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JUDEŢUL BOTOŞANI
INSTITUŢIA PREFECTULUI

Nr. 1.656/10.02.2017

PLANUL DE ACŢIUNI PE ANUL 2017 AL JUDEŢULUI BOTOŞANI
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR CUPRINSE
ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2017-2020
CAPITOLUL I – FONDURI EUROPENE
Nr.
crt.

1

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE
REALIZEAZĂ OBIECTIVUL
Creşterea, în raport cu anul 2016, a valorii care
exprimă gradul de conştientizare şi informare, la
nivelul managerilor şi al altor responsabili din
cadrul grupului ţintă identificat, cu privire la
oportunităţile oferite de programele cu finanţare
europeană aprobate pentru exerciţiul financiar
2014-2020
Întocmirea „Planului de acţiuni pentru promovarea
accesării fondurilor europene în anul 2017”

Instituţia responsabilă
/parteneri

Indicatorii de performanţă –
(măsurabili)
unităţi fizice şi/sau valorice

Instituţia PrefectuluiJudeţul Botoşani

-1 plan
-1 ordin al prefectului-de aprobare a
planului
-nr. monitorizări
-nr. publicări pe site-ul instituţiei
-nr. difuzări către instituţiile responsabile

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.prefecturabotosani.ro

Alte
observaţii

3

2

3

4

5

6

7

Întâlnire a prefectului cu autorităţile administraţiei
publice locale din judeţul Botoşani. Agenda
acţiunii va include cel puţin un punct referitor la
problematica accesării fondurilor puse la
dispoziţia României în exerciţiul financiar 20142020, de către Uniunea Europeană
Acţiune de informare cu privire la măsurile
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 20142020.
Parteneri:
Centrul
Regional pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale 1 Nord-Est Iaşi
Acţiune de informare referitoare la Programul
Operaţional Comun România - Ucraina 2014-2020.
Parteneri: Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Suceava pentru Graniţa RomâniaUcraina
Acţiune de informare referitoare la Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Parteneri: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Organismul
Intermediar Regional POS DRU Regiunea NordEst
Acţiune de informare referitoare la Programul
Operaţional Regional 2014-2020.
Parteneri: Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est - Organismul Intermediar POR
Acţiune de informare referitoare la Programul
Operaţional Comun România - Republica Moldova
2014-2020.
Parteneri: Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Iaşi pentru Graniţa RomâniaRepublica Moldova

Instituţia PrefectuluiJudeţul Botoşani

-nr întâlniri organizate
-nr. participanţi

Instituţia PrefectuluiJudeţul Botoşani

-nr. participanţi
-nr. comunicate de presă
-nr. documente de informare

Instituţia PrefectuluiJudeţul Botoşani

-nr. participanţi
-nr. comunicate de presă
-nr. documente de informare

Instituţia PrefectuluiJudeţul Botoşani

-nr. participanţi
-nr. comunicate de presă
-nr. documente de informare

Instituţia PrefectuluiJudeţul Botoşani

-nr. participanţi
-nr. comunicate de presă
-nr. documente de informare

Instituţia PrefectuluiJudeţul Botoşani

-nr. participanţi
-nr. comunicate de presă
-nr. documente de informare

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.prefecturabotosani.ro

4

8

9.

10

11

12

Diseminare prin intermediul site-ului web al
Instituţiei
Prefectului-Judeţul
Botoşani
www.prefecturabotosani.ro - Secţiunea Afaceri
Europene
Întocmirea „Planului de acţiuni pentru realizarea
în judeţul Botoşani a politicilor naţionale, a
politicilor de integrare europeană şi intensificare a
relaţiilor externe în anul 2017”

Instituţia PrefectuluiJudeţul Botoşani

Întocmirea lucrării „Stadiul Planului de acţiuni pe
anul 2016 al judeţului Botoşani pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în programul de guvernare”
la semestrul al II-lea 2016 şi total an 2016
Întocmirea „Planului de acţiuni pe anul 2017 al
judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în programul de guvernare”

Instituţia PrefectuluiJudeţul Botoşani

Baze de date cu privire la stadiul proiectelor/
investiţiilor:
-finanţate din fonduri de la bugetul de stat prin
programe guvernamentale
-finanţate din fonduri europene
Creşterea gradului de accesare şi absorbţie a
fondurilor europene prin PNDR 2014-2020, la
nivelul Judeţului Botoşani

Instituţia PrefectuluiJudeţul Botoşani

13

Primirea şi verificarea cererilor de finanţare

14

Avizarea dosarelor de achiziţii

15

Verificarea dosarelor cererilor de plată

Instituţia PrefectuluiJudeţul Botoşani

Instituţia PrefectuluiJudeţul Botoşani

-nr. vizitatori ai site-ului web al Instituţiei
Prefectului-Judeţul Botoşani: cetăţeni,
reprezentanţi/ angajaţi ai unor entităţi
publice ş.a.
-1 plan
-1 hotărâre a colegiului prefectural-de
aprobare a planului
-nr. monitorizări
-nr. publicări pe site-ul instituţiei
-nr. difuzări către instituţiile responsabile
-1 document
-1 publicare pe site-ul instituţiei
-1 document – 1 plan
-1 hotărâre a colegiului prefectural - de
aprobare a planului
-1 publicare pe site-ul instituţiei
-nr. baze date/periodicitate

Oficiul Judeţean
pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale
Botoşani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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Număr cereri primite
Număr cereri conforme
Număr dosare primite
Număr dosare avizate
Număr dosare plată primite
Total sume aprobate la plată

5

16

Organizarea unor întâlniri de lucru cu potenţiali
beneficiari având ca teme măsurile lansate pentru
accesarea fondurilor europene prin PNDR

Număr sesiuni organizate
Număr persoane informate
Număr informări realizate

CAPITOLUL 2 – FINANŢE PUBLICE
Nr.
crt.

1

2

3

OBIECTIV

Instituţia responsabilă
/parteneri

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ
OBIECTIVUL
Utilizarea tehnicilor de management al riscurilor în Direcţia Regională Vamală
Iaşi
vederea creşterii colectării taxelor în cadrul
Biroul Vamal de Interior
operaţiunilor de vămuire
Botoşani
Modificarea tipului controalelor derulate în urma datelor şi
informaţiilor rezultate ale analizei de risc pentru combaterea
subevaluării mărfurilor puse în liberă circulaţie
Întărirea planului de control ulterior asupra operaţiunilor
vamale prin reverificarea unui număr mai mare de declaraţii
vamale şi o analiză amănunţită a acestora mai ales în ceea
ce priveşte încadrarea tarifară, originea mărfurilor şi taxele
antidumping.
Întocmirea proceselor-verbale de control şi decizii de
regularizare în vederea recuperării la bugetul de stat a
sumelor constatate
Intensificarea urmăririi execuţiei bugetului de stat pentru
sursele de venituri bugetare
Aplicarea legislaţiei privind autorizarea, atestarea
avizarea persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară
activităţi de producţie îmbuteliere, ambalare, primire,
deţinere, depozitare şi/sau expediere, comercializare,
utilizare finală a produselor accizabile

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.prefecturabotosani.ro

Indicatorii de performanţă –
(măsurabili)
unităţi fizice şi/sau valorice

Alte
observaţii

-nr. declaraţii vamale redirecţionate
ca urmare a analizei de risc
-nr. declaraţii vamale reverificate;
-nr. DRS-uri emise
-valoare
sume
identificate
suplimentar

-valoare încasări la bugetul de stat

6

4

5

Emiterea autorizaţiilor, atestatelor şi altor acte
administrative, solicitate de persoane fizice şi juridice din
judeţul Botoşani - operatori cu produse accizabile
(destinatari înregistraţi, expeditori înregistraţi, comercianţi
en-gros, comercianţi en-detail, utilizatori finali, importatori,
inclusiv gospodării individuale)

Monitorizarea respectării prevederilor legale privind
supravegherea mişcării produselor accizabile în regim
suspensiv de accize pe teritoriul naţional şi comunitar
Utilizarea aplicaţiei EMCS-RO care permite gestionarea eDA, întocmit în cazul deplasării produselor accizabile în
regim suspensiv de accize în format electronic şi stabilirea
tipului controalelor în funcţie de analiza de risc

-nr. atestate emise pentru comercializare en
detail /en gross produse energetice
-nr. atestate emise pentru comercializare en
gross băuturi alcoolice şi ţigări
-nr. autorizaţii emise pentru utilizator final
-nr. autorizaţii utilizator final/ atestate
comercializare, modificate
-nr. acţiuni supraveghere denaturare alcool
-nr. controale operatori economici cu
produse accizabile
-nr. decizii de impunere întocmite privind
plata accizei la gospodării individuale de
producţie ţuică şi rachiuri din fructe

-nr. e-DA-uri vizate ca urmare a
supravegherii
expedierii
produselor
accizabile
-nr. e-DA–uri confirmate în urma
supravegherii recepţiei în regim suspensiv a
produselor accizabile de la antrepozite
fiscale

Protejarea teritoriului vamal naţional şi comunitar prin combaterea
traficului illicit de droguri, precursori, substanţe şi preparate
stupefiante şi psihotrope produse cu regim special, respectiv produse
strategice, cu dublă utilizare, arme, muniţii, substanţe chimice
periculoase, produse care afectează stratul de ozon, produse
radioactive, biologice, nucleare,etc.,al traficului illicit cu bunuri
culturale mobile, cu specii sălbatice de floră şi faună, cu metale şi
pietre preţioase, al traficului de mărfuri cu risc pentru sănătatea şi
siguranţa consumatorului al traficului cu mărfuri contrafăcute şi
pirat , precum şi prin supravegherea vamală a pieţei

6

Efectuare controale fizice asupra mijloacelor de transport şi
a coletelor poştale pentru combaterea traficului illicit de
droguri, produse cu regim special, mărfuri contrafăcute şi
pirat, CITES, flora, faună pe cale de dispariţie, a bunurilor
culturale mobile, metalelor, pietrelor preţioase

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.prefecturabotosani.ro

-nr. controale în vederea verificării
respectării drepturilor de proprietate
intelectuală
-nr. constatări
-nr. colete poştale verificate
-nr. constatări
-nr.cazuri confiscări
-valoarea bunurilor confiscate

7

7

8

9

10

Efectuarea unor acţiuni comune cu alte instituţii ale statului
în vederea respectării reglementărilor legale în vigoare
privind DPI, siguranţa şi securitatea populaţiei, traficul ilicit
de droguri şi supravegherea vamală a pieţei
Creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetului
consolidat al statului
Monitorizarea zilnică a încasărilor la bugetul general
consolidat în vederea întreprinderii de măsuri operative
pentru realizarea programului de încasări la nivelul fiecărei
structuri fiscale subordonate şi pe fiecare buget, concomitent
cu reducerea costurilor de colectare pentru fiecare leu încasat
Monitorizarea periodică a agenţilor economici care
înregistrează debite restante şi aplicarea procedurilor de
executare silită în vederea recuperării creanţelor fiscale
Îmbunătăţirea conformării voluntare
Stimularea conformării voluntare a contribuabililor la
declarare şi la plata obligaţiilor fiscale prin prestarea de
servicii moderne, respectiv acordarea de asistenţă fiscală de
calitate, iar pe de altă parte prin asigurarea unui tratament
echitabil şi nediscriminatoriu şi, prin aceasta, asigurarea
egalităţii cetăţenilor în faţa impozitului
Prevenirea şi diminuarea activităţilor de evaziune fiscală
şi fraudă prin creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii
de inspecţie fiscală

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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-nr. controale realizate în comun cu IPJ,
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia
Consumatorului, DSVSA, ANCOM
-nr. constatări

Gradul de realizare a programului de
încasări venituri bugetare

Ponderea încasărilor realizate prin
aplicarea măsurilor de executare
silită în total venituri încasate
Gradul de depunere voluntară a
declaraţiilor fiscale pe tipuri de
impozite
Gradul de conformare voluntară la
plata obligaţiilor fiscale

8

11

Intensificarea acţiunilor de inspecţie fiscală asupra
contribuabililor cu risc fiscal ridicat pentru administraţia
fiscală;
Combaterea muncii la negru şi a subdeclarării contribuţiilor
sociale prin creşterea numărului de inspecţii fiscale cu acest
obiectiv;
Acţiuni de inspecţie fiscală în vederea identificării şi
combaterii fraudelor privind taxa pe valoarea adugată, în
special frauda intracomunitară;
Dezvoltarea schimbului de informaţii cu celelalte structuri
din cadrul ANAF, cu alte instituţii şi autorităţi naţionale şi
din statele membre ale Uniunii Europene;
Aplicarea sancţiunilor pentru depunerea cu întârziere sau
nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale;
Intensificarea colaborării dintre organele fiscale şi organele
de cercetare şi urmărire penală.

-Număr inspecţii efectuate
-Sume atrase pe inspector
-Număr sancţiuni contravenţionale aplicate
pentru nerespectarea legislaţiei fiscale
-Număr sesizări penale formulate şi
înaintate organelor de cercetare penală

CAPITOLUL 3 - MUNCĂ ŞI JUSTIŢIE SOCIALĂ
Nr.
crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ
OBIECTIVUL
Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare în
vederea reducerii cazurilor de încălcare a legislaţiei

1

Campanie naţională de control privind respectarea prevederilor
legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor

2

Campanie naţională privind implementarea în sistemul de
învăţământ a proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă”

Instituţia responsabilă
/parteneri

Indicatorii de performanţă –
(măsurabili)
unităţi fizice şi/sau valorice

Alte
observaţii

Inspectoratul
Teritorial de Muncă
Botoşani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.prefecturabotosani.ro

Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr unităţi participante

9

3

Campanie naţională privind verificarea modului în care angajatorii
previn căderile de la înălţime în şantierele temporare şi mobile

4

Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor
industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii,
conform programului sectorial pentru anul 2017, coordonat de
către Comisia Europeană
Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a
muncii tinerilor şi copiilor: construcţii, prelucrarea şi conservarea
cărnii/peşte şi a produselor din carne/peşte şi comercializarea
acestora, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor
făinoase, depozitarea şi comercializarea produselor cerealiere şi a
produselor de panificaţie, fabricarea şi comercializarea produselor
lactate, fabricarea băuturilor alcoolice şi răcoritoare, industria
lemnului, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, pază, unităţi care
desfăşoară activităţi în staţiuni montane şi de pe litoral, unităţi
care desfăşoară activitate pe timpul nopţii (restaurante, baruri,
cluburi, discoteci, jocuri de noroc, unităţi de comerţ cu program
non-stop, unităţi distribuţie carburant), colectarea şi reciclarea
deşeurilor nepericuloase, întreţinerea şi repararea autovehiculelor,
alte prestări de servicii
Campanie privind verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederile OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi
detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în
România, cu modificările şi completările ulterioare
Campanie privind verificarea modului de respectare de către
angajatori a Directivei 2014/67/UE privind asigurarea aplicării
Directivei nr. 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul
prestării de servicii transnaţionale, astfel cum sunt transpuse în
legislaţia naţională
Campanie privind verificarea modului de respectare de către
angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a
acesteia

5

6

7

8

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni

Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni

10

9

Campanie privind verificarea modului de respectare de către
angajatori a prevederilor legale privind registrul general de
evidentă a salariaţilor

Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni

10

Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor
legale privind încheierea, modificarea, suspendarea, executarea,
înregistrarea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a
salariaţilor, a contractelor individuale de muncă cu timp parţial
Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de
risc şi a măsurilor de combatere a stresului la locurile de muncă

Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni

11

12

Acţiune de conştientizare şi control cu privire la utilizarea corectă
a produselor cu conţinut de silice cristalină

13

Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale privind
securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu
articole pirotehnice

14

Inspecţii privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele
verbale de cercetare a evenimentelor

15

Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de
muncă din întreprinderi mici (10 - 49 lucrători)

16

Acţiune de informare privind consultarea lucrătorilor şi de
verificare a organizării şi funcţionării comitetelor de securitate şi
sănătate în muncă

17

Campanie privind respectarea prevederilor securităţii şi sănătăţii
în muncă la unităţi din domeniul silviculturii şi exploatărilor
forestiere

18

Acţiune de instruire a inspectorilor de muncă cu atribuţii în
domeniul supravegherii pieţei din inspectoratele teritoriale de
muncă cu privire la prevederile noilor acte normative specifice

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr inspectori participanţi
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19

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile
Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

20

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile OG
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe
teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind regimul străinilor în România, cu modificările
şi completările ulterioare
Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile
Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care
lucrează în străinătate, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii
nr. 344/2006 şi a HG nr.104/2007 privind detaşarea salariaţilor în
cadrul prestării de servicii transnaţionale

21

22

23

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii
nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei
şi bărbaţi, republicată

24

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale
privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

25

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii
nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările
ulterioare şi a normelor de aplicare a acesteia
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii
dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

26

Aplicarea corectă şi coerentă a legislaţiei privind
asigurările sociale de stat

Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Număr controale
Număr neconformităţi constatate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni

Casa Judeţeană de Pensii
Botoşani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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27

Reducerea numărului de cereri de pensionare soluţionate
peste termenul legal prin asigurarea unui număr suficient de
personal, perfecţionat în activitatea de stabiliri prestaţii,
precum şi a dotării IT necesare

-Ponderea cererilor de înscrieri noi la pensie
soluţionate în termenul legal, în totalul
cererilor de înscrieri noi soluţionate
-Ponderea cererilor de înscriere la pensie
înregistrate în perioada de referinţă şi
nesoluţionate, în media lunară a cererilor
înregistrate în ultimele 12 luni calendaristice
-Ponderea
cererilor
de
recalculare
soluţionate în termenul legal din totalul
cererilor de recalculare soluţionate
-Ponderea cererilor de recalculare a pensiei
înregistrate în perioada de referinţă şi
nesoluţionate, în media lunară a cererilor de
recalculare a pensiei înregistrate în ultimele
12 luni calendaristice
-Ponderea modificărilor din oficiu a
drepturilor de pensii, soluţionate în termen
de 45 de zile de la data îndeplinirii
condiţiilor standard, în totalul modificărilor
efectuate din oficiu

28

Reducerea timpului mediu de soluţionare a cererilor de acordare
a drepturilor prin asigurarea infrastructurii software şi
hardware la nivel optim
Creşterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
prin creşterea numărului de asiguraţi cu contracte de asigurare
socială

-Timpul mediu de soluţionare a
cererilor de înscriere nouă la pensie

29

30

31

Asigurarea
echilibrului economico-financiar al
persoanelor/familiilor/serviciilor sociale prin gestionarea
şi plata beneficiilor de asistenţă socială
Stabilirea drepturilor la beneficii de asistenţă socială,
modificarea/suspendarea/reluarea acestora, inclusiv a celor
acordate în baza reglementărilor comunitare privind
regimurile de securitate socială, în conformitate cu
prevederile legale

-Gradul de creştere a numărului de
contracte de asigurare sociala active
-Gradul de creştere a valorii medii a
sumelor asigurate pe baza de contract
de asigurare socială

Agenţia Judeţeană
pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Botoşani

Plata drepturilor de beneficii de asistenţă socială

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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-nr. dosare introduse în
informatic/nr.dosare primite
-nr. drepturi noi acordate
-nr. modificări
-nr. reluări
-nr. suspendări
-nr. încetări

programul

-valoarea sumelor plătite
-total credite bugetare
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33

Gestionarea eficientă a schimbului de date fizic/electronic cu
instituţiile din alte state membre şi monitorizarea aplicării
unitare a prevederilor legale în vederea stabilirii dreptului la
beneficii familiale
Monitorizarea modului de acordare/recuperare a
sumelor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială în
vederea combaterii erorii, fraudei şi corupţiei
Realizarea controlului

34

Monitorizarea măsurilor dispuse

35

Efectuarea rapoartelor tematice judeţene cu privire la
beneficiile de asistenţă socială verificate

36

Identificarea situaţiilor în care s-au efectuat plăţi necuvenite
beneficiarilor
Monitorizarea, evaluarea şi controlul modului de
îndeplinire a standardelor minime de calitate şi de cost
privind serviciile sociale
Controlul serviciilor sociale privind respectarea legislaţiei în
vigoare

32

37
38

Evaluarea pe teren a îndeplinirii standardelor minime de
calitate

39

Monitorizarea măsurilor dispuse

40

Susţinerea procesului de autorizare a furnizorilor de
formare profesională prin îndeplinirea eficientă a
atribuţiilor de secretariat al comisiei de autorizare
Îndrumarea metodologică pentru aplicarea actelor normative
din domeniul autorizării furnizorilor de formare profesională
a adulţilor
Verificarea completitudinii dosarului şi a valabilităţii
documentelor conform OG nr. 129/2000

41
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-nr. formulare primite şi transmise
fizic/electronic
-nr. formulare primite

-nr. controale tematice efectuate
-nr.controale din planul de control
-nr. măsuri îndeplinite
-nr. măsuri dispuse
-nr. rapoarte
-nr. rapoarte conform planului de
control
-valoarea debitelor recuperate
-valoare debite constituite

-nr. servicii verificate
-nr. servicii notificate în vederea
verificării de către AJPIS
-nr. serviciilor sociale inspectate în
vederea licenţierii
-nr. cererilor înregistrate la AJPIS
-nr. măsuri îndeplinite
-nr. măsuri dispuse

-nr. informaţii oferite
-nr. solicitări
-nr. dosare autorizate
-nr.cereri de autorizare
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42

Eliberarea documentelor necesare în vederea asigurării
desfăşurării activităţii furnizorilor în condiţiile normelor
legale
Creşterea eficienţei serviciilor specializate de intervenţie
în cazurile de violenţă asupra copilului

