
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.161/2008 
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului 

 “Sistem informatic integrat al Judeţului Vaslui” 
 

- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 
SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE, Axa Prioritară 3, Domeniul major 
de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1: 
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 
necesar””; 

- având în vedere Avizul Consiliului tehnico- economic din cadrul Consiliului judeţean Vaslui 
nr.16 din 26.11. 2008; 
 - având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) şi alin (3) lit.f) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- în temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul judeţean Vaslui, 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. - Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiţii din cadrul proiectului “Sistem 

informatic integrat al Judeţului Vaslui”, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa ce face 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. – Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1  se face din : Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi 
bugetul  local al judeţului Vaslui. 

                 Vaslui, 28 noiembrie 2008 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                     Contrasemnează:                  
                               Secretarul judeţului Vaslui, 

                              Gheorghe Stoica 
 

  
   



 Anexă la Hotărârea nr.161/2008 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI 
PRIVIND PROIECTUL 

Sistem Informatic Integrat al Judeţului Vaslui 
 
 VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI   6.127.400 lei 

Din care Cheltuieli investiţii      5.067.227 lei  
 Durata de realizare a investiţiei    17 luni 
Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 

- 60 staţii de lucru, 3 servere, echipamente de reţea, echipamente hardware conexe (surse ne-
intreruptibile) -  741.176 lei 

- Licenţe software necesare pentru implementarea proiectului -  1.890.757 lei 
- servicii de implementare şi instruire -  2.435.294 lei 

Surse de finanţare 
- 5.046.094 lei - fonduri nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Sectorial – Creşterea 
Competitivităţii Economice 
- 1.081.306 lei -  surse proprii (din care  978.324 lei TVA recuperabil, in baza OG 29/2007, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 249/2007) 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

asupra proiectului de hotărâre aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici ai 
proiectului “ Sistem informatic integrat al Judeţului Vaslui” 

 
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,  

Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivitîţii Economice POS CCE are drept scop 
creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi 
reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, 
până în anul 2015, un nivel de aprox. 55% din valoarea medie a productivităţii UE.  

Axa prioritară 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” 
sprijină competitivitatea economică şi promovarea interacţiunii între sectorul public şi 
întreprinderi/cetăţeni prin valorificarea potenţialului TIC .  
 Obiectivul specific al Domeniului Major de Interventie 2 („Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 
serviciilor publice electronice”) este de a pune la dispoziţie serviciile administrative prin mijloace 
electronice, respectiv de a crea beneficii atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru 
administraţia publică. Beneficiile utilizatorilor pot fi exprimate succint printr-un acces facil la serviciile 
administraţiei publice. Pentru autorităţile care utilizează tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în scopul  
furnizării de servicii electronice, aceasta înseamnă noi oportunităţi, dar şi schimbări interne la nivel 
organizaţional. 
 În vederea modernizării administratiei publice locale conform cerinţelor impuse de societatea 
informaţională, pentru a deservi activitatea instituţiilor publice judeţene, instituţiilor publice subordonate, 
mediului de afaceri si a cetăţenilor. Consiliul judeţean Vaslui a identificat proiectul  “Sistem informatic 
integrat al judeţului Vaslui”. 
 Proiectul are drept scop: 

1) creşterea calitãţii si accesibilitãţii serviciilor oferite de administraţia publicã prin intermediul 
mijloacelor moderne de comunicare; 

2) realizarea unui flux informaţional rapid si eficient, necesar procesului decizional. 
În momentul actual, activităţile interne ale Consiliului Judeţean se realizează cu aplicaţii depăşite 

sau neactualizate conform  noilor reglementări, care nu sunt integrate, cu ajutorul programelor de calcul 
tabelar sau chiar în mod tradiţional, cu pixul şi hârtia. Acest, mod de lucru este evident deficitar, timpii de 
rezolvare a diferitelor activitati fiind mari şi probabilitatea foarte mare a apariţiei unor greşeli, datorate în 
special ineficienţei prelucrării datelor. De asemenea, la momentul actual este inexistentă procedura 
copiilor de siguranţă, iar gestiunea documentelor şi a fluxului informaţional din instituţie se realizează în 
mod tradiţional, nefiind asigurată o versionare a documentelor. Pe langă acestea se poate menţiona lipsa 
unui instrument care să permită transferul electronic al datelor de la departamentul A la departamentul B; 
datele sunt introduse în diverse formate şi aplicaţii, o parte din ele fără posibilitate de export. De 
asemenea, nici în relaţia cu alte instituţii sau mai mult cu cetăţenii/mediul de afaceri instituţia nu 
utilizează numeroasele oportunităţi oferite de TIC. În prezent nu există servicii publice on-line decât sub 
forma postării informaţiilor pe web site, fără posibilitate de descărcare şi transmitere a diverselor 
documente. Utilizarea TIC ar putea îmbunătăţti accesul la informaţii şi servicii, 365 zile pe an, 24 ore pe 
zi prin aplicatii de tip portal, bazate pe tehnologia WEB, care permit diseminarea unei cantităţi mari de 
informaţii de la administraţia publică la cetăţeni, interacţiunea unidirectională, prin posibilitatea de 
descărcare a documentelor din mediul online sau chiar, bidirecţională, prin posibilitatea transmiterii 
online a acestora după completare. Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor, prin intermediul  
internetului oferă posibilitatea integrării serviciilor, bazându-se pe conceptul de cetăţean-utilizator. Astfel, 
serviciul oferit este imbunătăţit, cheltuielile administraţiei publice şi ale cetăţenilor sint reduse iar 
eficienţa şi  controlul sunt îmbunătăţite. 

Pe scurt, necesitatea de eficientizare este resimţită în intregul judeţ. Fără un plan de integrare care 
să cuprindă întreaga organizare, cum ar fi soluţii de la caz la caz pentru a focaliza seturile acum disparate 
de baze de date şi instrumente de soft, ar putea avea loc mai multe fragmentări şi ineficienţe.  



Pentru rezolvarea unitară din punct de vedere informatic a activităţilor specifice instituţiei este 
oportună implementarea unui Sistem Informatic Integrat. Acesta este o suita de baze de date şi aplicaţii 
care gestionează activităţile principale din cadrul Consiliului Judeţean, oferind suport de comunicare 
interactivă între angajaţi, instituţie şi entitati subordonate/ între instituţie şi cetăţeni, între instituţie şi 
mediul de afaceri, prin mijloace moderne de comunicare. Orice document, în principiu cereri, reclamaţii 
sau sesizări se prelucrează în mod unitar, termenele scadente sunt gestionate la nivel de sarcini / rol sau 
chiar utilizator. Aplicaţiile oferă functionalităţi de arhivare şi regăsire uşoară a documentelor după diferite 
criteri. 

Potrivit documentaţiei elaborate, valoarea totală a întregului proiect este de  6.127.400 lei, din care 
cheltuieli de investiţii  5.067.227. 

Prin Avizul nr.16 din data de 26.11.2008, Consiliul tehnico-economic al Consiliului judeţean 
Vaslui a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din proiectul “Sistem 
informatic integrat al Judeţului Vaslui”,  care sunt prevăzuţi în anexa la proiectul de hotărâre propus. 

La data de 20 august 2008, MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI 
INFORMAŢIE a lansat oficial Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru 
sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 
serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi 
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar””. Ghidul prevede documentele 
obligatorii care trebuie să însoţească cererea de finanţare nerambursabilă. Unul dintre aceste documente 
este şi studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenţi..  

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în forma 
prezentată. 

Preşedinte, 
Vasile Mihalachi 

 


