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INOVARE PRIN INFORMATIZARE LA NIVELUL  
CONSILIULUI JUDEȚEAN SIBIU 

 

UAT Județul Sibiu implementează proiectul „INOVARE PRIN INFORMATIZARE LA NIVELUL 
CONSILIULUI JUDEȚEAN SIBIU“, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA). 

Proiectul face parte din Cererea de proiecte POCA/661/2/1, Introducerea de sisteme și 
standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari în concordanță cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice) Cod 
SIPOCA 836 / MySMIS 136083. 

 
Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității administrative la nivelul 

Consiliului Județean Sibiu, prin introducerea de sisteme informatice menite să ducă la 
simplificarea proceselor interne, inclusiv în relația cu cetățenii județului, în concordanță cu SCAP. 

 
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă gestionarea eficientă a datelor de la nivelul 

județean, prin implementarea soluției Geographical Information System (GIS), cu precădere în 
vederea eficientizării furnizării de servicii urbanistice de calitate de către Consiliul Județean Sibiu 
pentru cetățeni, firme și utilizatori din administrația locală, îmbunătățirea eficienței sectorului 
public, reducerea costurilor, simplificarea operațiunilor. 

Scopul acestui proiect este în principal acela de a demara amplul proces de acumulare, 
unificare a informațiilor deținute de furnizorii de utilități, crearea unui mediu de colaborare între 
toate departamentele din interiorul consiliului județean, facilitarea activităților analitice și de 
luare a deciziilor, pe baza informațiilor geospațiale. 

 
Durata proiectului: 28 luni (August 2020 - Octombrie 2022).  
Valoarea totală a investiției este de 2.994.179,76 lei, din care AM POCA va acorda finanțare 

nerambursabilă de maxim 2.934.296,16 lei, iar valoarea neeligibilă din bugetul național va fi de 
389.243,37 lei. Cofinanțarea eligibilă a Consiliului Județean Sibiu este de 59.883,60 lei. 

 
Rezultate proiect: 
- Sistem GIS implementat la nivelul Consiliului Județean Sibiu, cu precădere pentru 

componenta urbanistică; 
- Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni; 
- Competențe, cunoștințe și abilități ale personalului CJ Sibiu în domeniul utilizării GIS. 
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