43

44

-nr. certificate eliberate
-nr absolvenţi
-nr. timbre seci aplicate
-nr. certificate eliberate

Direcţia Generală de
Asistenţa Socială şi
Protecţia Copilului
Botoşani

Informarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale
(compartimentul Asistenţă Socială/Primării, şcoli) cu privire
la legislaţia în domeniu şi la modalităţile de intervenţie în
cazurile de violenţă/abuz asupra copilului
Informarea mamelor din cadrul Centrului Maternal cu
privire la consecinţele abuzului asupra copilului/violenţă în
familie la solicitarea Centrului Maternal “Micul Prinţ”
Botoşani
Accesibilizarea mijloacelor de raportare a cazurilor de
abuz, neglijare, exploatare, trafic, migraţie şi alte forme
de violenţă
Informarea autorităţilor locale şi derularea unor acţiuni de
promovare a EIL la solicitarea acestora
Reducerea consecinţelor pe care violenţa asupra
copilului o antrenează în plan psihologic, social şi
medical

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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-nr. adrese/invitaţii către autorităţile
publice locale
-nr. întâlniri de lucru
-nr. beneficiari
-nr. întâlniri de lucru cu membrii EIL
-nr. întâlniri cu mamele de la Centrul
Maternal

Nr. adrese/informări către APL
Nr. acţiuni de promovare EIL
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45

Acordare servicii specializate individualizate, copiilor
victime ale violenţei
Intervenţia specializată în echipa interinstituţională
(DGASPC-ISJ) cu privire la fenomenul de ,,bullying,,
informarea ISJ–şcolilor cu privire la fenomenul ,,bullying,,
şi rolul intervenţiei interinstituţionale
Informarea familiei şi a copilului cu privire la consecinţele
legale ce decurg din expunerea acestuia la diverse forme de
violenţă şi rele tratamente, precum şi la serviciile
specializate oferite în funcţie de nevoile identificate pe
parcursul evaluării

46

Derularea unor activităţi specifice (informare, consiliere,
orientare) pentru victimă şi agresor
Reducerea expunerii copiilor la violenţă in mass -media
şi mediul on -line în vederea înlăturării consecinţelor pe
care acestea le au în plan psiho-emoţional
Activităţi de informare/comunicare cu privire la consecinţele
violenţei in mass-media şi mediul on –line

Nr. beneficiari
Nr. intervenţii
Nr. comunicări
Nr. solicitări primite din partea
reprezentanţilor şcolilor /IŞJ/CJE cu
privire la necesitatea intervenţiei
specialiştilor DGASPC în şcoli
Nr. rapoarte privind copilul victimă
a abuzului
Nr. beneficiari
specializate

ai

serviciilor

Nr. comunicări către IŞJ cu privire la
disponibilitatea specialiştilor DGASPC
de a susţine Programul “Şcoala
Părinţilor”
şi
activităţi
de
informare/consiliere
Nr.activităţi/beneficiari direcţi

Promovarea şanselor egale şi nediscriminarea în scopul
reducerii inegalităţilor în rândul copiilor

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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47

Oferire servicii destinate facilitării accesului familiilor care
se confruntă cu situaţii de risc la resursele necesare
soluţionării problemelor acestora şi orientarea lor către
serviciile primare şi de specialitate din proximitatea
domiciliului beneficiarului
Intervenţia în echipa interinstituţională în scopul prevenirii
abandonului şcolar
Intervenţie în echipă cu specialiştii CPECA Botoşani în
acţiunile care vizează prevenirea consumului de droguri
/etnobotanice în rândul copiilor /adolescenţilor

48

Oferire servicii de prevenire a separării de familia sa a
copilului, prin informare, îndrumare, consiliere psiho-socială
şi promovarea participării la serviciile oferite la nivel local
Promovarea importantei menţinerii legăturilor personale
cu copilul in situaţia copilului ai căror părinţi sunt
plecaţi în străinătate, sunt separaţi sau se află în
divorţ/au divorţat
Oferire servicii de consiliere psiho-socială în scopul
conştientizării părinţilor plecaţi in străinătate /aflaţi în divorţ
sau care au divorţat, a importanţei implicării / colaborării în
redefinirea rolurilor parentale astfel încât ambii părinţi să
continue şi să menţină o relaţie importanţă cu copiii lor

Nr. beneficiari care au fost orientaţi
către serviciile din comunitatea locală
Nr. comunicări către CPECA cu privire
la disponibilitatea colaborării DGASPC
cu specialiştii centrului in scopul
derulării unor acţiuni comune
Nr. solicitări din partea CPECA
Nr. copii rămaşi în mediul familial
(pentru care s-a realizat prevenirea
separării copiilor de familie)
Nr. consilieri telefonice pentru cazurile
care se confruntă cu situaţii de criză

Nr. părinţi aflaţi în divorţ sau care au
divorţat, care au participat la şedinţele
de evaluare şi consiliere psiho-socială
pe problematica divorţului
Nr. rapoarte pentru instanţă

Prevenirea delincvenţei juvenile în rândul copiilor la risc
precum şi a recidivei în cazul copiilor care au săvârşit
fapte penale şi nu răspund penal

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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49

Derularea activităţilor specifice de evaluare, informare şi
consiliere destinate copiilor care săvârşesc fapte penale dar
nu răspund penal

Nr. beneficiari ai şedinţelor de
consiliere psiho-socială în domeniul
prevenirii delincvenţei juvenile

Transmitere materiale informative privind serviciile de
specialitate oferite în domeniul prevenirii şi combaterii
comportamentului deviant

Nr. de activităţi în şcoli/comunitate
Nr. participanţi

Desfăşurare activităţi de informare cu scopul prevenirii
fenomenelor infracţionale juvenile, la solicitarea autorităţilor
locale (primărie, şcoală, poliţie)

50

51

Organizarea şi derularea programelor specifice de prevenire
care să permită copiilor şi părinţilor să devină activi în
prevenirea comportamentului delincvent
Asigurarea respectării drepturilor copilului aflat în
conflict cu legea penală pe parcursul audierii / cercetării
penale de către organele abilitate în domeniu
Asistarea copiilor aflaţi în conflict cu legea penală în orice
etapă a cercetării penale în scopul respectării cu
primordialitate a dreptului copilului de a-şi exprima liber
opinia asupra oricărei probleme care-l priveşte şi de a evita
producerea oricărui efect negativ asupra stării psihice a
acestuia
Creşterea gradului de integrare socio-profesională a
tinerilor, inclusiv a celor cu cerinţe educative
speciale/handicap care urmează să părăsească sistemul
de protecţie a copilului
Includerea beneficiarilor din sistemul de protecţie cu vârste intre
14-17 ani în programe de pregătire pentru viaţa independentă
Identificarea şi monitorizarea locurilor de muncă pentru tinerii din
sistemul de protecţie, în special pentru tinerii cu handicap
Informarea şi încurajarea participării tinerilor la Bursa locurilor de
muncă, evaluarea, competentelor, aptitudinilor, potenţialului şi a
carenţelor în dezvoltarea deprinderilor de viaţa independentă
pentru fiecare beneficiar

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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Nr. asistări copii
Nr. audieri copii

Nr. beneficiari
Nr. acţiunilor pentru tineri
Nr. locuri de muncă identificate
Nr. locuri de muncă ocupate de tinerii
cu handicap din sistemul de protecţie
Nr. participanţi din cadrul sistemului de
protecţie la bursa locurilor de muncă
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52

53

54

Creşterea nr. de copii reintegraţi în familia biologică
Servicii de consiliere oferite părinţilor biologici, rude până la
gradul IV
Reevaluarea PIP care au ca finalitate reintegrarea în familia
naturală, programarea, învoirea şi monitorizarea vizitelor
copil-familie

Nr. servicii de consiliere oferite
părinţilor biologici, rude până la gradul
IV
Nr. PIP care au ca finalitate reintegrarea
in familia naturală
Nr. învoirilor in familia naturală

Asigurare de servicii sociale pentru îmbunătăţirea calităţii
vieţii persoanelor/grupurilor sociale aflate în situaţii de
dificultate sau risc, generatoare de marginalizare sau
excluziune socială, în vederea acordării de servicii de
găzduire/îngrijire la domiciliu etc
Servicii de intevenţie în cazurile de abuz, exploatare prin muncă,
trafic de persoane
Realizarea evaluării situaţiei psiho-sociale pentru toate cazurile în
care se solicită instituţionalizarea persoanelor adulte şi vârstnice abuzate, neglijate, lipsite de îngrijire (temporar şi definitiv),
abandonate etc.
Identificarea persoanelor şi familiilor aflate în dificultate, precum
şi a cauzelor care au generat vulnerabilitate şi nevoie socială şi
stabilirea
măsurilor
individuale în vederea prevenirii
marginalizării sociale a acestora
Informarea periodică a persoanelor/familiilor atestate ca fiind
apte să adopte şi consultări în scopul asigurării transparenţei
etapelor administrative derulate în cadrul procedurilor de
adopţie
Organizarea unor
întâlniri trimestriale de consultări cu
persoanele/familiile care deţin atestat şi nu se află în procedură de
potrivire cu un copil adoptabil

Derularea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă,
prin:

Nr. persoane adulte şi vârstnice aflate în
condiţii de risc, din judeţul Botoşani şi
familiile
acestora
sprijinite
să
depăşească situaţiile de dificultate cu
care se confruntă

Nr. participanţi (personae / familii
atestate)
Nr. întâlniri organizate

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Botoşani

55

servicii de mediere a locurilor de muncă vacante, acordate
persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă

nr. persoane care au solicitat aceste servicii
nr persoane ocupate

56

servicii de informare şi consiliere profesională acordate
persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă

nr. persoane care au solicitat aceste servicii
nr persoane ocupate
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57

organizarea unor programe de formare profesională pentru
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

58

acordarea de alocaţii în procent de 30% din cuantumul
indemnizaţiei de şomaj, din momentul angajării şi până la
sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească
indemnizaţia de şomaj
subvenţionarea locurilor de muncă prin ocuparea şomerilor
peste 45 de ani şi a şomerilor care sunt părinţi unici
susţinători ai familiilor monoparentale
subvenţionarea locurilor de muncă prin ocuparea persoanelor
din rândul celor care mai au 5 ani până la pensie

59

60
61

62
63
64
65
66

67

nr. persoane care au solicitat aceste servicii
nr persoane ocupate
nr. persoane care au solicitat aceste servicii
nr persoane ocupate

nr. persoane care au solicitat aceste servicii
nr persoane ocupate

nr. persoane care au solicitat aceste servicii
nr persoane ocupate

stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea de
prime de încadrare şi prime de instalare la schimbarea
definitivă a domiciliului persoanelor ocupate
subvenţionarea locului de muncă persoanelor ocupate din
rândul absolvenţilor de instituţii de învăţământ

nr. persoane care au solicitat aceste servicii
nr persoane ocupate

acordarea de prime persoanelor ocupate din rândul
absolvenţilor de învăţământ
subvenţionarea locurilor de muncă persoanelor ocupate din
rândul persoanelor cu handicap

nr. persoane care au solicitat aceste servicii
nr persoane ocupate
nr. persoane care au solicitat aceste servicii
nr persoane ocupate

acordarea creditelor cu dobândă subvenţionată din BAS
pentru crearea de noi locuri de muncă
servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei
activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri
Derularea acţiunilor din Planul de Formare Profesională
pentru anul 2017-persoanele vor beneficia de servicii
gratuite de formare profesională
organizare cursuri prin Centrul de Formare Profesională,
aparţinând AJOFM Botoşani:
-pentru persoane care beneficiază de servicii gratuite de
formare profesională, şomeri

nr solicitări de acordare a creditelor
nr. persoane ocupate
nr solicitări
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nr. persoane care au solicitat aceste servicii
nr persoane ocupate

nr cursuri organizate
nr persoane înscrise
nr. persoane care au finalizat cursul
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-pentru persoane aflate în detenţie

68

-pentru persoane angajate şi cuprinse la cursuri în scopul
prevenirii şomajului conform art.48^1 din Legea nr. 76/2002
Derularea Programului special de ocupare a forţei de
muncă pentru comunităţi cu număr mare de etnici romi
ocuparea persoanelor de etnie roma, din care:
-încadrare prin servicii de mediere

nr persoane înscrise
nr. persoane care au finalizat cursul
nr persoane înscrise
nr. persoane care au finalizat cursul

nr. persoane care au solicitat servicii
de mediere
nr persoane ocupate

Derularea Programului de ocupare a persoanelor
marginalizate
69

încheiere contracte de solidaritate conform art 93 din Legea
76/2002

nr contracte incheiate

70

subvenţionarea locului de muncă persoanelor marginalizate
social
Derularea Programului special de ocupare a forţei de
muncă pentru localităţile din mediul rural şi localităţi
defavorizate cu pondere mare a şomerilor în total
populaţie activă
Monitorizarea persoanelor ocupate din localităţile
Vf Cîmpului
Mihăileni
Leorda
Derularea Burselor Locurilor de Muncă

nr persoane ocupate

bursa generală a locurilor de muncă
bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi
burse organizate la cererea pieţei muncii (romi, persoane ce
părăsesc sistemul pentru protecţia copilului, diverse meserii
sau domenii de activitate, pentru persoanele private de
libertate ce urmează să părăsească sistemul de detenţie)

-data organizării
-nr. participanţi/bursă
-nr. agenţi economici participanţi /bursă
-nr. contracte de muncă încheiate pe
loc/bursă
-nr. contracte de muncă încheiate după
organizarea burselor

71

72
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nr. total persoane
nr. persoane
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CAPITOLUL 4 – EDUCAŢIE
Nr.
crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ
OBIECTIVUL
Asigurarea calităţii şi competitivităţii învăţământului
judeţean

1

Efectuarea inspecţiilor şcolare cu scop de monitorizare, îndrumare
şi control a activităţii din sistemul educaţional judeţean; sprijinirea
unităţilor şcolare şi a personalului didactic în îmbunătăţirea
activităţii educaţionale

2

Consiliere pentru creşterea calităţii şi a competitivităţii
învăţământului botoşănean, furnizat elevilor, în vederea aplicării
curriculumului şcolar din perspectivă multiculturală, pentru
optimizarea învăţării, pentru cunoaşterea nivelului de competenţă
al elevilor şi în vederea măsurării progresului şcolar, precum şi în
relaţionarea cu părinţii, pentru comunicarea rezultatelor evaluării
interne şi externe
Consilierea echipelor manageriale din şcoli în domeniul
dezvoltării capacităţii instituţionale printr-o ofertă de servicii
educaţionale optime; monitorizarea şi evaluarea calităţii
proceselor de predare-învăţare-evaluare, a gradului de
personalizare a ofertei de instruire, prin diferenţierea parcursurilor
de învăţare, prin adecvare la formele de evaluare de nivel naţional
Creşterea vizibilităţii sistemului de învăţământ judeţean prin
organizarea activităţii de pregătire a elevilor performanţi,
pentru dezvoltarea personală, intelectuală, pentru stimularea
creativităţii şi a inovării, în vederea obţinerii excelenţei în
educaţie

3

Instituţia responsabilă
/parteneri

Indicatorii de performanţă –
(măsurabili)
unităţi fizice şi/sau valorice

Alte
observaţii

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Botoşani
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-2 grafice de monitorizare şi control
elaborate
-organizarea şi desfăşurarea a cel puţin
4 inspecţii şcolare de fiecare tip
(generale, tematice şi de specialitate)
-aprox. 100 şcoli în care se vor
desfăşura inspecţii şcolare
-peste 100 cadre didactice inspectate şi
consiliate

-minim 5 şedinţe de lucru cu directorii
unităţilor de învăţământ
-minim 5 activităţi metodice în cadrul
Cercurilor pedagogice cu directorii
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4

Organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv-educative în
Centrele de excelenţă; optimizarea activităţii în cadrul Centrului
de excelenţă în vederea instruirii elevilor cuprinşi în grupele de
performanţă

5

Organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare pe discipline;
pregătirea elevilor pentru obţinerea performanţei şcolare

6

Participarea elevilor premiaţi la nivel judeţean la etapa naţională a
concursurilor şi olimpiadelor şcolare naţionale
Promovarea sportului de performanţă şi a sportului de masă în
rândul elevilor

7

8

Organizarea în şcoli, în cluburi şi palate ale copiilor a activităţii de
selectare a elevilor cu aptitudini de performanţă, a activităţilor de
performanţă şi de stimulare a creativităţii şi inovării

-organizarea activităţilor Centrului de
excelenţă în 3 localităţi din judeţ
-organizarea activităţii în Centrele de
excelenţă la 6 discipline de studiu
-selectarea şi pregătirea a minimum 70 elevi
pentru pregătirea de performanţă
-minim 20 cadre didactice implicate
-11 olimpiade şcolare/concursuri şcolare
organizate la nivel judeţean
-1.000 elevi participanţi
-100 cadre didactice implicate
-minimum 100 premii obţinute de elevi la
concursurile şi olimpiadele şcolare (locale,
judeţene)
-50 elevi participanţi la etapele naţionale ale
olimpiadelor şi concursurilor şcolare
Pentru sportul de masă:
-organizarea a 40 etape locale, judeţene,
zonale la probele şi ramurile sportive ale
competiţiilor din cadrul calendarului
naţional al Olimpiadei naţionale a sportului
şcolar şi Olimpiadei gimnaziilor
-participarea a minimum 1.000 elevi la
concursurile şcolare sportive
-80 unităţi de învăţământ implicate
-120 cadre didactice implicate
Pentru sportul de performanţă:
-organizarea a 3 concursuri sportive
judeţene, implicarea a 250 elevi şi 40 cadre
didactice de specialitate
-participarea elevilor din Clubul şi Palatul
Copiilor la aprox. 10 concursuri naţionale şi
internaţionale
-15 premii naţionale şi internaţionale
-10 cadre didactice implicate

Crearea condiţiilor şi a premiselor pentru menţinerea
procentului de promovabilitate obţinut la examenele naţionale
din 2015-2016, în anul şcolar 2016-2017

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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9

Asigurarea succesului şcolar al elevilor din clasele terminale, prin
activităţi de pregătire specifice şi prin organizarea simulărilor la
nivel naţional/judeţean pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIIIa şi pentru examenul de bacalaureat (clasele XI, XII);
monitorizarea activităţilor de pregătire

10

Monitorizarea şi organizarea, la nivel judeţean, a examenelor
naţionale:
-Evaluare naţională la cl. II, IV, VI, cl. a VIII-a - 2017
-Bacalaureat 2017
-Organizarea şi desfăşurarea admiterii în liceu

-organizarea în şcoli a activităţilor de
pregătire suplimentară cu elevii din
clasele terminale a ciclurilor şcolare
-organizarea a 2 simulări ale
examenelor naţionale la nivelul
unităţilor de învăţământ judeţean
-organizarea EN II, IV, VI - 2017
-organizarea pe centre de examen a
Evaluării naţionale pentru clasa a VIIIa şi Bacalaureat 2017, a examenului de
certificare a competenţelor profesionale
-organizarea la nivel judeţean, a
admiterii elevilor în liceu

Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului de
învăţământ, a riscului de abandon şcolar; realizarea acţiunilor
de prevenire a violenţei şi creşterii siguranţei elevilor din
judeţul Botoşani;
prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii
sociale prin cuprinderea în şcoală a copiilor cu dizabilităţi
/CES/ din grupuri vulnerabile/ cu situaţii sociale defavorizate
prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii
şanselor

11

Elaborarea, implementarea şi monitorizarea programelor,
activităţilor şi instrumentelor specifice pentru reducerea
violenţei, absenteismului şi abandonului şcolar din
învăţământul obligatoriu prin intermediul unei abordări
bazate pe parteneriatul cu autorităţile competente şi a unui
mecanism solid de monitorizare
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Elaborarea şi aplicarea în fiecare unitate de
învăţământ a Planurilor şi programelor de
reducere a absenteismului şi abandonului
şcolar, a proiectelor de dezvoltare a
abilităţilor de viaţă independentă în vederea
adaptării optime şi a unui management
eficient al vieţii personale şi sociale
-2.500 elevi vor fi consiliaţi individual pe
problematică specifică
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12

Derularea programelor comune, Inspectoratul Şcolar
Judeţean - Centrul Judeţean de Resurse pentru Asistenţă
Educaţională, comunitatea locală, în vederea reducerii
absenteismului/abandonului şcolar, cuprinderii copiilor cu
cerinţe educative speciale în învăţământul special şi de masă

-Implementarea proiectelor în parteneriat cu
CJRAE în unităţile şcolare
-Evaluarea prin Serviciul de Evaluare
Şcolară şi Profesională al CJRAE a 350
elevi cu cerinţe educaţionale speciale, care
vor fi orientaţi către învăţământul special
sau de masă cu structuri de sprijin.
-Consultanţă educaţională acordată cadrelor
didactice (350 responsabili caz elevi cu
CES)
-Avizarea solicitărilor de învăţământ la
domiciliu sau pe patul de spital pentru elevi

13

Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară,
profesională şi asistenţă psihopedagogică

CJRAE va desfăşura Proiectul „VIA- Viitorul
Începe Azi”, proiect de informare şi consiliere în
carieră, în parteneriat cu ISJ Botoşani, Camera
de Comerţ, Industrie şi Agricultură, Agenţia
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă şi toate
unităţile şcolare din judeţ.
Vor participa 5.000 de elevi (din care, vor fi
consiliaţi individual aproximativ 700), care vor
fi susţinuţi pentru realizarea unei decizii optime
în orientarea carierei şi motivarea pentru
continuarea studiilor, 300 părinţi şi 250 cadre
didactice.
-aprox. 3.500 elevi de clasa a VIII-a beneficiari
ai activităţilor de consiliere şi orientare.

