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Județul Botoșani implementează proiectul: „Administrație 

modernă în sprijinul cetățenilor” 

Județul Botoșani - Consiliul Județean Botoșani, anunță în calitate de beneficiar 
implementarea proiectului: „Administrație modernă în sprijinul cetățenilor”, cod MySMIS 
126412. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară 2, O.S 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune 
în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari, în concordanță 
cu SCAP, în acest sens fiind semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, 
contractul nr.339/09.04.2019. Perioada de implementare este de 24 de luni, 09.04.2019 – 
09.04.2021.  

Scopul proiectului este introducerea unui sistem integrat şi simplificarea procedurilor 
administrative la nivelul județului Botoșani în vederea îmbunătățirii calității serviciilor, a 
consolidării eficienței administrative, creșterii accesului la serviciile publice şi reducerea 
birocrației pentru cetățeni. 

Obiectivele proiectului: 1. Consolidarea capacității administrative şi accesul online la 
serviciile publice prin implementarea unei Platforme Integrate de Simplificare a Interacțiunii cu 
Cetățenii pentru reducerea birocrației şi administrarea electronică a documentelor (PISC DMS) şi a 
Arhivei electronice a județului; 
2. Simplificarea procedurilor administrative şi actualizarea procedurilor interne de lucru ca urmare 
a implementării sistemului PISC DMS; 
3. Dezvoltarea cunoștințelor şi abilităților profesionale pentru 35 persoane din grupul țintă prin 
participarea la cursuri de formare pentru utilizarea sistemului informatic şi a procedurilor 
simplificate, cuprinzând şi module de dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare şi 
egalitate de gen. 

Rezultate preconizate: 1. Platforma Integrată de Simplificare a Interacțiunii cu Cetățenii 
pentru reducerea birocrației şi administrarea electronică a documentelor (PISC DMS) în cadrul 
Consiliului Județean Botoșani; 
2. Proceduri interne de lucru actualizate şi sincronizate cu funcționalitățile oferite de PISC DMS; 
3.  Arhiva de copii digitale ale documentelor tradiționale existente, care prezintă valoare 
operațională în prezent şi integrare în PISC DMS; 
4. Formarea personalului din Consiliul Județean Botoșani în aplicarea procedurilor de simplificare a 
interacțiunii cu cetățenii şi reducerea birocrației. 

Valoarea proiectului: 2.898.556,08 lei cu TVA, din care valoarea eligibilă nerambursabilă: 
2.840.584,95 lei (valoare eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.463.772,67 LEI, valoare eligibilă 
nerambursabilă din bugetul național: 376.812,28 lei  şi cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 
57.971,13 lei. 
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