, cum ar fi atribuțiile legate de asistență medicală, asistență socială, 
cultură, transport etc. și este de așteptat să aducă îmbunătățiri în calitatea vieții în 
ansamblul său, prin furnizarea de servicii publice diversificate și de înaltă calitate. De 
asemenea, digitalizarea poate permite cetățenilor să formeze în mod voluntar rețele online 
și să participe activ la activitățile administrative și la activități sociale, ceea ce poate duce la 
implementarea administrării participative într-un sens real. În plus, se pot obține informații 
ușor accesibile în diverse domenii, cum ar fi utilizarea de informații stocate în biblioteci și 
muzee de la domiciliu (pentru care se are în vedere accesarea de noi proiecte în viitor). 
Astfel, digitalizarea activităților care sunt strâns legate de viața de zi cu zi a oamenilor va 
contribui la îmbunătățirea alfabetizării informaționale a tuturor și corectarea decalajului 
digital.  

 