14

Prevenirea situaţiilor de inadaptare şcolară şi reducerea
factorilor de risc

-300 elevi cu tulburări de limbaj şi
comunicare vor beneficia de servicii de
terapie logopedică prin Centrul Logopedic
Interşcolar.
-300 părinţi/cadre didactice vor beneficia de
consultanţă pe problematica tulburărilor
identificate.
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15

Acordarea de facilităţi pentru elevii cu situaţii sociale defavorizate
în vederea asigurării participării şcolare:

-Depunerea dosarelor – Ajutor financiar pentru
achiziţionarea de calculatoare „Euro 200”, conf. Legii nr.
269 /2004
-Acordarea sprijinului financiar „Bani de liceu”;

16

-Acordarea de rechizite şcolare gratuite, conf. OG nr. 33/ 2001
aprobată prin Legea nr. 126/ 2002
-Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă, conform Legii nr.
248/2015 şi HG nr. 15/2016
-Acordarea de manuale gratuite şi rechizite şcolare pentru elevii
din învăţământul preuniversitar
Coordonarea programelor comunitare ale învăţământului
pentru minorităţile naţionale şi pentru grupurile
dezavantajate. Asigurarea accesului la
educaţie pentru
minorităţile naţionale şi confesiunile religioase
Asigurarea condiţiilor de însuşire a limbii române şi a limbii
materne de către elevi

18

Diseminarea informaţiilor referitoare la oportunităţi de finanţare
prin programe şi proiecte; Coordonarea programelor comunitare a
învăţământului pentru minorităţile naţionale şi pentru grupurile
dezavantajate, menite să asigure egalitate de şanse în educaţie
Asigurarea accesului fiecărui copil provenit din rândul
minorităţilor la educaţia de bază şi stimularea participării acestora
la niveluri superioare de educaţie;
diminuarea ratei de
neşcolarizare şi promovarea programului „A doua şansă” în
unităţile şcolare din judeţul Botoşani

19

Acordarea de locuri suplimentare în licee pentru elevii
minorităţilor naţionale, conform prevederilor legale în vigoare

20

Organizarea de activităţi multiculturale

17
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-acordarea a 625 dosare aprobate pentru
acordarea ajutorului financiar „Euro 200”
-Aprox. 2.700 de elevi de liceu beneficiari
ai programului naţional de protecţie
financiară „Bani de liceu”
-aprox. 2.500 preşcolari

-continuarea activităţii de învăţare în 10
cabinete şi centre de studiu a limbii materne
în şcolile din judeţ
-10 profesori implicaţi
-700 elevi care studiază limba maternă

-minim 2 adrese de informare şi
diseminare
-Toţi copiii de vârstă şcolară şi
preşcolară
integraţi
în
sistemul
educaţional de masă/ învăţământ
obligatoriu.
-nr. copii integraţi în anul şcolar 20162017
Desfăşurarea programului „A doua
şansă” în minim 2 unităţi şcolare din
judeţ
-asigurarea a cel puţin 100 locuri pentru
elevii de etnie rromă în unităţile de
învăţământ liceal din judeţul Botoşani
-nr. elevi înscrişi
-4 activităţi cultural-artistice

26

Fundamentarea ofertelor educaţionale în învăţământul
vocaţional/tehnic,
pe
baza
nevoilor
dezvoltării
personale/formării profesionale, conform cererii/ofertei de pe
piaţa muncii, prin promovarea parteneriatului dintre
instituţiile de învăţământ şi mediul de afaceri, prin
modernizarea programelor/reţelei de instituţii şcolare şi prin
extinderea educaţiei antreprenoriale de la şcolile vocaţionale şi
tehnologice

21

Analiza reţelei şcolare şi înaintarea la MEN a propunerilor
privind reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2017-2018.
Fundamentarea planului de şcolarizare 2017-2018 împreună
cu partenerii sociali (CLDPS)

22

Corelarea învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele
agenţilor economici

23

Implementarea Proiectului „Job Orientation- training in
business and schools” (JOBS), finanţat de Agenţia
Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi cofinanţat de
Guvernul României, prin Ministerul Educaţiei Naţionale

24

Organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare a
competenţelor
profesionale,
pentru
absolvenţii
învăţământului profesional şi tehnic, nivelurile 3, 4 şi 5 de
calificare profesională

-Întocmirea Proiectului
planului de
şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018
-constituirea a 28 clase a IX-a – învăţământ
profesional
-constituirea a 55 de clase de învăţământ
liceal- filieră tehnologică
-realizarea a 3 clase - stagii de pregătire
practică
-1 clasă – învăţământ postliceal
-17 unităţi şcolare de
învăţământ
profesional şi tehnic vor încheia contractecadru cu operatori economici pentru
desfăşurarea activităţilor de instruire
practică
-minim 2 unităţi de înv. în care se va
implementa proiectul
-6 cadre didactice implicate în proiect
-pregătirea unui număr minim de 50 elevi
de clasa a VIII-a
-pregătirea a 28 elevi din primii ani de
învăţământ liceal tehnologic/profesional
-certificarea a aprox. 1.400 de absolvenţi
din învăţământul profesional şi tehnic

Dezvoltarea sistemului de educaţie botoşănean prin realizarea
parteneriatelor cu autorităţile administraţiei publice locale,
prin implementarea proiectelor educative, prin respectarea
principiului dialogului social şi prin optimizarea strategiilor
de dezvoltare a dimensiunii europene în unităţile şcolare din
judeţul Botoşani
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Înnoirea ofertei de activităţi de orientare profesională şi de
consiliere; monitorizarea aplicării în toate şcolile a unor programe
coerente de educaţie pentru sănătate, educaţie civică, educaţie
cultural-artistică şi ştiinţifică, educaţie ecologică, educaţie prin
sport, educaţie rutieră

-minim 10 proiecte/ programe educative
-300 de elevi implicaţi
-15 cadre didactice

26

Selecţia şi evaluarea proiectelor educative extraşcolare în vederea
cuprinderii în Calendarul activităţilor educative (CAEN; CAER;
CAERI; CAEJ)
Organizarea la nivel judeţean a acţiunilor din Calendarul naţional
al activităţilor cultural-educative, tehnico-ştiinţifice şi sportivturistice organizate cu elevii
Programarea şi desfăşurarea unor ateliere de lucru pentru iniţierea şi
formarea de competenţe specifice scrierii de proiecte educaţionale
europene /managementului de proiect, inclusiv prin colaborarea cu cu
experţi din cadrul ANPCDEFP/reţeaua de formatori, cu
reprezentanţi ai M.E.N., ai I.Ş.E. sau C.C.D. Botoşani
Optimizarea activităţilor de consultanţă şi a sesiunilor de
formare privind accesarea şi derularea de proiecte
educaţionale
Acordarea de consiliere şi consultanţă unităţilor şi instituţiilor de
învăţământ din judeţ pentru identificarea de parteneri în vederea
iniţierii de proiecte, pentru sprijinirea acţiunilor pe care unităţile
de învăţământ şi personalul didactic din judeţ le organizează în
cadrul cooperării cu instituţii similare din străinătate, în cadrul
proiectelor europene aflate în implementare
Organizarea de activităţi de (in)formare pe teme corelate cu
programele Uniunii Europene în domeniile educaţiei, formării
profesionale şi tineretului, pentru directori, directori adjuncţi,
consilieri educativi, coordonatori de proiecte, promotori,
reprezentanţi ai autorităţilor locale, alţi factori interesaţi
Asigurarea accesului la programul Erasmus+, Acţiunea cheie
1 – proiecte de mobilitate, la proiecte de tip Jobs sau pentru
înfiinţarea de firme de exerciţiu, pentru a dezvolta competenţe
practice /tehnice pentru elevi

-6 proiecte educative evaluate şi incluse
în CAEN
-30
proiecte educative evaluate şi
incluse în CAER/CAERI/
-50 proiecte educative evaluate şi
incluse în CAEJ
-min.10 ateliere de lucru

27

28

29
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-consiliere/consultanţă face to face:
min. 20
-e-mail: min. 20
-telefon: min. 20
-1 consfătuire
-10 ateliere de lucru
-1 curs de formare în cadrul proiectului
ELICIT+ (C3)

28

30

31

32

33
34

35

Transmiterea în unităţile de învăţământ din judeţ a informaţiilor şi
documentelor primite:
-de la ANPCDEFP care reglementează programul Erasmus+, cu
privire la asigurarea accesului la proiecte de formare profesională
(Erasmus+, acţiunea cheie 1-mobilităţi VET şi acţiunea cheie 2parteneriate strategice VET)
-de la M.E.N. sau alte instituţii care gestionează proiecte în
domeniul educaţiei şi formării profesionale cu privire la asigurarea
accesului la proiecte de formare profesională, cadre didactice şi
elevi - VET
Sprijinirea unităţilor şcolare în vederea identificării de organizaţii
partenere în vederea depunerii de aplicaţii privind formarea
profesională (învăţământ profesional şi tehnic, învăţământ dual
etc), candidaturi în cadrul Programului Erasmus+, KA1-Mobilităţi
VET şi KA2-parteneriate strategice VET (cadre didactice şi elevi),
altor tipuri de proiecte (ex : de tip Jobs sau pentru înfiinţarea de
firme de exerciţiu) sau de iniţierea de parteneriate
europene/internaţionale care să contribuie la dezvoltarea de
competenţe practice /tehnice pentru elevi, vizite de studiu /job
shadowing privind învăţământul dual etc)
Depunerea candidaturilor de către I.Ş.J. Botoşani, în cadrul
programului Erasmus+, în domeniul formării profesionale-VET
Îmbunătăţirea activităţii de coordonare, de planificare şi de
organizare a activităţii - proiecte educaţionale
Facilitarea accesului la informaţii pentru publicul ţintă,
transmiterea informaţiilor la zi, referitoare la programul Erasmus+
şi la alte programe cu finanţare europeană/internaţională
Coordonarea acţiunilor/proiectelor pe care unităţile şcolare
/unităţile de învăţământ din judeţ/I.Ş.J. Botoşani le derulează în
cadrul cooperării cu instituţii similare din ţările participante la
programe, precum şi a activităţilor de diseminare şi de valorizare a
bunelor rezultate
Sprijinirea şi motivarea participării unităţilor de învăţământ la
acţiunile pe care MEN (ANPCDEFP) le organizează în scopul
valorizării rezultatelor participării şcolilor la programul Erasmus+
(ex. Ziua Europeană a Limbilor, competiţia ”Şcoală Europeană”,
concursurile ”Made for Europe”, „Tinerii dezbat” , „European
Label” ş.a.)
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-adrese oficiale: min. 4
-expuneri: min. 4
-telefon
-pagină web: min. 4 articole
-communicate de presă: min. 4

-adrese oficiale: min.2
-pagină we : min. 2 articole
-fişe solicitare parteneriat: min. 10

-aplicaţii depuse: min. 1

-adrese oficiale : min. 6
-pagină web: min. 6 articole
-număr proiecte în derulare: min. 20
-rapoarte post-mobilitate: min.10
-consfătuire: 1
-şedinţe de lucru: 2
-şedinţe de lucru: 2
-competiţii organizate la nivel judeţean:
3
-obţinerea de diplome, rezultate la
competiţiile organizate: min.10
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37

38

39

40

41

Sprijinirea ANPCDEFP şi a Centrului Naţional Europass (CNE)
în procesul de emitere a documentelor de mobilitate
Actualizarea bazei de date locală ce cuprinde informaţii referitoare
la proiectele derulate/în curs de derulare finanţate prin programele
Uniunii Europene şi ale Consiliului Europei în domeniile
domeniile educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului,
alte tipuri de proiecte (ROSE, POCU etc)
Eficientizarea activităţilor de diseminare şi valorizare a
proiectelor educaţionale
Iniţierea, organizarea şi monitorizarea activităţilor de diseminare
şi valorizare a cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi practicilor
pedagogice noi însuşite de cadrele didactice care au participat la
proiectele de mobilitate Erasmus+, de valorizare a rezultatelor
proiectelor, a produselor realizate în cadrul acestora şi a
exemplelor de bună practică
Colaborarea cu membrii altor reţele de sprijin din domeniul
învăţământului universitar, al tineretului şi al sportului, în scopul
realizării schimbului de bună practică, al asigurării coerenţei
acţiunilor şi al implementării cu succes a programului Erasmus+
Optimizarea activităţii de monitorizare a proiectelor aflate în
derulare
Monitorizarea proiectelor aflate în derulare în unităţile şi
instituţiile şcolare din judeţ conform unui program convenit cu
experţii Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi cu inspectorul
general coordonator din Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe
Tot Parcursul Vieţii, utilizând ghidurile de monitorizare specifice
puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Întocmirea, periodic, de rapoarte de monitorizare care vor fi
transmise Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Direcţiei Generale
Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii

Prevenirea şi combaterea consumului de droguri în
rândul elevilor şi tinerilor

-documentul de mobilitate Europass:
min. 5
-1 bază de date: informaţii privind
proiectele în derulare, responsabilii de
proiecte educaţionale din şcoli

-activităţi organizate: 10
-articole site: 10
-comunicate de presă: 10

-activităţi: min. 2

-număr de vizite de monitorizare: min.
10
-rapoarte de monitorizare: min.10

-rapoarte de monitorizare/ semestriale:
2

Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere
Antidrog Botoşani
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Proiectul „Sănătatea înainte de toate” - Proiectul urmăreşte
informarea a 1.000 de tineri din clasele V-XII din instituţiile
de învăţământ din judeţul Botoşani cu privire la efectele
consumului de droguri şi riscurile asociate acestuia

-nr. sesiuni organizate: 30
-nr. şcoli în care se organizează
sesiunile: 22
-nr. elevi participanţi: 1.000
-nr. cadre didactice implicate: 100

43

Proiectul Naţional “Necenzurat” - Proiectul urmăreşte
formarea la copiii de 12-14 ani a unor abilităţi de viaţă,
necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile
în legătură cu consumul de tutun, alcool şi droguri.

-nr. sesiuni organizate: 72
-nr. şcoli în care se organizează
sesiunile: 6
-nr. elevi participanţi: 180
-nr. cadre didactice implicate: 12

44

Proiectul Naţional „Mesajul Meu Antidrog” Conştientizarea şi implicarea copiilor şi tinerilor în programe
de prevenire a consumului de droguri, în scopul întăririi
influenţei factorilor de protecţie şi al reducerii factorilor de
risc.
FRED GOES NET - Intervenţii timpurii pentru
consumatorii de droguri care au fost identificaţi / depistaţi
pentru prima oară.

-nr. secţiuni organizate: 4
-nr. şcoli în care se organizează
sesiunile: 30
-nr. elevi participanţi: 300
-nr. cadre didactice implicate: 60

45

46

47

Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea
gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic şi
prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele
adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul
şcolar 2016-2017
Campania „Ziua mondială fără tutun”-31 mai 2017 Informarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la riscurile
generate de consumul de tutun, practicile companiilor
producătoare de tutun, demersurile forurilor internaţionale
privind lupta împotriva răspândirii bolilor asociate
consumului de tutun, precum şi cu privire la dreptul fiecăruia
dintre noi de a trăi sănătos.
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-nr. secţiuni organizate: 8
-nr. şcoli în care se organizează
sesiunile: 2
-nr. elevi participanţi: 12
-nr. cadre didactice implicate: 2
-nr. secţiuni organizate: 10
-nr. şcoli în care se organizează
sesiunile: 5
-nr. elevi participanţi: 300
-nr. cadre didactice implicate: 5
-nr. activităţi organizate: 5
-nr. şcoli în care se organizează
sesiunile: 20
-nr. elevi participanţi: 500
-nr. cadre didactice implicate: 20
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49

50

Campania „Ziua internaţională de luptă împotriva
consumului şi traficului ilicit de droguri” – 26 iunie 2017 Conştientizarea, asupra riscurilor consumului de droguri în
general şi de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive în
special, precum şi asupra eficienţei strategiilor
complementare de petrecere a timpului liber, prin
implementarea unei campanii naţionale media şi de
promovare a serviciilor oferite de sistemul naţional integrat
de prevenire şi asistenţă a consumatorilor de droguri.
Campania „Ziua naţională fără tutun”-17 noiembrie 2017
- Informarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la riscurile
generate de consumul de tutun, practicile companiilor
producătoare de tutun, demersurile forurilor internaţionale
privind lupta împotriva răspândirii bolilor asociate
consumului de tutun, precum şi cu privire la dreptul fiecăruia
dintre noi de a trăi sănătos.
Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Botoşani
gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic şi
Inspectoratul de Jandarmi
prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele
Judeţean Botoşani
adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul Inspectoratul pentru Situaţii de
şcolar 2016-2017 – aprobat prin OP nr. 260/06.09.2016
Urgenţă al Judeţului Botoşani
Instituţia Prefectului-Judeţul
Botoşani
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-nr. activităţi organizate: 5
-nr. şcoli în care se organizează
sesiunile: 20
-nr. elevi participanţi: 500
-nr. cadre didactice implicate: 20

-nr. activităţi organizate: 5
-nr. şcoli în care se organizează
sesiunile: 20
-nr. elevi participanţi: 500
-nr. cadre didactice implicate: 20

-1 plan
-1 ordin al prefectului de aprobare a
planului
-2 monitorizări – la finalul
semestrului I şi semestrului al II-lea
al anului şcolar 2016-2017 –
prezentate în şedinţele colegiului
prefectural al jueţului
-raportări la solicitarea MAI
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CAPITOLUL 5 - SĂNĂTATE
Nr.
crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ
OBIECTIVUL
Implementarea programelor naţionale de sănătate

1

Instituţia responsabilă
/parteneri

Programul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor
Transmisibile Prioritare

3

Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al
Infecţiei HIV/SIDA

Alte
observaţii

Direcţia de Sănătate
Publică a Judeţului
Botoşani

PN I
Programele naţionale de boli transmisibile
Programul Naţional de Vaccinare

2

Indicatorii de performanţă –
(măsurabili)
unităţi fizice şi/sau valorice
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-număr vaccinări
-număr activităţi desfăşurate
Buget alocat
Buget realizat
-număr activităţi desfăşurate
-număr focare depistate, raportate şi
investigate
-număr alerte verificate
-număr alerte investigate
-număr studii desfăşurate
-supravegherea şi controlul stării de
sănătate a persoanelor care tranzitează
punctele de frontieră-depistarea, verificarea
şi
raportarea
alertelor
naţionale,
participarea la verificarea alertelor
internaţionale şi asigurarea răspunsului
rapid
Buget alocat
Buget realizat
-număr teste HIV efectuate
-nr. cazuri noi
-nr. decese
-Buget alocat
-Buget realizat
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4

Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al
Tuberculozei

5

Programul Naţional de Supraveghere şi Control al Infecţiilor
Nosocomiale

PN II
Programul Naţional de Monitorizare a Factorilor
Determinanţi din Mediul de Viaţă şi Muncă
Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate
factorilor de risc din mediul de viaţă

6

7

Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate
radiaţiilor ionizante

8

Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate
factorilor de risc din mediul de muncă
Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor
asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie
PN IV
Programele Naţionale de Boli Netransmisibile
Programul Naţional de depistare precoce activă a cancerului
de col uterin

9

10

11

PN V
Programul Naţional de Evaluare şi Promovare a
Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate
Evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate
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-număr persoane examinate pentru
depistarea cazurilor de infecţie/îmbolnăvire
de tuberculoză
-număr bolnavi TB trataţi
Buget alocat
Buget realizat
-număr persoane participante la cursuri de
formare profesională
-număr de controale de calitate
-număr beneficiari screening activ
-rată incidenţă infecţii
Buget alocat
Buget realizat

număr de intervenţii
număr rapoarte specifice
Buget alocat
Buget realizat
număr de intervenţii
număr rapoarte specifice
Buget alocat
Buget realizat
Nr. determinări noxe fizice şi chimice
număr intervenţii
număr rapoarte specifice

număr teste
Buget alocat
Buget realizat

număr de evenimente/campanii IEC
Buget alocat
Buget realizat
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12

13

Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor

PN VI
Programul Naţional de sănătate a femeii şi copilului
Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă 0-12 luni, care nu
beneficiază de lapte matern prin administrarea de lapte praf

14

Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere

15

Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la
servicii moderne de planificare familială

16

Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh

17

Protejarea sănătăţii publice prin activitatea de inspecţie
a factorilor de risc din mediul de viaţă, muncă şi
creşterea calităţii serviciilor medicale
Desfăşurarea unor acţiuni tematice cuprinse în Planul
naţional de control pe următoarele domenii:
- alimente
- apă
- turism
- mediul de viaţă al populaţiei
- produse cosmetice
- produse biocide
- unităţi de învăţământ
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număr examene medicale de bilanţ la copiii
şi tinerii din colectivităţile şcolare din
mediul urban şi rural
triajul epidemiologic după vacanţe

număr beneficiari
consum lapte praf -kg
Buget alocat
Buget realizat
număr beneficiari
Buget alocat
Buget realizat
număr utilizatori
număr contraceptive distribuite
Buget alocat
Buget realizat
număr beneficiari
Buget alocat
Buget realizat

număr controale
număr măsuri dispuse
număr sanctiuni
valoare sancţiuni
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18

