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PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020

❑ Promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze
dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive,
investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor
Strategiei Europa 2020.

❑ Alocare financiară - 671,29 milioane euro.

➢ Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează:

I. Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente

II. Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

III. Axa prioritară 3 – Asistență tehnică

➢ Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM
POCA) este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației.

www.poca.ro
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Valoare proiect

2.898.556,08 LEI

Asistență nerambursabilă

2.840.584,95 LEI

Contribuție proprie

57.971,13 LEI

Perioada de implementare – 27 luni

09.04.2019 – 09.07.2021



➢ 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. Accesul online la serviciile publice prin implementarea unei Platforme

Integrate de Simplificare a Interacțiunii cu Cetățenii 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 de persoane din

grupul țintă, prin participarea la cursuri de formare pentru utilizarea sistemului

informatic şi a procedurilor simplificate.
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✓ Persoane fizice și juridice

✓ Instituții subordonate

✓ UAT-uri din județul Botoșani

✓ Consilieri județeni

✓ Aparatul propriu al Consiliului Județean Botoșani

www.poca.ro

Beneficiari



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. 1.745.000 pagini scanate din arhiva fizică a instituției, integrate în PISC

DMS;

4. 36 de persoane din aparatul propriu al Consiliului Județean Botoșani,

instruite privind utilizarea PISC DMS.
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Rezultate



Platforma pentru simplificarea interacțiunii cu cetățenii 

(PISC) dezvoltată în cadrul proiectului

https://eadministratie.cjbotosani.ro/
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https://eadministratie.cjbotosani.ro/


➢ Conturi pentru persoane fizice/juridice;

➢ Depunerea exclusiv online a petițiilor/reclamațiilor/recomandărilor;

➢ Solicitări online în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public;

➢ Înscrieri în audiențe la conducerea instituției;

➢ Conturi dedicate pentru consilieri județeni;

➢ Conturi pentru instituțiile subordonate Consiliului Județean Botoșani;

➢ Consultare şi posibilitatea de descărcare a proiectelor de 
hotărâri/hotărâri ale Consiliului Județean/proiecte de 
dispoziții/dispoziții emise de Consiliul Județean;

➢ Afișarea istoricului contului deschis de fiecare persoană/entitate.
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Ce putem face în 

platforma PISC?
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Valoare contract de achiziție 

PISC și servicii de retro-

digitizare documente de arhivă 

2.463.300,00 LEI

Prestator: asocierea dintre SC 

Next Generation Business SRL 

București (lider de asociere) și SC 

Bithat Solutions SRL București



www.poca.ro

Instruirea personalului din cadrul instituției (36 persoane)
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Procesul de retrodigitizare a documentelor din arhiva fizică a instituției;



 1. Manager proiect – Vasilica Magdalena SAPARIUC

 2. Asistent manager proiect – Alexandru FANTU

 3. Expert IT 1 – Dan CIOBANU

 4. Expert IT 2 – Daniel MURARIU

 5. Expert tehnic arhivare electronică – Marius PARASCANU

 6. Expert îmbunătățire procese – Bianca IORDACHE

 7. Responsabil financiar – Daniela IGNĂTESCU

 8. Responsabil juridic – Amalia MARIAN

 9. Responsabil achiziții publice – Marius GAVRILOAIE

Echipa de 

implementare



V@ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ!

JUDEŢUL BOTOŞANI - CONSILIUL JUDEŢEAN

Str. Piaţa Revoluţiei nr. 1-3

www.cjbotosani.ro

https://eadministratie.cjbotosani.ro/

Persoană de contact: Vasilica Magdalena SAPARIUC- manager proiect 

Tel: 0231 514 712, int. 5125, e-mail: sapariuc.vasilica@cjbotosani.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene 

şi a Guvernului României.
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020!

http://www.cjbotosani.ro/
https://eadministratie.cjbotosani.ro/

