
 

 
 

 
 

 

 
  
Conferință de presă lansare proiect 

"Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea 
eficienței”, Cod MySMIS 153593/SIPOCA 1223 

 
        Avem deosebita plăcere de a vă invita să ne fiți alături la conferința de lansare a 
proiectului "Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru 
creșterea eficienței”, Cod MySMIS 153593/SIPOCA 1223, care va avea loc miercuri,          
20 iulie 2022, începând cu ora 1400, în sala situată la etajul Bibliotecii Județene ''Nicolae 
Milescu Spătarul'' Vaslui. 

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând cu data de 
29.04.2022. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.991.659,44 lei, din care valoare 
nerambursabilă 2.931.826,25 lei (2.542.910,52 lei cofinanțarea Uniunii Europene din 
Fondul Social European și 388.915,73 lei din bugetul național).   

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității instituționale și 
eficientizarea activității la nivelul Consiliului Județean Vaslui în ceea ce privește 
exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ și 
competențele exclusive, prin implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea procesului 
decizional și de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a 
activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice 
și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât 
din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front-office. 

Principala activitate propusă la nivel de proiect vizează implementarea unui sistem 
informatic pentru optimizarea procedurilor și fluxurilor de lucru având ca suport tehnic 
consultanță în vederea analizei nevoilor și configurării ecosistemului digital și derularea 
unui schimb de experiență. 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară "Administrație publică și sistem 
judiciar accesibile şi transparente". 
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.79, 
municipiul Vaslui sau la telefon: 0235/361.096, int. 136, fax: 0235/361.090, e-mail: consiliu@cjvs.eu, website: 
www.cjvs.eu.  
Persoană de contact: Loredana Carmen FÎNTÎNARU - manager proiect. 

 
Cu deosebită considerație, 

PREŞEDINTE, 
DUMITRU BUZATU 

 
 
 
 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 
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