19

20

21

22

23

Desfăşurarea unor acţiuni tematice cuprinse în Planul
naţional de control în următoarele domenii:
- unităţi sanitare cu paturi
- cabinete medicale
- laboratoare de analize medicale
- unităţi transfuzii
- deşeuri cu potenţial contaminant
- unităţi primiri urgenţe, serviciul de ambulanţă
Creşterea accesului populaţiei din comunităţile de risc la
serviciile de asistenţă medicală primară
Monitorizarea activităţii reţelei de asistenţă medicală
comunitară
-număr asistenţi medicali comunitari
-număr mediatori sanitari
Accesul la tratament în străinătate
Consilierea pacienţilor prin
- întocmire / înregistrare dosare
- corespondenţă clinici
Creşterea accesului populaţiei la servicii de sănătate de
bază prin consolidarea asistenţei medicale de urgenţă
Monitorizarea activităţii centrelor de permanenţă din judeţ
-centralizareaindicatorilor
-întocmire documentaţie
Evaluarea conformării la normele de igienă şi sănătate
publică a proiectelor şi elaborarea de referate de
evaluare în vederea avizării/ autorizării sanitare
-Emiterea
de Notificări de Asistenţă de Specialitate
-Emiterea de Notificări de Certificarea Conformităţii
-Emiterea de Autorizaţii Sanitare de Funcţionare
-Elaborare
referate
de
evaluare
-Emiterea de Autorizaţii de liberă practică
Consolidare clădire DSP Botoşani din strada Arh. Marchian
nr.7 municipiul Botoşani
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număr controale
număr măsuri dispuse
număr sancţiuni
valoare sancţiuni

număr acţiuni
număr instruiri periodice
Buget alocat
Buget realizat
nr. solicitări
nr. dosare întocmite
nr. dosare aprobate
număr centre
nr. beneficiari
număr consultaţii la centru
număr consultaţii la domiciliu

Nr. Notificări
Nr. Avize/autorizaţii
Nr. Referate evaluare
Nr. Declaraţii pe proprie răspundere
Nr. Cabinete medicale înregistrate
Nr. Autorizaţii de liberă practică

Realizare SF
Expertiză tehnică
Începere lucrări de consolidare

Investiţie propusă
a se realiza în anii
2017 - 2019
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Contractarea serviciilor medicale, medicamentelor şi
dispozitivelor medicale
24

25
26

27
28
29

30

31

Casa de Asigurări de
Sănătate Botoşani

Organizarea perioadei de contractare a serviciilor medicale,
medicamentelor şi dispozitivelor medicale conform contractului
cadru şi normelor metodologice de aplicare;
Verificarea încadrării în fila de buget aprobată de CNAS faţă de
creditele aprobate, pe structura clasificaţiei bugetare;
Încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale,
medicamente şi dispozitive medicale astfel încât să se asigure
accesul populaţiei la servicii medicale.
Utilizarea raţională cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale
a FNUASS la nivel local
Monitorizarea, raportarea, decontarea furnizorilor de servicii
medicale, medicamente şi dispozitive medicale
Controlul furnizorilor de servicii medicale
Verificarea furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii
contractuale cu CAS Botoşani
Verificarea persoanelor fizice sau juridice ai căror salariaţi
beneficiază de concediu medical
Eliberarea cardurilor europene
Verificarea, validarea şi transmiterea în format electronic a datelor
privind emiterea cardului european de asigurări sociale de sănătate
Eliberarea cardurilor naţionale de sănătate - Identificarea cardului
şi predarea acestuia către asigurat
Eliberarea formularelor europene – Aplicarea Regulamentelor din
domeniul coordonării sistemelor de securitate socială precum şi
acordurilor, protocoalelor, convenţiilor şi înţelegerilor cu prevederi în
domeniul sănătăţii la nivelul CAS în vederea fundamentării
operaţiunilor de decontare
Stabilirea calităţii de asigurat,
eliberarea de
adeverinţe
Înregistrarea, prelucrarea şi evidenţa
documentelor
justificative privind stabilirea calităţii de asigurat, eliberarea
adeverinţei de asigurat, intocmirea dosarului asiguratului
Primirea cererilor şi emiterea deciziilor:
-de dispozitive medicale;
-îngrijiri la domiciliu
Primirea,verificarea cererilor şi emiterea deciziilor
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-Număr contracte incheiate
-Număr acte adiţionale incheiate

Valoarea serviciilor medicale decontate

-Număr controale
-Valoare sume recuperate
-Număr carduri europene eliberate
-Număr carduri naţionale predate
-Număr formulare europene eliberate

-Număr adeverinţe eliberate

-Număr decizii eliberate
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32

33

34
35

36

37
38

Indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Depunerea cererilor de rambursare a indemnizaţiilor de asigurări
sociale de sănătate
Rambursarea indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate
Controlul implementării normelor sanitare veterinare şi a
instrucţiunilor tehnice în domeniul igienei şi expertizei produselor
de origine animală şi non-animală în unităţile care produc,
procesează, depozitează, şi comercializează, transportă produse de
origine animală şi non-animală

-Număr cereri rambursare decontate
-Valoare
cereri
de
rambursare
decontată de CAS

Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor
Botoşani

Expertiză prin prelevarea de probe în vederea examenului de
laborator al produselor de origine animală şi non-animală
Asigurarea relaţiei cu publicul privind preluarea, verificarea,
evaluarea documentaţiilor aferente solicitărilor de înregistrare /
autorizare sanitară veterinară
a unităţilor din domeniul
alimentelor de origine animală, a alimentelor de origine nonanimală, domeniul sănătăţii animale, farmaceutic / nutriţie şi a
mijloacelor de transport produse de origine animală, produse de
origine non-animală, animale vii şi subproduse nedestinate
consumului uman şi emiterea documentelor de autorizare /
înregistrare sanitară veterinară
Verificarea şi evaluarea acţiunilor efectuate şi a documentelor
emise de către medicii veterinari de liberă practică concesionari a
activităţilor sanitare veterinare reglementate de Programul de
acţiuni de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la
animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia
animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor
Întocmirea bazei de date privind autorizarea / înregistrarea
unităţilor supuse controlului sanitar veterinar şi actualizarea
permanentă a acesteia
Evaluarea unităţilor care procesează, depozitează, transportă,
comercializează şi încadrarea în funcţie de analiză de risc
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Nr. controale realizate
Nr. agenţi economici controlaţi
Nr. neconformităţi identificate
Nr. măsuri dispuse
Nr. sancţiuni aplicate
Valoare sancţiuni
Nr. prelevări de probe
Nr. neconformităţi identificate
-nr. documentaţii depuse
-nr. documentaţii aprobate
-nr. autorizaţii emise

-nr. documentaţii verificate
-nr. neconformităţi identificate
-nr. măsuri dispuse

-nr. unităţi supuse controlului
-nr. unităţi evaluate
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39

40

41

42

43

Monitorizarea, analizarea şi transmiterea corectă a datelor cu
privire la zoonoze, agenţi zoonotici în unităţile de industrie
alimentară;
Înregistrarea, prelucrarea şi interpretarea datelor tehnice colectate
din cadrul unităţilor de industrie alimentară, privind rezultatele
examenului de laborator pentru EST
Asigurarea de vaccinuri de uz veterinar, kituri, reactivi, medii de
cultură şi materiale auxiliare necesare pentru realizarea
Programului de acţiuni de supraveghere, prevenire, control şi
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale
la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi
ecvideelor şi acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi
control în domeniul siguranţei alimentelor

Evaluarea riscului produselor potenţial periculoase prin
organizarea şi desfăşurarea de acţiuni tematice de control
conform programului trimestrial al ANPC, CRPC-Regiunea
Nord-Est pentru evaluarea riscului produselor potenţial
periculoase
Identificarea şi eliminarea cauzelor care au determinat
măsurile stabilite în cadrul acţiunilor de control, inclusiv
prin schimbul rapid de informaţii cu celelalte structuri
teritoriale ale ANPC

-nr. analize efectuate
-nr. neconformităţi identificate

-nr. vaccinuri
-nr. kituri
-nr. reactivi
-nr. alte materiale

Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor
Botoşani

Acţiuni în colaborare cu alte instituţii ale administraţiei
publice în cadrul controalelor tematice şi de cercetare a unor
reclamaţii

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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Procedură
de
achiziţie
prin
SEAP
sau
achiziţie directă
prin solicitare de
oferte

nr. controale tematice:
-alimentare
-nealimentare
-prestări servicii
Nr. acţiuni de control
-p. v. de constatare a contravenţiei
-produse alimentare
-produse nealimentare
-servicii nealim.
-Nr. Amenzi aplicate
-Valoarea amenzilor aplicate
-p. v. de constatare
Valoarea
produselor
şi
serviciilor
neconforme, din care:
-extracomunitare
-comunitare
Valoarea produselor distruse

Nr. acţiuni
Nr. amenzi aplicate
Valoare amenzi

39

44

Primirea şi
petiţionarului

soluţionarea

sesizărilor

şi

informarea

45

Desfăşurarea unor campanii şi acţiuni
educare a consumatorilor

46

Informarea operatorilor economici în cadrul acţiunilor de
control cu privire la legislaţia specifică din domeniul
protecţiei consumatorilor

Reclamaţii
primite
din
partea
consumatorilor, din care:
-întemeiate
-neîntemeiate
-nesoluţionabile
-redirecţionate
-amiabil
-clasate
Nr. conferinţe de presă
Nr. articole publicate în presa scrisă
Nr. emisiuni radio-tv locale
Nr. acţiuni de consiliere

de informare şi

Nr agenţi economici consiliaţi
Nr. acţiuni

CAPITOLUL 6 – AGRICULTURĂ
Nr.
crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ
OBIECTIVUL
Plata la timp a subvenţiilor

Instituţia responsabilă
/parteneri

Indicatorii de performanţă –
(măsurabili)
unităţi fizice şi/sau valorice

APIA
Centrul Judeţean Botoşani

1

Autorizarea cererilor pentru plata în avans

Număr cereri/suma de plată

2

Autorizarea cererilor pentru plata regulară

Număr cereri/suma de plată

3

Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene în
anul 2017
Difuzarea materialelor de informare privind formele de
sprijin pentru fermieri
Informarea fermierilor şi diseminarea informaţiilor în
cascadă

4

Alte
observaţii

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.prefecturabotosani.ro

15.10.201730.11.2017
01.12.201731.03.2018

Număr materiale
Număr sesiuni de informare
Număr participanţi

40

Informarea fermierilor odată cu primirea şi gestionarea
cererilor unice de plată
Derularea operaţiunilor financiare cu privire la
gestionarea fondurilor alocate pentru cererile unice de
plată 2016
Realizarea controalelor administrative necesare în vederea
garantării unei efectuări corecte a plăţilor aferente cererilor
unice 2016
Verificarea cererilor, autorizarea plăţilor şi emiterea
deciziilor de plată

5

6

7

8
9
10

11
12
13

14

Desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor specifice
derulării schemelor de sprijin aferente cererilor unice de
plată pentru anul 2017
Primirea şi înregistrarea cererilor unice de plată depuse
pentru schemele de sprijin aferente anului 2017
Procesarea cererilor unice de plată depuse pentru schemele
de sprijin aferente anului 2017
Verificarea cererilor unice de plată pentru campania 2017 şi
corectarea erorilor rezultate in urma controalelor încrucişate
în baza de date
Administrarea şi autorizarea cererilor unice de plată
2017 conform normelor comunitare şi prevederilor
procedurale
Realizarea controalelor administrative, inclusiv la faţa
locului
Autorizarea cererilor de plată aferente anului 2017
Acordarea din bugetul naţional a ajutoarelor de stat
Primirea şi verificarea cererilor de solicitare a ajutorului
stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată
agricultură
Autorizarea la plată a cererilor de solicitare a ajutorului
stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată
agricultură

Nr. fermieri informaţi

Număr
controale
efectuate

administrative

Număr cereri depuse
Număr cereri autorizate la plată
Valoarea plăţilor

Număr cereri primite şi înregistrate
Număr cereri introduse în baza de date
Număr cereri corectate

Număr controale efectuate

01.06.201701.10.2017

Număr dosare primite
Număr dosre autorizate la plată

de
în

Număr cereri de plată primite şi
verificate

de
în

Număr cereri de plată autorizate la
plată

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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01.03.201715.05.2017

41

15
16

17

18

19

20
21
22

23
24

25

Primirea şi verificarea cererilor de solicitare a ajutorului de
stat în sectorul creşterii animalelor
Autorizarea la plată a cererilor de solicitare a ajutorului de
stat în sectorul creşterii animalelor
Derularea activitaţii de rentă viageră
Vizarea carnetelor de rentă viageră. Transmiterea raportărilor
şi documentaţiei specifice către APIA CENTRAL
Gestionarea ajutorului comunitar pentru furnizarea
laptelui şi mărului în instituţiile de invăţământ
Primirea, înregistrarea şi autorizarea cererilor la plată
Acordarea ajutorului specific comunitar în sectorul
apicol în anul 2017
Primirea, verificarea şi autorizarea la plată a cererilor de
ajutor specific comunitar apicol
Acordarea ajutorului pentru Măsura 215 - Plăţi în
favoarea bunăstării animalelor, pachetele a) şi b)
Primirea, verificarea şi autorizarea la plată a cererilor de
ajutor
Realizarea controalelor clasice pe teren specifice SAPS şi
introducerea şi verificarea datelor în aplicaţia electronică
Realizarea controalelor clasice pe teren privind îndeplinirea
condiţiilor agricole şi de mediu şi introducerea şi verificarea
datelor în aplicaţia electronică
Realizarea controalelor pe teren prin teledetecţie specifice
SAPS
Recuperarea debitelor în cadrul Centrului judeţean
Înregistrarea în vederea autorizării de noi operatori
economici

Număr cereri de plată primite şi
verificate
Număr cereri de plată autorizate la
plată
Număr carnete verificate şi vizate
Nr. rapoarte întocmite

Număr cereri primite, verificate şi
autorizate la plată

Număr cereri primite, verificate şi
autorizate la plată

Număr cereri primite şi verificate –
cereri de plată şi deconturi justificative
Nr. controale efectuate
Nr. controale efectuate

Nr. controale efectuate
Procent de recuperare
Inspectoratul Teritorial
pentru Calitatea Seminţelor
şi Materialului Săditor
Botoşani

Verificarea documentaţiei şi a bazei materiale, testarea
cunoştinţelor personalului împuternicit
în vederea
înregistrării operatorilor economici pentru producerea,
prelucrarea, comercializarea de seminţe şi material săditor

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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nr. operatori cu docum. verificate
nr. operatori cu baza econ. verificată
nr. persoane împuternicite testate

42

26

27

28

29

30

31

Eliberarea autorizaţiei şi atestatului persoanei responsabile
Monitorizarea activităţii operatorilor economici
Verificarea informaţiilor conţinute în fişele de supraveghere
şi monitorizare a activităţii operatorilor economici în vederea
acordării vizei de monitorizare anuală
Organizarea instruirii periodice a personalului operatorilor
economici privind producerea, prelucrarea şi comercializarea
seminţelor şi materialului săditor
Întocmirea programului anual de multiplicare
Centralizarea din punct de vedere informatic a declaraţiilor
de multiplicare pentru întocmirea programului de
multiplicare
Întocmirea propriu-zisă a programului de multiplicare

Efectuarea propriu-zisă a controlului şi eliberarea
documentelor
Efectuarea controlului în câmp şi efectuarea determinărilor
specifice fiecărei specii

32

Eliberarea documentelor oficiale de inspecţie în câmp

33

Întocmirea programului de certificare finala a seminţelor
şi materialului săditor
Înregistrarea declaraţiilor de certificare

34

Eşantionarea loturilor de seminţe în conformitate cu actele
normative în vigoare
Efectuarea propriu-zisă a analizelor de laborator

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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nr. autorizaţii eliberate
nr.
certificate
de
cunoştinţelor

atestare

a

nr.
fişe
de
supraveghere
monitorizare operatori economici
-nr. vize de monitorizare anuală

şi

nr. de operatori economici instruiţi
periodic

nr. declaraţii de multiplicare verificate
nr. declaraţii de multiplicare admise şi
introduse în baza de date
nr. operatori repartizaţi pe inspectori
oficiali
-nr.
declaraţii
de
multiplicare
repartizate pe inspector oficiali

nr. operatori economici controlaţi
suprafaţa controlată în vederea
certificării
nr. parcele controlate
nr. controale efectuate
nr. fişe de control întocmite
nr. documente oficiale de inspecţie în
câmp eliberate

nr. operatori economici ce au depus
declaraţii de certificare
nr. declaraţii depuse
nr. operatori cu loturi eşantionate
nr. loturi eşantionate

43

35
36

Primirea eşantioanelor în laborator
Repartizarea eşantioanelor pe sectoarele de analiză
Simplificarea accesului cetăţenilor la serviciile publice

37

Transmiterea on-line a documentelor semnate electronic

38

Întâlniri de lucru cu persoanele fizice şi juridice autorizate
care activează pe raza judeţului Botoşani
Crearea de baze de date şi servicii
Completarea bazei de date cu informaţii despre intravilanele
localităţilor
Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru asigurarea
dreptului de proprietate. Dezvoltarea sistemului integrat
de cadastru si carte funciară
Soluţionarea cerererilor de înscriere în evidenţele de cadastru
şi carte funciară
Fundamentarea şi solicitarea de noi funcţionalităţi in aplicaţia
e-Terra
Lucrări sistematice de cadastru în 3 UAT
Lucrări sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale 75
UAT
Crearea şi dezvoltarea unui sistem electronic de
gestionare a documentelor/Realizarea unei baze de date
electronice.
Realizarea infrastructurii necesare pentru înregistrarea
corectă a proprietăţii
Conversia în format digital a tuturor cărţilor funciare pe
hârtie
Înregistrarea sporadică a imobilelor în cadastru şi cartea
funciară
Identificarea şi soluţionarea suprapunerilor dintre imobile
Recepţia de planuri parcelare

39

40
41
42
43

44
45
46
47

nr. eşantioane primite în laborator
nr. eşantioane repartizate pe sectoare
nr. determinări efectuate

Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară
Botoşani
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Număr
funcţionalităţi
implementate şi exploatate
Număr întâlniri de lucru

noi

Număr PUG, PUZ integrate în baza
de date

Număr cereri soluţionate
Număr funcţionalităţi
Finalizarea lucrărilor de cadastru
Finalizarea lucrărilor de cadastru pe
sectoarele cadastrale

Număr C.F. convertite
Nr. imobile înregistrate
Număr suprapuneri identificate
Creşterea gradului de acoperire cu
planuri parcelare

44

48
49

Clarificarea
regimului
proprietăţii
.Finalizarea
procesului de restituire a proprietăţilor
Soluţionarea cererilor de validare şi /sau emitere de titluri de
proprietate în baza legilor fondului funciar
Investiţii noi
Elaborarea studiului de fezabilitate în vederea construirii
sediului administrativ al OCPI Botoşani
Implementarea strategiei privind respectarea legislaţiei în
domeniul producţiei agricole alimentare şi nealimentare
(tutun, plante psihotrope, aromate, medicinale, etc), din
nomenclatorul stabilit de Ministerului Agriculturii

Număr titluri emise
Număr titluri rectificate
68,00 mii lei

31.12.2017

Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Botoşani

50

Inspecţii la apicultorii care solicită autorizarea pentru
stupăritul pastoral

-nr. acte specifice verificate
-nr. autorizaţii eliberate pentru anul în curs
-nr. avizări apicultori pentru stupăritul
pastoral

51

Inspecţii la procesatorii care depun documentaţii la DAJ, în
vederea autorizării pentru atestarea ,,Produselor Tradiţionale”

52

Inspecţii în teren la operatorii care solicită autorizarea pentru
cultivarea plantelor ce sunt supuse unei legislaţii speciale

53

Verificarea actelor specifice şi eliberarea certificatelor de origine
pentru operatorii economici care promovează produsele de origine
locală din judeţ
Verificarea în teritoriu a culturilor vegetale, pe baza
procedurii operaţionale, conform datelor solicitate de minister

-nr. acte specifice verificate
-nr. autorizări eliberate pentru
atestarea ,,Produselor Tradiţionale”
-nr.consilieri
oferite
pentru
procesatorii noi
-nr. acte specifice verificate
-nr. autorizaţii eliberate pentru anul în
curs
-nr. autorizări emise pentru cultivatorii
de plante aromate, plante medicinale,
tutun şi de plante ce conţin substanţe
stupefiante
-nr. acte specifice verificate
-nr. ,,Certificate de origine” eliberate
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45

54

55

56

Verificarea stării de vegetaţie pentru culturile agricole semănate în
judeţ, în vederea abordării unor măsuri adecvate atunci când e
cazul pentru reducerea pierderilor din perioada de dezvoltare
-pentru culturi semănate în toamna anului 2016, pe suprafaţa de
34.440 ha
-pentru culturi ce se vor semăna în primăvara anului 2017, pe
suprafaţa de 230.427 ha
-pentru culturi ce se vor semăna în toamna anului 2017, cu
program în curs de definitivare
Urmărirea implementării prevederilor Ordinului nr. 619/2015
pentru stabilirea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice
şi modului de implementare a schemelor de plăţi pentru
suprafeţele eligibile. Respectarea prevederilor OUG nr.3/2015
şi PNDR 2014-2020. Participarea în comisii mixte, alături de
fermieri, reprezentanţi ai Fabricii de zahăr AGRANA SA
Roman şi Federaţiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr.
Programul de însămânţări în 2017 cuprinde o suprafaţă de
1.350 ha
Expertizarea fiecărei parcele în lunile august şi septembrie pentru
întocmirea proceselor verbale de conformitate pentru plată

Monitorizarea implementării Directivei nr. 91/676/EEC şi HG
nr.964/2000 în 77 UAT-uri din cele 78 din judeţ
Acţiuni de verificare a fermelor agricole cu risc mare de poluare cu
nitraţi şi întocmirea Rapoartelor de monitorizare care se transmit la
MADR în vederea reducerii la minim a poluării cu nitraţi a solului,
a apelor de suprafaţă şi a pânzelor de apă freatică de către fermele
agricole din judeţul Botoşani

