
Eficienţă Administrativă prin 
e-Comunicare la nivelul Consiliului 
Judeţean Giurgiu E.A.e-C. Giurgiu COD 
SMIS 11212
Axa prioritară
Îmbunătăţirea calităţii şi 
eficienţei furnizării 
serviciilor publice, cu 
accentul pus pe procesul 
de descentralizare.

Domeniul de 
intervenţie
Domeniul major de 
intervenţie 2.2 - 
Îmbunătăţirea calităţii şi 
eficienţei furnizării 
serviciilor.

Operaţiunea
Sprijinirea iniţiativelor de 
reducere a duratei de 
livrare a serviciilor publice.

Obiectiv, scop, grup 
ţintă
Obiectiv 
Obiectivul general al 
proiectului este acela de a 
contribui la crearea unei 
administraţii publice mai 
eficiente şi mai eficace în 
beneficiul socio-economic 
al societăţii româneşti.

Scop
Îmbunătăţirea eficienţei 
administrative la nivelul 
Consiliului Judeţean 
Giurgiu prin introducerea 
în practica curentă a unui 
sistem de e-comunicare - 
instrument modern de 
management administrativ.

Grup ţintă
Grupul ţintă căruia se 
adresează proiectul este 
format din: 

Beneficiari direcţi 
* 46 de funcţionari publici 
de conducere, de execuţie 
şi personal contractual care 
vor fi instruiţi pe parcursul 
celor 2 module de 
instruire; 
* 20 de funcţionari publici 
de conducere, de execuţie 
şi personal contractual care 
vor participa la “fact finding 
mission”; 
* 100 de utilizatori instruiţi 
în vederea utilizării 
semnăturii electronice;
* 160 de utilizatori instruiţi 
în vederea utilizării 
căsuţelor de e-mail 
securizat. 

Beneficiari indirecţi 
* cetăţenii Judeţului 
Giurgiu, precum şi alţi 
cetăţeni care vor beneficia 
de serviciile publice oferite; 
* sectorul IMM; 
* societatea civilă; 
* alţi funcţionari publici de 
conducere şi de execuţie, 
precum şi personal 
contractual, care vor 
beneficia de diseminarea 
rezultatelor şi vor avea 
posibilitatea replicării 
acestor rezultate şi bune 
practici.

Module de Instruire

Participanţii la cele două 
module de instruire vor fi 
selectaţi din rândul 
funcţionarilor publici de 
conducere, de execuţie, 
precum şi din rândul 
personalului contractual 
care au atribuţii şi 
responsabilităţi în domeni-
ile vizate de aplicaţie, din 
cele două  instituţii parte-
nere, în funcţie de gradul 
de utilizare, dar şi de 
cunoştinţele, aptitudinile şi 
egalitatea de şanse.

Tehnologia şi Securitatea 
Informaţiei şi 
Comunicaţiilor (TSIC) 
Modul de instruire ce se va 
desfăşura pe parcursul a 5 
zile, câte 4 ore/ zi şi la care 
vor participa 23 de 
persoane.

Obiectivele preconizate a fi 
atinse în cadrul acestui 
modul de instruire sunt:
* dobândirea de cunoştinţe 
referitoare la standardele 
şi normele interne şi 
internaţionale referitoare 
la securitatea informaţiilor;
* perfecţionarea 
cunoştinţelor în domeniul 
tehnologiei informaţiilor şi 
comunicaţiilor.

Managementul orientat 
pe Performanţă versus 
Comunicare Publică 
Modul de instruire ce se va 
desfăşura pe parcursul a 5 
zile, câte 4 ore/ zi şi la care 
vor participa 23 de 
persoane. Acesta va fi 
organizat ex-post „fact 
finding mission” în spaţiul 
UE. 

Obiectivele preconizate a fi 
atinse în cadrul acestui 
modul de instruire sunt:

* înţelegerea obiectivelor, 
rolului şi funcţiilor sistemu-
lui de management 
orientat pe performanţă;
* identificarea instrumen-
telor de monitorizare, 
control şi gestionare a 
riscului în managementul 
orientat pe performanţă;
* dezvoltarea abilităţilor 
necesare unui manage-
ment eficient al 
comunicării inter şi intra 
instituţională în cadrul 
sistemului de management 
orientat pe performanţă;
* înţelegerea rolului unui 
management orientat pe 
performanţă în atingerea 
obiectivelor dezvoltării 
durabile.

Rezultate

În urma implementării 
activităţilor proiectului 
„Eficienţă Administrativă 
prin e-Comunicare la 
nivelul Consiliului Judeţean 
Giurgiu”– E. A. e-C. 
GIURGIU, conform 
bugetului stabilit, vor fi 
obţinute deopotrivă 
rezultate cantitative, cât şi 
calitative, după cum 
urmează: 

Modernizarea 
administraţiei publice

Acest proiect urmăreşte 
corelarea într-o viziune 
tridimensională a 
prevederilor statuate prin 
cadrul normativ în vigoare, 
la nivel local, naţional şi 
European, în vederea 
îndeplinirii obiectivului 
sectorial de creare a unei 
administraţii publice mai 
eficiente şi mai eficace în 
beneficiul socio-economic 
al societăţii româneşti 
printr-o îmbunătăţire a 
calităţii şi eficienţei 
serviciilor publice furnizate 
către clientul actului 
administrativ, cetăţeni, 
sectorul IMM, societatea 
civilă în întregul ei.
Sustenabilitatea 
activităţilor proiectului, 
rezidă şi în faptul că 
acestea reprezintă o nouă 
etapă a procesului de 
modernizare la nivelul 

instituţiilor publice şi 
implicit la nivelul întregului 
judeţ, datorită faptului că 
reprezintă o continuare, la 
un alt nivel de reformă, 
modernizare şi creştere a 
capacităţii instituţionale, a 
unui alt proiect
implementat– M.E.S.A.J 
Giurgiu, cod SMIS 2378, 
finanţat tot din Programul 
Operaţional „Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative”.
Relevanţa proiectului 
rezidă şi în faptul că, 
abordarea procesului de 
eficientizare a serviciilor 
publice este făcută 
tridimensional: 
administraţie – societate 
informaţională – 
management administrativ 
eficient (cu cele 2 secţiuni, 
managementul eficient al 
resurselor umane şi 
managementul eficient al 
serviciilor publice), având 
drept corolar eficienţa 
administrativă şi gradul 
crescut de satisfacţie a 
cetăţeanului. Relevant este 
faptul că, rezultatele ce vor 
fi obţinute în urma 
implementării proiectului, 
respectiv sistemul de 
e-comunicare va fi regăsit 
în “Ghidul de 
e-Comunicare la nivelul 
administraţiei publice”, 
care se vrea a fi un 
instrument util deopotrivă 
personalului din 
administraţia publică, cât şi 
cetăţeanului.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi website-ul oficial 
http://www.cjgiurgiu.ro

Proiect implementat 
în parteneriat cu Instituţia 
Prefectului - Judeţul Giurgiu