-nr. verificări în teren a stării de
vegetaţie a culturilor agricole
-prezentare scurtă a constatărilor din
teren

-nr. expertizări ce se vor realiza pe fiecare
parcelă pentru plată în perioada de
vegetaţie în proximitatea recoltării, a
culturii de sfeclă de zahăr, pentru
stabilirea suprafeţei conforme, ce va primi
sprijin financiar în 2017
-nr. parcele supuse expertizărilor
-suprafaţa totală conformă
-suma sprijinului financiar

-nr. acţiuni de verificare realizate
-nr. UAT pe raza cărora se vor realiza
verificările
-nr. ferme agricole verificate
-nr. neconformităţi identificate
-nr. măsuri dispuse

Creşterea gradului de absorbţie la nivel judeţean a fondurilor
europene destinate dezvoltării agriculturii
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46

57

58
59

60

61
62
63

Organizarea unor întruniri de informare a operatorilor din
agricultură, în vederea mediatizării avantajelor şi problemelor
specifice programelor, respectiv măsurilor de utilizare a fondurilor
europene, derulate în anul 2017 prin DAJ:
-schema de sprijin pentru tomate în spaţii protejate-(3.000
euro/1000m.p)
-schema de sprijin pentru suine pentru carne-(10.000 euro/200
capete)
Acordare consultanţă operatorilor agricoli care au accesat măsurile
141 şi 112 în vederea întocmirii dosarelor cererilor de plată
Consilierea operatorilor agricoli în ceea ce priveşte legislaţia
specifică în vederea dezvoltării sectorului agricultură ecologică în
judeţ
Implementarea Legii nr.100/2010 privind identificarea
terenurilor improprii agriculturii în vederea împăduririi
Identificarea terenurilor agricole degradate în vederea întocmirii
documentaţiilor pentru împădurire
Mediatizarea în rândul fermierilor a importanţei dezvoltării
sectorului zootehnic şi cel de producere a fructelor
Organizarea unor întruniri de informare a operatorilor din
agricultură
Creşterea suprafeţei agricole prin comasarea terenurilor
Organizarea unor întruniri de informare a operatorilor din
agricultură
Verificarea şi avizarea dosarelor urmate de publicarea acestora pe
site-ul DAJ conform legii, în ceea ce priveşte implementarea Legii
nr.17/2014 privind vânzarea terenurilor din extravilanul
localităţilor
Implementarea OG nr.34/2013, aprobată prin Legea nr.
86/2014, HG nr. 1.064/2013 şi Legii nr.16/29.02.2016 prin
constituirea ,,Grupului de lucru pentru întocmirea
amenajamentelor pastorale”
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-nr. întruniri/sesiuni de informare
realizate
-nr. operatori participanţi
-nr. operatori beneficiari ai schemei de
sprijin pentru tomate
-nr. operatori beneficiari ai schemei de
sprijin pentru suine
-nr. operatori consiliaţi
-nr. dosare întocmite
-nr. operatori consiliaţi
-nr. operatori înregistraţi

-nr. solicitări
-ha teren identificate

-nr. întâlniri organizate
-nr. operatori participanţi
-nr. întruniri organizate
-nr. operatori participanţi
-nr. dosare verificate
-nr. dosare avizate
-nr. ha comasate

47

64

Întocmirea proiectelor pentru 56 UAT-uri
-realizarea în teren a amenajamentelor pastorale, de către
concesionari - termenul de finalizare este 31.12.2017
-gestionarea exemplarelor de amenajamente realizate
-colaborarea pe perioada de exploatare a amenajamentelor cu
unităţi de cercetare de profil, pentru realizarea lucrărilor optime de
întreţinere în vederea obţinerii unei producţii intensive, pe o
perioadă de 10 ani

-nr. proiecte întocmite
-nr. UAT pe raza cărora sunt realizate
amenajamente pastorale
-nr. amenajamente pastorale realizate

CAPITOLUL 7 – MEDIUL, APELE ŞI PĂDURILE
Nr.
crt.

1

2

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ
OBIECTIVUL
Urmărirea respectării legislaţiei de mediu în vederea
reducerii poluării, îmbunătăţirii managementului
deşeurilor şi substanţelor periculoase
Monitorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi
în domeniul controlului poluării industriale şi
managementul riscului, managementul deşeurilor şi
substanţelor şi preparatelor periculoase

Instituţia
responsabilă
/parteneri

Indicatorii de performanţă –
(măsurabili)
unităţi fizice şi/sau valorice

Alte
observaţii

GNMComisariatul
Judeţean Botoşani

Efectuarea de controale tematice planificate stabilite de
Garda Naţională de Mediu în domeniul controlului poluării

-nr. inspecţii planificate de efectuat
-nr. inspecţii planificate efectuate
-nr. inspecţii neplanificate efectuate
-nr. agenţi economici verificaţi
-nr. măsuri dispuse
-nr. amenzi aplicate
-valoarea amenzilor aplicate
-nr. inspecţii efectuate
-nr. agenţi economici verificaţi
-nr. măsuri dispuse
-nr. amenzi aplicate
-valoarea amenzilor aplicate

Urmărirea respectării prevederilor legale în vigoare în
vederea conservării biodiversităţii şi utilizării durabile a
componentelor sale
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48

3

Monitorizarea agenţilor economici care exploatează resurse
naturale în vederea asigurării conservării resurselor
neregenerabile

4

Efectuarea de controale tematice planificate stabilite de
Garda Naţională de Mediu în domeniul biodiversităţii,
biosecurităţii şi ariilor protejate

Monitorizarea integrată a factorilor de mediu în judeţul
Botoşani

-nr. inspecţii planificate de efectuat
-nr. inspecţii planificate efectuate
-nr. inspecţii neplanificate
-nr. agenţi economici verificaţi
-nr. măsuri dispuse
-nr. amenzi aplicate
-valoarea amenzilor aplicate
-nr. inspecţii planificate de efectuat
-nr. inspecţii planificate efectuate
-nr. agenţi economici verificaţi
-nr. măsuri dispuse
-nr. amenzi aplicate
-valoarea amenzilor aplicate
Agenţia pentru
Protecţia Mediului
Botoşani

Monitorizarea permanentă a calităţii aerului şi informarea
publicului cu privire la depăşirea pragurilor de informare şi
alertă prevăzute de legislaţia în vigoare
Realizarea inventarului anual al emisiilor de poluanţi
atmosferici pentru anul 2016
Monitorizarea conformării agenţilor economici cu
prevederile Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor
de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din
depozitarea benzinei
Monitorizarea stadiului de îndeplinire a măsurilor cuprinse
în Planul de măsuri prioritare pentru anul 2017

Nr. indicatori
Nr. depăşiri
Nr. buletine de informare
Nr. agenţi economici inventariaţi
Nr. autorităţi locale
Nr. agenţi economici monitorizaţi
Nr. neconformităţi identificate
Nr. măsuri dispuse

9

Monitorizarea permanentă a radioactivităţii mediului şi
informarea publicului cu privire la rezultatele obţinute

10

Monitorizarea nivelului de zgomot din judeţul Botoşani şi
informarea publicului cu privire la rezultatele obţinute

Nr. indicatori urmăriţi
Nr. neconformităţi identificate
Nr. informări ale publicului
Nr. măsurări
Nr. depăşiri identificate
Nr. informări ale publicului

5

6
7

8
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-1 plan
-Nr. raportări
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11

12

13

14

15

16

Urmărirea respectării legislaţiei cu privire la
conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a
componentelor sale
Emiterea de autorizaţii de recoltare/capturare şi/sau achiziţie
şi/sau comercializare a speciilor din flora şi respectiv fauna
sălbatică, în baza Ordinului 410/2008
Derularea de acţiuni de monitorizare a florei/faunei
sălbatice şi habitatelor naturale de interes naţional şi
comunitar din ariile naturale protejate incluse în Reţeaua
Naţională de Arii Protejate şi urmărirea respectării
măsurilor minime de conservare, a planurilor de
management şi a regulamentelor aprobate
Derularea de acţiuni de verificare a legalităţii în care se
desfaşoară activităţile de recoltare/comercializare a
speciilor de floră/faună salbatică
Emiterea punctelor de vedere referitoare la amplasarea
obiectivelor şi a activităţilor economice în raport cu siturile
Natura 2000 şi celelalte categorii de arii naturale protejate,
participare la derularea procedurii de evaluare adecvată
Emiterea punctelor de vedere referitoare la corelarea
strategiilor şi planurilor de dezvoltare locală cu strategia
privind conservarea biodiversităţii
Derularea de acţiuni de monitorizare a rezervaţiilor naturale
de interes judeţean, a parcurilor dendrologice, a arborilor
declaraţi monumente ale naturii, a speciilor de floră/faună
sălbatică ocrotite pe plan judeţean.
Managementul deşeurilor şi substanţelor periculoase
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Nr. autorizaţii emise
Nr. acţiuni

Nr. acţiuni

Nr. documentatii analizate

Nr. documentaţii analizate
Nr. acţiuni de monitorizare
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17

Monitorizarea gestionării echipamentelor electrice şi electronice
(EEE) şi a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
(DEEE) de către autorităţi şi operatori cu responsabilităţi pentru
aceste fluxuri din judeţul Botoşani, prin:
-Urmărirea evoluţiei reţelei de raportori din domeniul EEE şi
DEEE
-Validarea/centralizarea datelor raportate de operatori conform
Ordinului nr.1.223/2005

Nr. agenţi economici
Tone DEEE colectate/valorificate/stoc

18

Monitorizarea modului de gestionare a bateriilor şi
acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori de
către autorităţi şi operatori cu responsabilităţi pentru aceste
fluxuri, din judeţul Botoşani, prin:
-Urmărirea evoluţiei reţelei de raportori din domeniul B&A
şi deşeurilor de baterii şi acumulatori
-Validarea/centralizarea datelor raportate de operatori
conform Ordinului nr.1399/2009
Monitorizarea modului de gestionare a uleiurilor proaspete
şi uzate de către operatori cu responsabilităţi pentru aceste
fluxuri, din judeţul Botoşani, prin:
-Urmărirea evoluţiei reţelei de raportori din domeniul
uleiuri
-Validarea/centralizarea datelor raportate de operatori
conform HG nr.235/2007

Nr. agenţi economici
Cantităţi B&A şi deşeuri de baterii şi
acumulatori

Monitorizarea modului de gestionare a vehiculelor după
scoaterea acestora din uz, de către autorităţi şi operatori din
judeţ cu responsabilităţi pentru acest flux de deşeuri, prin:
-Urmărirea evoluţiei reţelei de raportori din domeniul VSU
-Validarea/centralizarea datelor raportate de operatori
conform HG nr.2.406/2004

Nr. agenţi economici
Nr. bucăţi VSU colectate/tratate/stoc
Cantităti deşeuri rezultate din VSU (tone)
generate/valorificate/stoc

19

20
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Nr. operatori economici comercianţi şi
utilizatori de uleiuri proaspete
Nr. operatori economici generatori de uleiuri
uzate
Nr. operatori economici colectori de uleiuri
uzate
Tone uleiuri proaspete utilizate
Tone uleiuri uzate generate, valorificate,
predate, stocuri finale

51

21

22

23

24

25
26

27

Monitorizarea modului de gestionare a echipamentelor şi
deşeurilor echipamentelor cu conţinut de PCB în cantităţi
peste cele minimale stabilite de legislaţie, de către
deţinătorii din judeţul Botoşani, prin:
-Verificarea respectării de către deţinători a prevederilor
legale referitoare la gestionarea echipamentelor cu conţinut
PCB
-Actualizarea inventarului judeţean al echipamentelor şi
deşeurilor de echipamente cu conţinut PCB
-Aprobarea planurilor anuale de eliminare
Monitorizarea modului de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje de către autorităţi şi operatori cu
responsabilităţi pentru aceste fluxuri, din judeţul Botoşani
Monitorizarea transporturilor de
deşeuri periculoase
generate pe teritoriul judeţului, inclusiv cele medicale,
urmărirea evoluţiei reţelei de operatori din judeţ autorizaţi
pentru transportul acestor deşeuri;
Verificarea/aprobarea Anexei 1-Formular de aprobare al
transporturilor deşeurilor periculoase
Urmărirea respectării legislaţiei în domeniul eliminării
deşeurilor, prin depozitare/incinerare, de către operatorii
autorizaţi şi autorităţile publice din judeţul Botoşani
-Monitorizarea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri eliminate
-Monitorizarea post-închidere a depozitelor vechi de
deşeuri
Ancheta statistică anuală privind generarea şi gestionarea
deşeurilor în judeţul Botoşani
Monitorizarea operatorilor economici utilizatori de
substanţe care diminuează stratul de ozon şi a cantităţilor de
ODS–uri gestionate de aceştia
Monitorizarea operatorilor economici utilizatori de
substanţe fluorurate cu efect de seră şi a cantităţilor de
GFS–uri gestionate
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Nr. agenţi economici deţinători de
echipamente cu PCB
Nr. echipamente cu PCB în funcţiune/în
conservare /scoase din uz
Nr. planuri de eliminare aprobate PCB

Nr. agenţi economici monitorizaţi

Nr. operatori economici care predau
deşeuri periculoase
Tone deşeuri periculoase predate
Nr.operatori economici autorizaţi pentru
transportul deşeurilor periculoase
Nr.formulare aprobate
Nr. agenţi economici
Cantităţi şi tipuri de deşeuri eliminate
Rapoarte de monitorizare pot-închidere

Nr. chestionare finalizate
Nr. operatori economici utilizatori
Kg ODS gestionate
Nr. operatori economici
Kg GFS gestionate
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28

29

30
31
32

33

34

35

Identificarea operatorilor economici cu obligaţii legale în
aplicarea Regulamentului (REACH), nr.1.907/2006 şi a
Regulamentului nr.1272/2008 (CLP) şi monitorizarea
cantităţilor/ tipurilor de substanţe şi preparate chimice
gestionate
Identificarea operatorilor economici cu activităţi care se
supun procedurii PIC şi monitorizarea tipurilor şi
cantităţilor de chimicale importate / exportate
Identificarea operatorilor economici cu obligaţii legale şi
monitorizarea tipurilor şi cantităţilor de POPs gestionate
Identificarea
utilizatorilor
de
produse
biocide,
monitorizarea tipurilor şi cantităţilor gestionate
Identificarea utilizatorilor şi comercianţilor de îngrăşăminte
chimice şi produse de protecţie a plantelor, monitorizarea
tipurilor şi cantităţilor gestionate
Identificarea utilizatorilor de mercur metalic, compuşi cu
mercur, articole ce conţin mercur metalic, a deşeurilor cu
mercur; monitorizarea tipurilor şi cantităţilor gestionate
Identificarea operatorilor care gestionează produse cu
azbest, deşeuri ce conţin azbest; monitorizarea tipurilor şi
cantităţilor din astfel de produse şi deşeuri
Controlul poluarii industriale
Monitorizarea implementării pe plan local a directivelor din
domeniul „Controlul poluării industriale”:
-Directiva
96/61/CE privind prevenirea şi controlul
integrat al poluării (IPPC)
-Directiva 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de COV
provenite din utilizarea solvenţilor organici în activităţi şi
instalaţii
-Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor in aer de
poluanţi provenind de la instalaţiile mari de ardere (SC
MODERN CALOR SA Botoşani)
-Directiva 96/82/CE privind controlul accidentelor majore
în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO)
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Nr.operatori economici identificaţi
kg substanţe şi preparate chimice
gestionate

Nr.operatori economici
kg chimicale importate şi exportate
Nr. operatori economici
kg POPs gestionate
Nr.operatori economici
kg biocide gestionate
Nr.operatori economici
kg produse gestionate
Nr.operatori economici utilizatori
acestor produse
kg substanţe gestionate
Nr.operatori economici
kg. produse cu azbest gestionate
kg deşeuri cu conţinut de azbest

ai

Nr. agenti economici
Nr. autorizaţii emise
Nr. controale comune efectuate
Nr. raportări
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36
37

38

39

40

41

Îmbunătăţirea gradului de educare şi conştientizare,
informare, consultare şi participare a cetăţenilor în
luarea deciziilor privind mediul
Derularea unor campanii de conştientizare a cetăţenilor cu
privire la problematica protecţiei mediului
Promovarea educaţiei ecologice, semnarea de parteneriate
cu unităţile de învăţământ de toate gradele, sprijinirea
participării unităţilor de învăţământ la concursurile şi
programele de mediu
Asigurarea unei mai mari transparenţe a procesului de luare
a deciziei, prin facilitarea accesului populaţiei la informaţia
de mediu şi răspuns în termen la petiţiile primite din partea
cetăţenilor
Sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale în derularea
activităţilor/programelor/proiectelor de mediu
Sistemul de
Programul de Gospodărire a Apelor pentru anul 2017,
Gospodărire a Apelor
în judeţul Botoşani
Botoşani
Planul tehnic de exploatare–intreţinere-reparaţii curente
lucrări hidrotehnice şi de întreţinere a cursurilor de apă
neamenajate
TOTAL
din care:
Exploatare
Întreţinere
Întreţinere cursuri de apă
Servicii tehnico-productive
TOTAL
din care:
Mentenanţă lucrări hidrotehnice
Hidrologie
Sistem informaţional, dispecerat
Monitoring, protecţie resurse
Inspecţia apelor
Financiar, mecanism economic
Alte servicii
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Nr. campanii
Nr. participanţi
Nr. activităţi
Nr. parteneriate
Nr. unităţi de învăţământ implicate
Nr. solicitări
Nr. raportări
Nr. petiţii soluţionate
Nr. acţiuni realizate în parteneriat

2.447 mii lei
586 mii lei
1.530 mii lei
331 mii lei
2.615 mii lei

440 mii lei
177 mii lei
334 mii lei
890 mii lei
69 mii lei
188 mii lei
517 mii lei
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Investiţii în continuare
Amenajări hidrotehnice pe râul Buhai, amonte de confl. cu
Pârâul Întors, jud. Botoşani

AN APELE
ROMÂNE

27.678 mii lei

43

Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor în
judeţele Botoşani şi Iaşi (SCCM 1867/1989)

AN APELE
ROMÂNE

150 mii lei

AN APELE
ROMÂNE

4.000 mii lei

44

Investiţii noi
Permanentizare acumulare Câmpeni jud. Botoşani

45

Ac. Râu Miletin pentru atenuarea viiturilor în zona Cristeşti
– Coşula, jud. Botoşani

AN APELE
ROMÂNE

11.000 mii lei

46

Consolidări de mal pe râul Prut în zona jud. Botoşani

AN APELE
ROMÂNE

11.500 mii lei

Împădurirea terenurilor goale din fond forestier,
regenerarea naturală a suprafeţelor tăiate ras, refacerea
plantatiilor calamitate integral, completarea golurilor în
plantaţii mai vechi
Creşterea procentului de împădurire prin acordarea de
sponsorizări de puieţi
Reabilitare drum auto forestier Stahna
Proiectare Reabilitare drum auto forestier Muscalu
prelungire
Proiectare Reabilitare drum auto forestier Bolohani
ramificaţie
Investiţii în continuare
Reconstrucţia ecologică pe terenuri degradate cumpărate,
perimetrul Drăguşeni-ha /completări-ha, întreţineri-ha

Direcţia Silvică
Botoşani

POIM 2014-2020,
axa 5
SF elaborat 2012
buget de stat,
fonduri europene
2017–refacere
SF+cărţi funciare
Acumulare
Ibăneasa
SF elaborat 2012
buget de stat,
fonduri europene
SF elaborat 2012
buget de stat,
fonduri europene
SF elaborat 2012
buget de stat,
fonduri europene

-împăduriri integrale: ha
-regenerări naturale: ha
-refaceri plantaţii calamitate: ha
-completarea golurilor din plantaţii mai vechi:
ha

in limita solicitărilor şi a disponibilului de
puieţi
mii lei
mii lei
mii lei
DS Botoşani/
RNP ROMSILVA

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.prefecturabotosani.ro

mii lei

2010-2017 /fond
de ameliorare a
fondului funciar
cu
destinaţie
silvică
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Reconstrucţia ecologică pe terenuri degradate cumpărate,
perimetrul Bodron III-ha /completari-ha, întreţineri plantaţii
-ha

DS Botoşani/
RNP ROMSILVA

mii lei

Reconstrucţia ecologică pe terenuri degradate cumpărate,
perimetrul Puţureni-ha /completari-ha, întreţineri plantaţii
-ha

DS Botoşani/
RNP ROMSILVA

mii lei

HG nr. 864/2016 - aprobarea schemei „Ajutor de minimis
pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier
proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care
desfăşoară activităţi economice

DS Botoşani
Garda Forestieră

Nr. cereri depuse/lei
Nr. cereri aprobate/lei

2014-2019 /fond
de ameliorare a
fondului funciar
cu
destinaţie
silvică
2014-2021 /fond
de ameliorare a
fondului funciar
cu
destinaţie
silvică
2017-2020

CAPITOLUL 8 – INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
Nr.
crt.

1
2

3
4
5

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ
OBIECTIVUL
Administrarea corespunzătoare a reţelei rutiere din
administrare
Reactualizarea Băncii de date rutiere
Gestionarea cu responsabilitate a patrimoniului drumurilor
şi recuperarea daunelor produse drumului prin accidente
rutiere şi furturi
Măsurarea continuă a intensităţii traficului rutier folosind
contori automaţi de trafic
Supravegherea posesiei rovinietei pentru circulaţia pe
drumurile naţionale cu ajutorul camerelor fixe şi mobile
Monitorizarea şi controlul mijloacelor de transport grele în
vederea protecţiei structurilor rutiere cu sprijinul ISCTR

Instituţia
responsabilă
/parteneri

Indicatorii de performanţă –
(măsurabili)
unităţi fizice şi/sau valorice

Alte
observaţii

Secţia Drumuri
Naţionale Botoşani
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Evidenţa strictă a dotărilor drumurilor
Indicele de recuperare a pagubelor să fie >
50% din pagubele produse
Funcţionarea contorilor automaţi în regim
continuu. Indice de funcţionare >97%
Indice de funcţionare > 95%
Diminuarea semnificativă a transporturilor
ce depăşesc sarcinile pe osie

56

Asigurarea planeităţii platformei drumurilor pe timp
de vară în vederea desfăşurării în condiţii de siguranţă
a traficului rutier
Lucrări de reparaţii degradări îmbrăcăminţi rutiere:
-reparaţii degradări sub formă de gropi, faianţări, ciupituri

6

Suprafaţa cumulată a reparaţiilor = 41.300 În perioada 01.0415.11.2017
mp

Asigurarea impermeabilizării îmbrăcăminţilor rutiere
-colmatări de rosturi şi fisuri la îmbrăcăminţile rutiere

7

Asigurarea completă a semnalizării rutiere verticale în
vederea informării corecte a conducătorilor auto
-completarea imediată a semnalizării rutiere verticale
avariate ca urmare a accidentelor rutiere sau dispariţia prin
furt;
-întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră prin
îndreptare, repoziţionare, revopsire, etc.

8

Asigurarea scurgerii apelor din precipitaţii de pe
platforma drumurilor, în vederea protejării acestora
Aducerea la nivel a acostamentelor prin îndepărtarea
materialului în exces sau completarea după caz la cotă prin
aport de materiale granulare

9

Lungimea cumulată = 54.000 ml

În perioada 01.0415.11.2017.

35 buc. indicatoare

Permanent

3.150 mp revopsiri indicatoare, stâlpi În perioada 01.04susţinere, parapeţi, borne km şi hm
15.11.2017

610 sute mp

01.04–31.05.2017

18.200 ml

01.04–15.11.2017

1.900 ml

01.04–15.11.2017

Colectarea şi depozitarea săptămânală a gunoaielor
de la parcări şi zonele de siguranţă

Săptămânal

Curăţat şanţuri şi rigole de potmol
Desfundat şanţuri şi rigole de scurgere de potmol
10

Asigurarea esteticii rutiere
Menţinerea permanentă în stare de curăţenie a parcărilor şi
zonelor de siguranţă
Asigurarea viabilităţii părţii carosabile la drumurile
pietruite
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11

12

13

14

15

Reprofilarea cu autogrederul a părţii carosabile pe sectorul
pietruit DN 24C Manoleasa-Prut Rădăuţi-Prut

Asigurarea viabilităţii la partea carosabilă a podurilor
Curăţirea şi întreţinerea rosturilor de dilataţie şi a gurilor
de scurgere a apelor.
Curăţirea potmolului adunat la bordura trotuarelor.
Asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi
în sezonul rece
Execuţie reparaţii degradări la partea carosabilă cu mixtură
stocabilă.
Combaterea poleiului şi prevenirea înzăpezirii drumurilor
prin acţiunea cu utilaje specifice de iarnă.

2.200 sute mp

O dată la trei luni
şi
după
ploi
torenţiale
în
intervalul 01.04–
15.11.2017

588 ml rosturi dilataţie

Săptămânal

140 guri scurgere a apei de pe pod

Cca 14.000 tone materiale antiderapante

01.01–31.03.2017
15.11–31.12.2017
Idem

Asigurarea viabilităţii părţii carosabile la drumuri prin
execuţia de lucrări de întreţinere periodică
Execuţie covoare asfaltice într-un strat în grosime de 4 cm

24,38 km

01.06–0.11.2017

Asigurarea siguranţei rutiere prin execuţia de lucrări
de întreţinere periodică
Montarea de indicatoare rutiere
Execuţie marcaje rutiere axiale

380 buc
246 km echivalenţi

01.04–15.11.2017
15.05–31.10.2017

6 sedii de districte
2 sedii de formaţii
1 punct de lucru

01.04 15.11.2017

800 mp reparaţii

Asigurarea integrităţii clădirilor – sedii de districte,
formaţii şi cantoane
16

Execuţie lucrări de reparaţii tencuieli interioare şi
exterioare, igienizarea pereţilor, etc.
A. INVESTIŢII ÎN CONTINUARE

17

SF pentru modernizare DN 29D Botoşani – Truşeşti - Ştefăneşti

CNAIR SA
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2018–2020
În anul 2017 se va
întocmi şi plăti SF
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18

19

Actualizare SF pentru modernizarea DN 28B Târgu Frumos Botoşani

CNAIR SA

Revizuire SF pentru modernizare DN 24C Manoleasa Prut –
Rădăuţi Prut

CNAIR SA

2018 – 2020
În anul 2017 se va
actualiza şi plăti
SF
2018 – 2020
În acest caz se va
revizui şi se va
plăti SF

B. INVESTIŢII NOI

20
21
22

Expertiză tehnică + D.A.L.I. pentru reabilitare
DN 29C Cucorăni – Vf.Cîmpului – Mihăileni - Siret
Expertiză tehnică + D.A.L.I. pentru reabilitare
DN 29A Dorohoi – Darabani – Rădăuţi Prut
Expertiză tehnică + D.A.L.I. pentru reabilitare pod rutier
peste Pârâul Roşu pe DN 24C la Santa Mare

DRDP Iaşi

131,19 mii lei

Anul 2017

DRDP Iaşi

159,71 mii lei

Anul 2017

DRDP Iaşi

173,20 mii lei

Anul 2017

CAPITOLUL 9 – AFACERI INTERNE
Nr.
crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ
OBIECTIVUL
Creşterea continuă a gradului de siguranţă al
cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban

1

Instituţia
responsabilă
/parteneri

Indicatorii de performanţă –
(măsurabili)
unităţi fizice şi/sau valorice

Alte
observaţii

Inspectoratul de
Poliţie Judeţean
Botoşani

Menţinerea unei colaborări eficiente cu efectivele care au
atribuţii pe linia asigurării ordinii şi liniştii publice, printro prezenţă activă şi vizibilă în stradă a patrulelor de poliţie
care acţionează în sistem integrat, în vederea prevenirii şi
combaterii infracţiunilor de natură judiciară, prinderea în
flagrant a autorilor de furturi din buzunare, genţi, poşete şi
cercetarea cu operativitate, în colaborare cu Parchetul a
faptelor sesizate

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.prefecturabotosani.ro

-nr. acţinui organizate
-nr. contravenţii Lg. nr.61/1991
-nr. infracţiuni constatate care aduc
atingere unor relaţii privind convieţuirea
socială
-nr. infracţiuni cu violenţă
-nr. infracţiuni contra patrimoniului
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2

3

4

5

6

Asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri,
acţionând cu preponderenţă în principalele domenii de
intervenţie, respectiv combaterea evaziunii fiscale şi a
fraudelor vamale, combaterea infracţionalităţii în domeniul
achiziţiilor publice, protecţia drepturilor de proprietate
intelectuală şi industrială şi folosirea eficientă a analizelor
tactice şi operaţionale întocmite de efectivele de profil
Creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea
fenomenului de natură judiciară şi în special a faptelor
de mare violenţă, a infracţionalităţii împotriva
patrimoniului şi a celei pe linie de arme
Realizarea unui trend descendent al infracţionalităţii de
natură judiciară, în ansamblu şi în special a faptelor de
mare violenţă care au impact major asupra siguranţei
cetăţenilor, cu accent pe luarea în evidenţă, monitorizarea
activităţii şi destructurarea grupărilor infracţionale de pe
raza de competenţă
Realizarea unui trend descendent a numărului furturilor de
animale şi păsări, a furturilor din societăţi comerciale şi a
celor contra persoanei
Menţinerea activităţilor specifice pentru prevenirea,
descoperirea şi combaterea infracţionalităţii pe linie de
Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase
Scăderea dinamicii accidentelor de circulaţie, cu
prioritate a acelora care au drept consecinţe pierderea
de vieţi omeneşti
Activităţi preventive în scopul reducerii progresive a
numărului
victimelor
accidentelor
rutiere,
prin
eficientizarea acestora
Reducerea birocraţiei din cadrul structurilor MAI şi
eficientizarea acestor structuri

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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-nr. fapte de corupţie constatate/declinate
-nr. infracţiuni economice constatate
-nr. infracţiuni de contrabandă constatate
-nr. infracţiuni de evaziune fiscală
constatate
-nr. sancţiuni contravenţionale şi cantitatea
de pachete de ţigări confiscate

-nr. fapte de natură judiciare
-nr. fapte comise cu violenţă

-nr. furturi constatate

-nr. contravenţii constatate
-nr. infracţiuni constatate

-nr. infracţiuni constatate la regimul rutier
-nr. contravenţii aplicate

60

Îmbunătăţirea actului de cercetare penală prin soluţionarea
cu celeritate a dosarelor penale şi creşterea indicatorului de
performanţă privind finalitatea judiciară, precum şi
creşterea procentului de soluţionare a cauzelor penale cu
autori neidentificaţi
Elaborarea, promovarea şi implementarea unor politici
şi programe privind pregătirea profesională, creşterea
calităţii vieţii personalului în vederea reconsolidării
statutului poliţistului şi al celorlalţi funcţionari publici
din structurile MAI
Creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului
prin realizarea unor module de pregătire pe linie de
specialitate, inclusiv pentru eficientizarea SNRI în scopul
implementării unui management al performanţei în actul
decizional
Menţinerea imaginii publice a instituţiei poliţiei la un nivel
corespunzător, prin mediatizarea rezultatelor pozitive
obţinute în muncă şi prin reacţii prompte în virtutea
dreptului la replică în cazurile prezentate tendenţios la
adresa poliţiei
Creşterea performanţei acţiunilor de asigurare şi
restabilire a ordinii şi siguranţei publice

7

8

9

10

Executarea misiunilor de asigurare a ordinii şi liniştii
publice, pe timpul desfăşurării manifestărilor sportive

11

Executarea misiunilor de asigurare a ordinii şi liniştii
publice, pe timpul desfăşurării manifestaţiilor de protest

12

Executarea misiunilor de asigurare a ordinii şi liniştii
publice, pe timpul desfăşurării manifestărilor culturale,
artistice, promoţionale şi religioase

-nr. cauzelor penale instrumentate

-nr. lucrători pregătiţi în domeniu

-nr. de comunicate de presă
-nr. de buletine informative
-nr. de articole în presa scrisă şi materiale
audio-video
Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean
Botoşani
-nr. misiuni executate
-efective folosite
-sancţiuni aplicate
-valoare amenzi
-nr. misiuni executate
-efective folosite
-sancţiuni aplicate
-valoare amenzi
-nr. misiuni executate
-efective folosite
-sancţiuni aplicate
-valoare amenzi

Creşterea performanţei misiunilor de menţinere a
ordinii şi siguranţei publice
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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13

14

15
16

17

18

Reducerea timpului de intervenţie la evenimente şi
creşterea calităţii serviciului prestat
Creşterea performanţei activităţilor de prevenire şi
combatere a faptelor antisociale, prin promovarea unei
politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii,
prin proiectarea şi derularea de acţiuni şi campanii de
prevenire, în baza priorităţilor naţionale şi locale
stabilite la nivel instituţional
Activităţi
circumscrise
prevenirii
şi
combaterii
infracţiunilor stradale, a faptelor antisociale, în zonele
publice, în instituţiile de învăţământ şi mediul rural

Creşterea capacităţii operaţionale şi a performanţei
structurilor de intervenţie antiteroristă şi acţiuni
speciale
Executarea de exerciţii de intervenţie la obiectivele din
responsabilitate
Participarea la acţiuni în cooperare cu alte instituţii, în
scopul combaterii fenomenelor asociate criminalităţii
organizate şi corupţiei
Creşterea
nivelului de siguranţă a obiectivelor,
bunurilor şi valorilor din competenţă
Adoptarea unor dispozitive flexibile prin implementarea
analizelor de risc la securitatea fizică a obiectivelor din
responsabilitate
Monitorizarea permanentă a activităţilor desfăşurate în
obiective şi zona adiacentă acestora, pentru prevenirea şi
combaterea faptelor cu caracter infracţional sau
contravenţional

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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- nr. intervenţii

-nr. infracţiuni constatate
-nr. sancţiuni
-nr patrule de ordine publică cu poliţia
-în mediul urban
-în mediul rural
-nr. patrule de jandarmi de ordine publică în zona
unităţilor de învăţământ
-nr. misiuni de ordine publică în zona centrelor de
examen/ evaluare

nr. exerciţii executate
nr. misiuni executate

-nr. analizelor de risc elaborate
-nr. infracţiuni sesizate
-nr. sancţiuni
-valoare contravenţii
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19

20

21

22

Modernizarea sistemelor de supraveghere perimetrală,
pază şi protecţie la obiectivele proprii

-nr. sisteme tehnice de securitate implementate la
obiectivele din competenţă
-nr. sisteme tehnice de securitate modernizate la
obiectivele din competenţă

Creşterea performanţei în îndeplinirea misiunilor de
pază şi protecţie a transporturilor
Coordonarea activităţilor privind planificarea, organizarea
şi executarea misiunilor/activităţilor pe linie de pază şi
protecţie a transporturilor cu caracter special, de bunuri şi
valori
Perfecţionarea
activităţii în domeniul realizării
capacităţii operaţionale a structurilor inspectoratului şi
managementului situaţiilor de urgenţă conform
competenţelor
Verificarea capabilităţilor structurilor din cadrul
inspectoratului, privind realizarea măsurilor de protecţie a
personalului şi intervenţia în sprijinul populaţiei prin
includerea unor situaţii tactice care să vizeze gestionarea
situaţiilor de urgenţă
Creşterea performanţei în activitatea de cooperare
interinstituţională
Dezvoltarea parteneriatelor cu ONG-uri, comunităţi locale,
asociaţii, mass-media etc. pentru implementarea la nivel
local de proiecte, acţiuni comune, campanii de informare,
educare, conştientizare şi prevenire în domeniul ordinii şi
siguranţei publice şi al situaţiilor de urgenţă, pentru
reducerea riscului de victimizare sau de implicare în
activităţi infracţionale
Monitorizarea modului de aplicare a prevederilor legale şi
stabilirea măsurilor necesare pentru creşterea nivelului de
securitate a cetăţenilor şi bunurilor prin planificarea şi
desfăşurarea de inspecţii, controale şi verificări la localităţi,
instituţii şi operatori economici

-nr. transporturi executate

-nr. exerciţii executate

-nr. protocoale noi încheiate
-nr. activităţi organizate

Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă
„Nicolae Iorga” al
judeţului Botoşani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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23

24

Controale:
-de fond executate prin colective de inspectori
-colective
-tematice
-de fond executate individual
Inspecţii
-la operatori economici,obiective supuse activităţilor care
prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate
substanţe periculoase.
Verificări
-adăposturi
-localităţi aflate în zona de planificare la urgenţă
-localităţi aflate în zona de inundabilitate
-zone cu alunecări sau prăbuşiri de teren
-localităţi afectate de alunecări sau prăbuşiri de teren
-sirene
-spaţii de evacuare
Informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a
tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de
prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul
situaţiilor de urgenţă
Informarea populaţiei şi a diferitelor categorii socio-profesionale
asupra:
-prevederilor legale în domeniu prevenirii şi protecţiei în situaţii
de urgenţă
-pericolelor potenţiale de producere a situaţiilor de urgenţă,
măsurile specifice de prevenire, protecţie şi intervenţie
-pericolelor potenţiale şi comportamentul de adoptat în cazul
descoperirii de muniţie neexplodată
Sprijinirea în vederea elaborării reglementărilor specifice
zonei de competenţă şi avizarea dispoziţiilor în domeniul
prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de
autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/
descentralizate

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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Nr. controale de fond executate prin colective
de inspectori (78 localităţi, 3 instituţii şi 3
operatori economici);
Nr. controale tematice;
Nr. controale de fond individuale la instituţii şi
operatori economici;
Nr. verificări la localităţi aflate în zona de
planificare la urgenţă;
Nr. verificări la localităţi aflate în zona de
inundabilitate;
Nr. verificări la zone cu alunecări sau prăbuşiri
de teren;
Nr. verificări la localităţile afectate de
alunecări sau prăbuşiri de teren;
Nr. verificări sirene;
Nr. verificări la spaţii de evacuare.

Nr. instruiri şi informări desfăşurate la
localităţile, instituţiile şi obiectivele controlate

64

25

26

27

Emiterea avizelor pentru:
-sectorul de competenţă a serviciilor voluntare şi private pentru
situaţii de urgenţă.
-planurile anuale de pregătire a populaţiei în domeniul situaţiilor
de urgenţă, întocmite la nivelul unităţilor administrativ teritoriale
şi la operatorii economici care au constituite servicii private
pentru situaţii de urgenţă.
-regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă.
-modificările structurii organizatorice a serviciilor voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă.
-planificările exerciţiilor de evacuare, întocmite la nivelul
unităţilor de învăţământ.
Elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea
autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private,
precum şi a populaţiei
Elaborarea Planului anual judeţean de pregătire a populaţiei în
domeniul situaţiilor de urgenţă.
Organizarea şi desfăşurarea instructajelor de pregătire cu:
-preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă;
-conducătorii unităţilor de învăţământ de pe raza judeţului;
-şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
-şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
-specialiştii compartimentelor de prevenire din cadrul SVSU
Activităţi de îndrumare şi control a serviciilor publice
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
Coordonarea şi îndrumarea autorităţilor publice locale,
operatorilor economici privind desfăşurarea activităţii serviciilor
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
Executarea de controale la serviciile voluntare şi private pentru
situaţii de urgenţă.

Nr. total avize emise, din care:

-nr.convocări de pregătire cu preşedinţii C.L.S.U.
din judeţ;
-nr. convocări de pregătire cu şefii S.V.S.U. din
judeţ;
-nr. convocări de pregătire cu şefii S.P.S.U. din
judeţ;
-nr. instruiri de pregătire cu directorii unităţilor de
învăţământ din judeţ;
-nr. convocări de pregătire cu preşedinţii celulelor
pentru situaţii de urgenţă

Nr. activităţi de control şi îndrumare, cu S.V.S.U.
Nr. activităţi de control şi îndrumare cu S.P.S.U.
Nr. activităţi de control şi îndrumare, cu S.P.S.U.
Nr. activităţi de control şi îndrumare, cu S.P.S.U.
Nr. activităţi de informare şi instruire a autorităţilor
publice şi conducerile operatorilor economici
privind desfăşurarea activităţii SVSU sau SPSU

Controlul modului de respectare a criteriilor de
performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi
dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi în
activitatea acestora

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.prefecturabotosani.ro

65

28

29

30

Executare controale privind structura organizatorică şi dotarea
serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

Organizarea concursurilor profesionale cu serviciile
voluntare şi private, precum şi acţiunilor educative cu
cercurile tehnico-aplicative din şcoli
Organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale cu SVSU
şi SPSU:
-etapa judeţeană
Sprijinirea Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru organizarea şi
desfăşurarea concursurilor:
-cu cercurile tehnico aplicative de elevi „Prietenii pompierilor” etapa judeţeană
-cu tematică protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”:
-etapa pe localitate
-etapa judeţeană
Desfăşurarea de activităţi instructiv educative cu cercurile
tehnico-aplicative de elevi prin prezentarea temelor specifice
domeniului situaţiilor de urgenţă şi desfăşurarea de activităţi
practice
Elaborarea de studii, prognoze şi analize statistice privind
natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi
propuneri de măsuri în baza concluziilor rezultate din
acestea

Actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
al judeţului Botoşani

Nr. activităţi de control şi îndrumare, cu
S.V.S.U.
Nr. activităţi de control şi îndrumare cu
S.P.S.U.

-1 activitate privind organizarea şi desfăşurarea
etapei jud. a concursurilor profesionale ale
S.V.S.U. şi S.P.S.U.;
-1 activitate de sprijinire a Inspectoratului
Şcolar Judeţean pentru organizarea şi
desfăşurarea etapei judeţene a concursului cu
tematică protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr
viaţa”;
-1 activitate de sprijinirea Insp. Şcolar Judeţean
pentru organizarea şi desfăşurarea etapei
judeţene a concursurilor cu cercurile tehnicoaplicative Prietenii Pompierilor.
-60 acţiuni educative cu cercurile tehnicoaplicative din şcoli.

-1 plan
-nr. actualizări

Executarea, cu forţe proprii sau în cooperare, a unor
operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare,
alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire,
căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau
asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor,
depoluare, protecţie C.B.R.N. şi decontaminare, filtrare şi
transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată,
protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul
cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea
populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în
caz de situaţii de urgenţă
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr de telefon 0231-505401, nr de fax 0231-512116
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31

32

33

34

Desfăşurarea antrenamentelor de înştiinţare a comitetelor locale
pentru situaţii de urgenţă şi operatorilor economici sursă de risc
de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga”
al Judeţului Botoşani
Stabilirea concepţiei de intervenţie şi elaborarea /
coordonarea elaborării documentelor operative de răspuns
Executarea recunoaşterilor în teren în vederea întocmirii
Planurilor operative de intervenţie.
Avizarea planurilor de intervenţie în caz de incendiu.
Identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile
pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţinerea evidenţei
acestora
Întocmirea Planului anual pentru asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de
urgenţă pentru anul 2017
Planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi altor
activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii
documentelor operative
Planificarea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de pregătire
cu forţe şi mijloace în teren (EXFT) în anul 2017 de către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al
Judeţului Botoşani în următoarele locaţii:
-Exerciţiu de cooperare pentru limitarea şi înlăturarea efectelor
rezultate ca urmare a producerii unor incendii la operatori
economici sursă de risc - PLATFORMA INDUSTRIALĂ
TEXTILA BOTOŞANI
-Exerciţiu de cooperare pentru antrenarea subunităţilor de
intervenţie la cutremure puternice – aplicarea Planului Roşu de
Intervenţie - CENTRUL ISTORIC BOTOŞANI
-Exerciţiu pentru antrenarea subunităţilor de intervenţie la
fenomene meteorologice periculoase şi/sau poluări, respectiv
accidente la construcţii hidrotehnice - LACUL DE
ACUMULARE ROGOJEŞTI
-Exerciţiu de cooperare pentru limitarea şi înlăturarea efectelor
rezultate ca urmare a producerii unor incendii la fond forestier
- FOND FORESTIER MĂNĂSTIREA GOROVEI
Elaborarea şi supunerea spre aprobare a documentelor
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
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6 antrenamente/trimestru

-nr. recunoaşteri
-nr. planuri avizate

-1 plan

-4 exerciţii planificate
-nr. exerciţii realizate
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-Hotărâri C.J.S.U.
-Procese verbale şedinţe C.J.S.U.

Nr. şedinţe ale CJSU
Nr. hotărîri adoptate
Nr. procese-verbale încheiate

Actualizarea bazei de date în vederea întocmirii planului de
protecţie şi intervenţie - iarna 2016-2017
Întocmirea Planului de protecţie şi intervenţie în cazul
căderilor masive de zăpadă, a producerii gheţii şi
poleiului în jud. Botoşani în iarna 2017 – 2018
Actualizarea permanentă a capabilităţilor pe niveluri de
alertare Alpha şi Bravo pentru cele 22 de riscuri identificate
la nivelul zonei de competenţă
Registrul de riscuri şi capabilităţi la nivel judeţean

-1 plan

-1 registru

CAPITOLUL 10 – CULTURĂ
Nr.
crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ
OBIECTIVUL
Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul
culturii

1

2

Instituţia
responsabilă
/parteneri

Indicatorii de performanţă –
(măsurabili)
unităţi fizice şi/sau valorice

Alte
observaţii

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Botoşani

Organizarea unor sesiuni de informare pentru uniunile de
creatori şi alţi factori interesaţi în vederea configurării
politicilor publice din domeniu
Dezvoltarea parteneriatului public–privat în domeniul
culturii
Organizarea unor acţiuni de sensibilizare a mediului de
afaceri pentru susţinerea culturii la nivel local
Protejarea şi conservarea patrimoniului cultural
naţional
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-4 sesiuni planificate
-cel puţin 100 participanţi

-2 sesiuni planificate
-câte cel puţin 30 participanţi/sesiune
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3

4

5
6

7

8

9
10

11

Monitorizarea lucrărilor de restaurare a obiectivelor incluse
în Planul Naţional de Restaurare finanţat de către Institutul
Naţional al Patrimoniului, precum şi a lucrărilor de
restaurare finanţate din alte surse (Secretariatul de stat
pentru Culte, Consilii Locale, Consiliul Judeţean, persoane
fizice şi juridice)
Eliberarea avizelor pentru restaurarea monumentelor
istorice precum şi a lucrărilor de investiţii în zona de
protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice
Eliberarea avizelor pentru vânzarea de terenuri conform
Legii nr. 17/2015
Efectuarea procedurilor administrative pentru clasare în
Lista Monumentelor Istorice, precum şi pentru clasarea
bunurilor mobile
Organizarea unor acţiuni de control şi monitorizare a stării
de conservare a monumentelor istorice, în colaborare cu
Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Compartimentul
Patrimoniu din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale
de la IPJ Botoşani
Verificarea îndeplinirii obligaţiilor legale cu privire la
protejarea obiectelor de patrimoniu mobil clasate în
patrimoniul cultural naţional: Muzeul Judeţean de Istorie
Botoşani şi Memorialul Ipoteşti, precum şi alţi deţinători de
bunuri culturale mobile (cultele religioase)
Monitorizarea acţiunilor de clasare a bunurilor culturale
mobile aparţinând instituţiilor muzeale şi cultelor religioase
Organizarea unor acţiuni de control pentru identificarea la
nivel local a muzeelor şi colecţiilor care funcţionează fără
forme legale
Elaborarea şi publicarea unui ghid informativ pentru
proprietarii de imobile monumente istorice cu privire la
întreţinerea, conservarea şi punerea în valoare a acestora
Promovarea patrimoniului cultural al judeţului în
cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului
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-10 obiective monitorizate

-nr. avize solicitate
-nr. avize eliberate
-nr. avize solicitate
-nr. avize eliberate
-nr. proceduri

-nr. acţiuni de control
-nr. monumente istorice controlate
-nr. neconformităţi identificate
-nr. măsuri dispuse
-nr. acţiuni de verificare
-nr. deţinători verificaţi
-nr. neconformităţi identificate
-nr. măsuri dispuse
-nr. acţiuni
-nr. acţiuni
-nr. UAT-uri verificate
-nr. neconformităţi identifricate
-nr. măsuri dispuse
-1 ghid editat în 250 exemplare
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12

13

14

15
16

17

Organizarea unor manifestări culturale în parteneriat cu
instituţiile muzeale pentru promovarea bunurilor de
patrimoniu imobil, mobil şi imaterial, în cadrul „Zilelor
Europene ale Patrimoniului”.
Dezvoltarea turismului cultural, bază a dezvoltării
durabile în plan local
Continuarea parteneriatului cu Centrul Naţional pentru
Promovarea Turismului Botoşani pentru promovarea
obiectivelor turistice din judeţ:
-turism cultural – punerea în valoare a obiectivelor
muzeistice (Casa Memorială „N.Iorga” Botoşani, Muzeul
Judeţean, Casa Ciomac-Cantemir – sediul Fundaţiei „Ştefan
Luchian” Botoşani, Muzeul memorial „Mihai Eminescu”
Ipoteşti, Muzeul memorial „G. Enescu” Dorohoi, Casa
memorială George Enescu - Liveni).
-turism ecumenic: punerea în valoare a bisericilor,
mănăstirilor, alte lăcaşuri de cult valoroase ca istorie,
realizare, stare de conservare: M-rea Popăuţi, Biserica „Sf.
Gheorghe”, Biserica Uspenia, Biserica armenească
Botoşani, Biserica „Sf.Nicolae”Dorohoi, M-rea Coşula, Mrea Gorovei, M-rea Vorona, M-rea Zosin, M-rea Agafton.
Monitorizarea actiunilor de marcare şi semnalizare a
monumentelor istorice din judet de către APL – acţiunea de
marcare şi semnalizare a monumentelor istorice trebuie să
fie realizată de către autorităţile administraţiei publice
locale
Monitorizarea lucrărilor de restaurare a monumentelor
istorice: Casa „Sofian” Botoşani.
Monitorizarea lucrărilor de modernizare şi dotare a
căminelor culturale şi a aşezămintelor culturale, prin
programele de finanţare ale UE şi Guvernului României
realizate prin Compania Naţională de Investiţii
Parteneriat pentru organizarea unor activităţi culturale cu
ocazia sărbătoririi unor evenimente istorice, culturale şi
artistice, precum şi a personalităţilor judeţului
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-nr. acţiuni
-perioada - luna septembrie
-nr. participanţi

-nr. acţiuni organizate

-nr. acţiuni de verificare
-nr. UAT-uri verificate
-nr. neconformităţi identificate
-nr. măsuri dispuse
-nr. acţiuni
-constatări
-nr. acţiuni
-constatări
-nr. acţiuni culturale organizate
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18

19
20

21

Organizarea unor sesiuni de informare cu privire la
oportunităţile de finanţare a lucrărilor de restaurare şi
punere în valoare a patrimoniului cultural local
Actualizarea şi republicarea Monografiei Patrimoniului
Cultural al Judeţului Botoşani
Sensibilizarea şi consilierea autorităţilor din domeniul
educaţiei pentru introducerea în curriculum şcolar, la
decizia şcolii, ca discipline opţionale, educaţia pentru
patrimoniul cultural/sau valori culturale locale
Organizarea unor întâlniri cu instituţii publice de cultură
pentru stabilirea unui calendar de activităţi pentru anul
2018 în vederea sărbătoririi Centenarului Marii Uniri

-nr. sesiuni
-nr. participanţi
-1 monografie editată în 300 exemplare
-nr. acţiuni
-nr. vizite - Vizitarea muzeelor şi
obiectivelor de patrimoniu mobil de către
elevi
-nr. acţiuni
-nr. instituţii publice şi cămine culturale
implicate

CAPITOLUL 11 – TINERET ŞI SPORT
Nr.
crt.

1
2

3

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE
REALIZEAZĂ OBIECTIVUL
Susţinerea iniţiativelor şi proiectelor de
tineret/pentru tineret, implementate de ONG-uri
Organizarea Concursului Local de Proiecte de
Tineret
Finanţarea ONG-uri câştigătoare

Instituţia responsabilă
/parteneri

Indicatorii de performanţă –
(măsurabili)
unităţi fizice şi/sau valorice

Alte
observaţii

Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Botoşani

Crearea de oportunităţi în vederea facilitării
dezvoltării personale şi sociale a tinerilor
Implementarea calendarului de proiecte proprii de
tineret
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nr. organizaţii aplicante
nr. organizaţii câştigătoare
nr. proiecte derulate
nr. activităţi desfăşurate
nr. participanţi
nr. beneficiari

nr. proiecte derulate
nr. activităţi desfăşurate
nr. participanţi
nr. beneficiari
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Susţinerea şi desfăşurarea de proiecte în Centrul de
Tineret Botoşani

4

5

Organizarea în bune condiţii a taberelor şcolare
Organizarea taberelor naţionale

6

Organizarea taberelor sociale

7

Organizarea taberelor pentru tineri cu dizabilităţi
Actualizarea/reactualizarea bazei de date
privind structurile sportive din judeţ
-Acordare sprijin logistic structurilor sportive de
drept privat cu personalitate juridică
-Acordare sprijin logistic structurilor sportive de
drept privat fără personalitate juridică
-Raportarea numărului de structuri sportive de drept
privat şi secţiile afiliate ale acestora care au
activitate competiţională

8

9

10
11

Îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile
administraţiei publice locale în scopul utilizării
eficiente a subvenţiilor alocate de la bugetele
locale
pentru
activitatea
sportivă
de
performanţă în teritoriu
Încheierea de noi protocoale de colaborare cu APL
pentru desfăşurarea acţiunilor din cadrul
Programelor
“Promovarea
sportului
de
performanţă” şi “Rural sport”
Prevenirea violenţei la manifestările sportive
organizate precum şi a dopajului în sport
Organizarea unor activităţi lucrative pentru comisia
judeţeană de combatere a violenţei în sport
Acţiuni specifice de mediatizare şi educaţie în
rândul sportivilor şi susţinătorilor
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nr. proiecte
nr. activităţi desfăşurate
nr. participanţi
nr. beneficiari
nr. participanţi
- nr. cadre didactice implicate
nr. participanţi
- nr. cadre didactice implicate
nr. participanţi
- nr. cadre didactice implicate

-nr. activităţi de consiliere
-nr. structuri sportive consiliate
-nr. activităţi de consiliere
-nr. structuri sportive consiliate
-nr. activităţi de consiliere
-nr. structuri sportive consiliate

-nr. protocoale încheiate
-nr. acţiuni desfăşurate
-nr. participanţi

-nr. activităţi organizate
-nr. activităţi
-nr. participanţi
72

12

13

Efectuarea controalelor şi încheierea proceselorverbale conform Legii nr. 4/2008 în arenele
sportive FC Botoşani, Stadioanele Dorohoi şi
Bucecea, Sala Polivalentă “Elisabeta Lipă”
Botoşani
Derularea acţiunilor sportive din cadrul din
calendarul DJST Botoşani
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-nr. acţiuni de control
-nr. neconformităţi identificate
-nr. măsuri dispuse
-nr. acţiuni sportive
-nr. participanţi
-nr. informări ale publicului

73

CAPITOLUL 12 – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DEZVOLTARE

OBIECTIVELE DE INVESTIŢII CUPRINSE ÎN PLANUL DE ACŢIUNI
PE ANUL 2017 AL JUDEŢULUI BOTOŞANI
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE
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PROIECTE / INVESTIŢII ALE UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Nr.
CRT.

1.

UNITATEA
ADMINISTRATIVTERITORIALĂ

A. PROIECTE / INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI NOI – FINANŢATE DIN FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT PRIN
PROGRAME GUVERNAMENTALE

Municipiul
Botoşani

DENUMIREA
INVESTIŢIEI

VALOAREA
TOTALĂ A
INVESTIŢIEI
CONFORM
CONTRACTULUI
DE FINANŢARE
SEMNAT

PROGRAMUL
NAŢIONAL
DE FINANŢARE

STADIUL
INVESTIŢIEI
LA
01.01.2017
(%)

BS

23%

BS

-

– MII LEI -

DATA ÎNCEPERII
INVESTIŢIEI ŞI
DATA
FINALIZĂRII
INVESTIŢIEI,
CONFORM
CONTRACTULUI
DE FINANŢARE
SEMNAT
11 noiembrie
20082011/prelungire
prin acte
adiţionale

Campus Liceul tehnologic
"Elie Radu" Botoşani

8.546,867

Spital municipal de boli
cronice şi îngrijiri paleative –
100 locuri

14.700,00

Sală de Sport la Liceul cu
program sportiv

3.726,00
fără TVA
6.024,71

Program naţional de
construcţii de interes
public şi social
Subprogramul
Săli de sport

5%

2016

Construirea a 72 locuinţe
sociale în zona Cişmea

5.900,00
fără TVA

Program naţional de
construcţii de interes
public şi social

11,23%

14.03.2016
13.03.2017

Programul naţional de
construcţii de interes
public sau social
Subprogramul
“Unităţi sanitare din
mediul urban”
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2016

ALTE
OBSERVAŢII/
Data semnării
contractului de
finanţare

prin CNI
Achiziţie proiectare şi
execuţie lucrări

prin CNI

În derulare
Încheiat
contract
execuţie 14.03.2016

75

2.

Municipiul
Dorohoi

Ob. inv. Reabilitare acoperiş
corp
Liceul
tehnologic
special “Ion Pilat”

188,000

BS

47%

2012
2015

Ob. Inv. Reabilitare termică
Liceul
“Regina
Maria”
Dorohoi

160,000

BS

0%

2012
2015

Utilităţi corp nou Seminar
Teologic Dorohoi

178,000

BS

50%

2009
2015

Modernizare strada Colonel
Vasiliu

5.796,38

PNDL

48,91%

nov.2014nov.2015

În faza de proiectare

În derulare

prelungire termen

3.

Oraşul
Bucecea

Asfaltare şi modernizare
drumuri de interes local în
oraşul Bucecea – 7,965 km

8.059,00

4.

Oraşul
Darabani

Reabilitare
Şcoala
gimnazială "Leon Dănăilă" –
teren sport

În derulare

PNDL

75%

14 aug. 2014
36 luni
14.08.2017

321,00

BS

65%

1 noiembrie
2007
2015

Reabilitare Grădiniţa cu
program normal nr. 7 –
Eşanca, Darabani

345,089

BS

70%

2009
2015

Modernizare
străzi
de
legătură în oraşul DarabaniCorneşti

1.873,185

PNDL

93%

14.08.2014
31.12.2016
2018

În derulare

Asfaltări străzi principale-10
km

13.812,03

PNDL

85,46%

În derulare

Sală de sport şcolară în
oraşul Darabani

2.900,00

PNCIPS
Subprogr.
Săli de sport

În curs
elaborare PT

24 oct 2014
31.12.2016
2018
01.07.2016
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CNI
În derulare
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5.

Oraşul
Săveni

6.

Comuna
Adăşeni

7.

Comuna
Albeşti

8.

Comuna
Avrămeni

Locuinte pentru tineri, destinate
inchirierii, judeţul Botosani,
oraşul Darabani, str. Fragilor
nr. 3, etapa I”

2.455,64

ANL
Programul Locuinte
pentru tineri, destinate
inchirierii

0%

22.07.2016
-

În derulare

Modernizare
drumuri
legătură
cu localităţile
componente ale oraşului
Săveni

9.956,66

PNDL

91%

14.08.2014

În derulare

Sală de sport în oraş Săveni

4.650,00 mii lei

Program Naţional de
construcţii de interes
public sau social
Sprogr. Săli de sport

În procedură de
achiziţie
proiectare,
execuţie şi
asistenţă tehnică

2017

BS-CNI
În derulare

Alimentare
cu
apă
localitatea Adăşeni, comuna
Adăşeni
Utilităţi Şcoala gimnazială
nr. 1 –corp clasele I-IV

1.906,00

PNDL

60%

04.07.2008
31.12.2015

În derulare

434,520

BS

53%

14 decembrie
2007/
2009

În derulare

„Reabilitare şi modernizare
Şcoala Primară nr. 4 Aurel
Vlaicu, comuna Avrămeni,
judeţul Botoşani în vederea
obţinerii autorizaţiei sanitare
de funcţionare”
„Reabilitare şi modernizare
Şcoala Primară nr. 2
Dimitrie Cantemir, comuna
Avrămeni, judeţul Botoşani
în
vederea
obţinerii
autorizaţiei
sanitare
de
funcţionare”
„Reabilitare şi modernizare
Grădiniţa cu program normal
nr. 1 Avrămeni, judeţul
Botoşani în vederea obţinerii
autorizaţiei
sanitare
de
funcţionare”

250,94

PNDL

Licitaţia în
curs de
desfăşurare

Contract
semnat
30.08.2016

la

235,69

PNDL

Licitaţia în curs
de desfăşurare

Contract
încheiat
30.08.2016

la

221,55

PNDL

Licitaţia în curs
de desfăşurare

Contract
încheiat
30.08.2016

la
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9.

Comuna
Băluşeni

„Reabilitare şi modernizare
Şcoala Primară nr. 1 Timuş,
comuna Avrămeni, judeţul
Botoşani în vederea obţinerii
autorizaţiei
sanitare
de
funcţionare”
„Reabilitare şi modernizare
Şcoala Gimnazială nr. 2
Panaitoaia,
comuna
Avrămeni, judeţul Botoşani
în
vederea
obţinerii
autorizaţiei
sanitare
de
funcţionare”
„Reabilitare şi modernizare
Şcoala Gimnazială nr. 3
Tudor Vladimirescu, comuna
Avrămeni, judeţul Botoşani
în
vederea
obţinerii
autorizaţiei
sanitare
de
funcţionare”
Construcţie Grădiniţă cu PN
Draxini

223,96

PNDL

Licitaţia în curs
de desfăşurare

Contract
încheiat
30.08.2016

la

773,34

PNDL

Licitaţia în curs
de desfăşurare

Contract
încheiat
28.12.2016

la

575,72

PNDL

Licitaţia în curs
de desfăşurare

Contract
încheiat
28.12.2016

la

864,60

BS-PRET

15%

2016

În derulare

Modernizare/Reabilitare Şcoala
Primară nr. 1 Zăiceşti, comuna
Băluşeni, judetul Botoşani în
vederea obţinerii autorizaţiei
sanitare de funcţionare
Modernizare/Reabilitare Şcoala
Primară nr. 2 Băluşenii Noi
comuna
Baluseni,
judetul
Botoşani în vederea obţinerii
autorizaţiei
sanitare
de
funcţionare

379,68

PNDL

5%

12.10.2016 –
12.10.2020

În derulare

215,04

PNDL

8%

12.10.2016 –
12.10.2016

În derulare

Modernizare/Reabilitare Şcoala
Primară nr. 3 Buzeni comuna
Băluşeni, judeţul Botoşani în
vederea obţinerii autorizaţiei
sanitare de funcţionare

325,44

PNDL

5%

12.10.2016 –
12.10.2016

În derulare
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CNI SA

10.

Comuna
Cândeşti

Reabilitare / modernizare
cămin cultural Cândeşti

186,00

PNDL

SF

-

11.

Comuna
Călăraşi

Canalizare şi staţie de
epurare, sat Călăraşi –
investiţie nouă

4.896,10

AFM

70%

02.04.2012
24.12.2015

12.

Comuna
Conceşti

3412,90

PNDL

75%

14.08.2014
14.08.2017

13.

Comuna
Cordăreni

Reabilitare prin asfaltare
drumuri săteşti în satele
Conceşti şi Movileni
Utilităţi Scoala gimnazială
nr 1 Cordăreni

369,00

BS

70%

noiembrie
2008

14.

Comuna
Coşula

Înfiinţare
sistem
de
alimentare cu apă în loc.
Coşula, Buda, Pădureni,
Şupitca, comuna Coşula,
judetul Botoşani
Modernizare DC 52 C prin
covor asfaltic (3,6 km)

4.412,64

PNDL

88%

23.12.2014
23.03.2017

În derulare

3.513,59

PNDL

89,09%

23.12.2014
23.02.2017

În derulare

Înfiinţare
sistem
de
canalizare şi staţie de
epurare în loc. Coşula,
Buda, Pădureni, Şupitca,
comuna Coşula, judetul
Botoşani

8.682,25

PNDL

83,18%

03.12.2014
03.03.2017

În derulare

Şcoala
Nicolae

905,55

BS-PRIS

70%

Reabilitare
Şcoala
gimnazială nr.1 Crasnaleuca

316,00

BS

55,51%

Reabilitare
gimnazială
Călinescu
15.

Comuna
Coţuşca
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Pregătire
amplasament

predare

Lucrări
executate,
facturate şi neachitate
–lipsă
fonduri
din
program
În derulare

În derulare

12 septembrie
2008

79

4.677,86

PNDL

574,638

BS

Licitaţie
achiziţie
execuţie
lucrări
34%

PNDL

82%

14 aug. 2014
31.12.2015
2016
31 dec.2018

În derulare
Act.adit.nr.2
la
Contract de finanţare
nr.9136 din29.04.2015

16.

Comuna
Cristeşti

Utilităţi Şcoala gimnazială nr
2 Oneaga

17.

Comuna
Curteşti

Modernizare DC
60 A,
Mănăstirea
DoamneiCurteşti

18.

19.

Comuna
Dobîrceni

Comuna
Durneşti

6.490,00

28.07.20162020

În derulare

Modernizare DC 8 din DN
24C, sat Crasnaleuca, km
0+000-4+000

18 septembrie
2008

Reabilitare şi modernizare
Şcoala Gimnazială nr. 1
Orăşeni-Deal, com.Curteşti

2.931,44

PNDL

Licitaţie
proiectare şi
execuţie lucrări

30dec.201630 dec.2020

Contract finantare nr.
13.269/30dec. 2016

Reabilitare şi modernizare
Şcoala Gimnazială ,,Neculai
Leon” comuna Curteşti

1.804,29

PNDL

Licitaţie
proiectare şi
execuţie lucrări

30 dec.2016 –
30 dec.2020

Contract finantare nr.
13.270/30dec. 2016

Reabilitare şi modernizare
Şcoala Primară nr. 3 OrăşeniVale,comuna Curteşti

1.456,13

PNDL

Licitaţie
proiectare şi
execuţie lucrări

30 dec.2016 –
30 dec.2020

Contract finantare nr.
13.271/ 30 dec. 2016

Utilităţi Şcoala gimnazială
nr.1 Dobirceni

611,347

BS

28%

27 noiembrie
2008

Construire
Brăteni

sat

725,150

BS

52%

12 iunie 2007

Ob. Inv. Grădiniţa cu program
normal nr.2 Guranda

587,601

BS

38%

14 octombrie
2008

Modernizare
reţele
de
drumuri în comuna Durneşti

10.864,27

PNDL

100%

20.05.2014
2016

grădiniţă
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în derulare
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20.

Comuna
Frumuşica

695,99

PNDL

0

30.12.2016

Semnat contract la
30.12.2016

8.914,57

PNDL

53,24%

14.08.2014
36 luni

În derulare

Reabilitare
Şcoala
gimnazială nr. 4 Storeşti

1.132,61

BS-PRIS

80%

Modernizare/Reabilitare Şcoala
Gimnazială Nr.1 Vlădeni-Deal,
comuna Frumuşica, judeţul
Botoşani, în vederea obţinerii
autorizaţiei
sanitare
de
funcţionare
Modernizare/Reabilitare
Grădiniţa cu program normal
Nr.1 Vlădeni-Deal, comuna
Frumuşica, judeţul Botoşani, în
vederea obţinerii autorizaţiei
sanitare de funcţionare
Modernizare/Reabilitare
Grădiniţa cu program normal
Nr.5
Rădeni,
comuna
Frumuşica, judeţul Botoşani, în
vederea obţinerii autorizaţiei
sanitare de funcţionare
Modernizare/Reabilitare Şcoala
Gimnazială
Nr.3 Rădeni,
comuna Frumuşica, judeţul
Botoşani, în vederea obţinerii
autorizaţiei
sanitare
de
funcţionare
Modernizare/Reabilitare
Grădiniţa cu program normal
Nr.4
Storeşti,
comuna
Frumuşica, judeţul Botoşani, în
vederea obţinerii autorizaţiei
sanitare de funcţionare

467,438

PNDL

0

36 luni

31.08.2016

489,68

PNDL

0

36 luni

31.08.2016

502,80

PNDL

0

36 luni

31.08.2016

489,598

PNDL

0

36 luni

30.12.2016

489,577

PNDL

0

36 luni

30.12.2016

Reabilitare
şi
modernizare
Gradiniţa nr. 5 cu PN în sat
Băbiceni
Modernizare drum ommunal
DC
46,
Flămânzi-StoreştiVlădeni-Deal-RădeniBoscoteni-limita cu jud. Iaşi
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În derulare

81

21.

22.

Comuna
Havîrna

Comuna
Hilişeu-Horia

Reabilitare
/modernizare/dotare cămin
cultural din sat Havîrna

1.267,00

PNDL

97%

22.10.2014
22.06.2016

CNI
3% din BL

Modernizare drumuri locale
în comună

6.224,00

PNDL

85%

În derulare

Împădurirea
terenurilor
agricole degradate situate
pe raza comunei

3.379,00

AFM

20%

28.10.2014
28.10.2016
30.06.2017
28.10.2014
28.10.2019

218,10

PNDL

Demararea
procedurilor de
licitatie

2017-2021

455,20

PNDL

Demararea
procedurilor de
licitatie

2017-2021

218,10

PNDL

Demararea
procedurilor de
licitatie

2017-2021

1.380,903

PNDL

0%

Data începerii
16.12.2016

Reabilitare,
modernizare
Şcoala Gimnazială nr. 2
Hilişeu-Crişan, comuna HilişeuHoria judeţul Botoşani

592,856

PNDL

0%

Data începerii
16.12.2016

Reabilitare,
modernizare
Şcoala Gimnazială nr. 3 Iezer,
comuna Hilişeu-Horia, judeţul
Botoşani

659,388

PNDL

0%

Data începerii
16.12.2016

Reabilitare,
modernizare
Şcoala Primară nr. 4 HilişeuCloşca, comuna Hilişeu-Horia,
judeţul Botoşani

498,417

PNDL

0%

Data începerii
16.12.2016

Modernizare
şi
reabilitare
Şcoala
primară
Dumitru
Pompas
Balinţi
comuna
Havîrna-aut. sanitară
Reabilitare şi modernizare
Şcoala
gimnazială
Iancu
Munteanu Tătărăşeni, comuna
Havîrna – aut. sanitară
Reabilitare şi modernizare
gradiniţa cu program normal
nr.3 Gîrbeni comuna Havîrna –
aut. sanitară
Reabilitare,
modernizare
Şcoala Gimnazială nr. 1
Hilişeu-Horia, comuna HilişeuHoria, judeţul Botoşani
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Contract
execuţie
lucrări semnat pe 10
iunie 2015
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23.

Comuna
Hlipiceni

24.

Comuna
Hudeşti

25.

Comuna
Leorda

Reabilitare,
modernizare
Şcoala Primară nr. 5 Corjăuţi,
comuna Hilişeu-Horia, judeţul
Botoşani

229,316

PNDL

0%

Data începerii
16.12.2016

Reabilitare
Şcoala
Gimnazială
nr.2
în
localitatea Victoria, comuna
Hlipiceni, judeţul Botoşani
Modernizare DC 83, Hudeşti
–Alba, modernizare DC 84
D Hudeşti – Başeu –
Mlenăuţi şi modernizare DC
84, Hudeşti-Conceşti, în
lungime de 9,700 km
Ob. Inv. Reabilitare Şcoala
Hudeşti – corp vechi

1.200,25

PNDL

0%

16.09.2016
16.09.2019

4.873,590

PNDL

100%

14.08.2014
14.08.2017

75%

În derulare

204,00

BS

50%

Ob. Inv. Reabilitare Şcoala
Hudeşti – corp nou

166,00

BS

50%

Ob. Inv. Reabilitare Şcoala
Alba – corp vechi

681,00

BS

60%

Ob.
Inv.
Grădiniţa Vatra

Reabilitare

672,00

BS

50%

Construire bază sportivă
model tip I în comuna
Leorda
Reabilitare
Şcoala
gimnazială nr 1 Leorda

683,33

PNDL

65%

nov.2011

558,921

BS

60%

17 decembrie
2009

PNDL

-

30 decembrie
2016
30 decembrie
2020

Reabilitare şi modernizare
Şcoala Gimnazială nr.1
Leorda,comuna
Leorda,
judeţul Botoşani, în vederea
obtinerii autorizaţiei sanitare
de funcţionare

1.813,289
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finalizat

lipsă
fonduri
program

din

30 decembrie 2016
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26.

27.

28.

Comuna
Mihai
Eminescu
Comuna
Mihălăşeni

Comuna
Mileanca

Reabilitare şi modernizare
Şcoala Primară nr. 3 Dolina,
comuna Leorda, judeţul
Botoşani,
în
vederea
obţinerii autorizaţiei sanitare
de funcţionare
Canalizare
menajeră
şi
staţie de epurare în loc.
Stînceşti şi Manoleşti Vale
Reconstrucţie
ecologică
forestieră
pe
terenuri
degradate în perimetrul de
ameliorare
Sarata, com.
Mihălăşeni
Ob. Inv. Şcoala gimnazială
nr.2 Codreni

Modernizare drum comunal
DC 21 în comuna Mileanca
29.

30.

Comuna
Păltiniş

Comuna
Pomîrla

Construire bază sportivă de
tip I în localitatea Păltiniş
Modernizare drumuri de
interes local, 4,9 km,
comuna Paltiniş, judeţul
Botoşani
Centru de zi pentru copii

Modernizare drum comunal
DC 80, km 2+050-5+850,
Pomîrla-DJ 291D

979,807

PNDL

-

30 decembrie
2016
30 decembrie
2020

PNDL

98%

16.06.2015

În derulare

2.057,47

AFM

60%

2010 /2015
2016

Lipsă fonduri de la AFM
De primit o diferenţă de
415,496 mii lei pentru
lucrări
efectuate,
facturate şi neachitate în
2012

511,197

BS

66%

26 octombrie
2009

8.176,52
7.857,60
din program
1.016,00

PNDL

76,61%

31.10.2014
31.10.2017

În derulare

PNDL

80%

martie 2009

Lipsă
finanţare
contribuţia locală

6.278,00

PNDL

în desfasurare
procedura de
licitaţie pentru
desemnarea
constructorului

28.07.2016

Contractul a
semnat
28.07.2016

BS prin
MMFPSPV

80%

2012
mai 2015
mai 2016
aprilie 2017/
prelungire prin acte
adiţionale

În derulare

PNDL

95%

14.08.201414.08. 2016
14.08.2017

În derulare

508,06

3.593,06
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30 decembrie 2016

–

fost
pe

84

31.

Comuna
Rădăuţi-Prut

Reabilitare şi modernizare
Liceu Teoretic „Anastasie
Başotă” comuna Pomîrla,
judeţul Botoşani

6.587,436

PNDL

Derulare
execuţie
lucrări

14.12.2016 –
14.12.2020

14.12.2016

Reabilitare şi modernizare
„Şcoala
Primară
nr.1
Pomîrla” comuna Pomîrla,
judeţul Botoşani
Alimentare
cu
apă
a
localităţii Miorcani
Ob. Inv. Şcoala primară nr.3
Rediu

988,701

PNDL

Derulare
execuţie
lucrări

30.12.2016 –
30.12.2020

30.12.2016

3.904,00

PNDL

43%

2010

466,00

BS

47%

14 august
2008

580,00

BS

85%

14 august 2008
01.10.2009
12.05.2015
08.12.2015
12.05.2017

Ob. Inv. Şcoala gimnazială
nr 2 Miorcani
32.

Comuna
Roma

Modernizare DC
Roma-Domăcheni,
0+000-9+100

66

B,
km

11.456,038

PNDL

49%

6.658,00

PNDL

Realizat Studii
geo+topo
SF în curs

299,975

BS

85%

8 aprilie 2009

în derulare

Urmează
semnarea
contractului de finanţare

33.

Comuna
Santa-Mare

Înfiinţare
sistem
de
alimentare cu apă şi apă
uzată în comuna Roma
Reabilitare Şcoala primară
nr.4 Ringhileşti

34.

Comuna
Suharău

Utilităţi Şcoala gimnazială nr
1 Suharău

862,719

BS

37%

18 august
2008

Consolidare Gradiniţa cu
program
normal
nr.3
Smîrdan

850,015

BS

12%

22 octombrie
2007

Utilităţi Şcoala gimnazială Ctin Tincu Lişna

632,03

BS

33%

2008-2009
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În derulare
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Modernizare
Suharău

35.

Comuna
Şendriceni

36.

Comuna
Todireni

37.

Comuna
Tudora

DC

82

B

2.893,00

Construire centru de zi
pentru copii “Flori de tei” în
sat Suharău

sept. 2014

În derulare

09.10.2013
31.05.2015
31.10.2016
30.04.2017

În derulare

Sept.2016

În derulare

Faza PT

Sept. 2016

În derulare

PNDL

73,83%

14.08.2014

În derulare

PNDL

50 %
realizat fizic
Val.
Decontată 206 mii lei
din
contribuţia
locală
plăţi restante
– 76 mii lei

01.07.2009
31.12.2011

Din fondurile de la BS
s-a primit suma de 4,00
mii
lei.
Prin
HCJ
152/2012 s-a primit suma
de 23 mii lei pentru
achitarea plăţilor restante
Prin OG nr. 17 şi OUG
99/2013 s-a alocat suma
de 54 mii lei pentru
achitarea
plăţilor
restante.
Lucrări întrerupte din
cauza lipsei de fonduri
din program

PNDL

98%

16.06.2015

În derulare

PNDL

57%

16.06.2015

În derulare

PNDL

86%

498,40

BS
prin MMFPSPV

76%

Modernizare
Şcoala
gimnazială nr 1 Suharău

563,404

PNDL

Faza PT

Modernizare Şcoala
Profesională Sfântul Apostol
Andrei Smârdan
Viabilizare prin pietruire şi
asfaltare a DC 79 în comuna
Şendriceni
Construire bază sportivă tip
II în comuna Todireni

741,686

PNDL

8.769,14

654,00

Modernizarea prin asfaltare a
drumurilor de interes local, DC
55, DS 1451, DS 420 şi DS
1128-zona Cornăţel şi Dealu
Curţii
Modernizarea prin asfaltare a
drumurilor de interes local, DS
1257, DS 1208, DS 1755, DS
1875, DS 2227, DS 2101 şi DS
2003-zona Capu Codrului
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Reabilitare / modernizare
cămin cultural
Construire
grădiniţă
Şcoala T Crudu

–

Sală de Sport şcolară

-

PNDL

98%

25.12.2015

În derulare
CNI

1.156,00

PNDL

Achizitie
execuţie
lucrări
finalizată

31.08.2015
10.07.2017

În derulare

3.590,00

PNDL
Program naţional de
construcţii de interes
public şi social
Subprogramul
Săli de sport
PNDL

10%

-

29.12.2016

Semnat contract
finanţare
29.12.2016

PNDL

88%

01.09.2008
02.07.2017

În derulare

BS

67%

4 iulie 2008

16 oct. 2014
60 luni
16.10.2019

Modernizare şi extindere
grup
sanitar
Şcoala
gimnazială „Tiberiu Crudu”
38.

39.

Comuna
Ungureni

Comuna
Vîrfu Cîmpului

Modernizare DC 17 Ungureni –
Epureni – Iacobeni – Strahotin
– Hulub, în comunele Ungureni
şi Dângeni, judeţul Botoşani
Utilităţi Şcoala gimnazială nr 2
Ungureni

544,056

Program de îmbunătţire a
calităţii
mediului
prin
împădurirea terenurilor agricole
degradate
cuprinse
în
perimetrele
de
ameliorare
„Olari” , „Coastă Cernescu”,
„Cănănău”

3.061,463

AFM

27%

Extindere
şi
modernizare
sistem
centralizat
de
alimentare cu apă potabilă în
comuna Vîrfu Cîmpului, jud.
Botoşani

2.456,63

PNDL

Licitaţie
execuţie
lucrări
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În derulare
CNI

2016

de
la

În derulare

Inclus în PNDL
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40.

41.

42.

43.

Modernizare DC 73 C pe o
lungime de 3,47 km şi DC 73 D
pe o lungime de 0,45 km în
comuna Vîrfu Cîmpului, jud.
Botoşani

4.244,25

PNDL

Licitaţie
execuţie
lucrări

2016

Inclus în PNDL

Construire aşezământ cultural
în satul Maghera, comuna Vîrfu
Cîmpului, jud. Botoşani

194,00

PNDL

-

2016

Înaintat la CNI
Propus spre includere
în PNDL

Comuna
Văculeşti

Centru de zi pentru copii,
localitatea Văculeşti

442,00

MMFPSPV

80%

306,00 mii
EURO
110,000

PNDL

30%

Comuna
Vorona

Reabilitare/modernizare
cămin cultural Văculeşti
Reabilitare acoperis Şcoala
„Alexandru cel Bun” Icuşeni

04.08.200931.12.2012/
31.12.2014/
31.05.2015
30.10.2016
12 luni de la ordin
începere lucrări

BS

15 %

2009

Reabilitare,
consolidare
utilităţi, instalaţii termice şi
electrice Şcoala „Alexandru
cel Bun” Icuşeni (Icuşeni 3)
Sistem de alimentare cu apă
a comunelor Vorona şi
Tudora, judeţul Botoşani
Asfaltare DC 55 şi DS 370
în comuna Vorona

513,000

BS

20 %

2010

16.882,00
19.496,20

PNDL

75%

11.03.2008

2.470,97

PNDL

60%

24.10.2014

PNDL

65%

2016

Comuna
Răchiţi

Comuna
Unţeni

Cămin cultural în localitatea
Costeşti, comuna Răchiţi
(proiectare,
construire,
dotare)
Reabilitare şi modernizare
Şcoala
primară
nr.
3
Costeşti
Asfaltarea DC 29-2,5 km

1.564,499

PNCIPS
Subprogr. Aşezăminte
culturale

1.296,449

PNDL

Doc.
tehnice

03.01.2017

2.190,00

PNDL

2%

28.06.2016
28.06.2020
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În derulare

CNI SA

În derulare – în
funcţie de alocările
bugetare
În derulare – în
funcţie de alocările
bugetare
CNI
În derulare

Semnat contract de
finanţare
la
03.01.2017
În derulare
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44

45
46

47

Comuna
Cristineşti

Comuna
Broscăuţi
Comuna
Copălău

Comuna
Corni

Construcţie Grădiniţă cu PN
Cristineşti
Reabilitare şi Modernizare
Şcoala Gimnazială nr. 4
Fundu-Herţii,
comuna
Cristineşti, judeţul Botoşani
Reabilitare şi Modernizare
Şcoala
Primară
nr.3
Dragalina,
comuna
Cristineşti, judeţul Botoşani

1.263,14

Reabilitare şi Modernizare
Şcoala
Primară
nr.2
Baranca,
comuna
Cristineşti, judeţul Botoşani
Reabilitare şi Modernizare
Şcoala Primară Ioan şi
Natalia Corbu Dămileni,
comuna Cristineşti, judeţul
Botoşani
Construcţie Grădiniţă cu PN
Broscăuţi
Modernizare drum comunal
DC 52 B, km 0+000-3+800,
Copălău (DJ 208 H)Cerbu(DJ
208
H)
şi
construire pod din beton
armat peste râul Miletin,
comuna Copălău, judeţul
Botoşani

BS-PRET

15%

834,00

PNDL

6,9%

13.09.201612.09.2020

13.09.2016

987,00

PNDL

3,8%

28.10.201627.10.2020

28.10.2016

319,00

PNDL

11,7%

30.12.201629.12.2020

30.12.2016

588,00

PNDL

7,0%

30.12.201629.12.2020

30.12.2016

858,86

BS-PRET

15%

În derulare

52.553,404

PNDL

-

01.09.2016
01.09.2017
2016-2019

Reţea de alimentare cu apă în
comuna Corni

3.931,17

PNDL

2017 /2019

Semnat contract
01.11.2016

Reabilitare, modernizare şi
dotare aşezământ cultural din
satul Corni, comuna Corni,
judeţul Botoşani

1.884,45

PNDL

0%
SF+ deviz
general
40%

17.11.2015 /
17.05.2017

CNI-2015
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În derulare

faza de PTh –licitaţie
28.07.2016

la
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48

49

Comuna
Dîngeni

Comuna
Manoleasa

Reabilitarea şi modernizarea
Şcoala Primară nr. 1 Hulub,
Comuna
Dîngeni,
judeţul
Botoşani – autorizaţie sanitară
de funcţionare
Reabilitarea şi modernizarea
Şcoala Primară nr. 2 Strahotin,
Comuna
Dîngeni,
judeţul
Botoşani – autorizaţie sanitară
de funcţionare
Reabilitarea şi modernizarea
Şcoala Gimnazială nr. 1
Dîngeni, Comuna Dîngeni,
judeţul Botoşani – autorizaţie
sanitară de funcţionare
Reabilitarea şi modernizarea
Şcoala Gimnazială nr. 2
Iacobeni, Comuna Dîngeni,
judeţul Botoşani – autorizaţie
sanitară de funcţionare

Reabilitare şi modernizare
Şcoala
Primară
nr.4
Sadoveni,
comuna
Manoleasa,
judeţul
Botoşani-aut. sanitară
Reabilitare şi modernizare
Şcoala
Primară
nr.3
Flondora,
comuna
Manoleasa, judeţul Botoşani
Reabilitare şi modernizare
Grădiniţa nr.5 Zahoreni,
comuna Manoleasa, judeţul
Botoşani
Reabilitare şi modernizare
Şcoala
Primară
nr.5
Zahoreni,
comuna
Manoleasa, judeţul Botoşani

212,30

PNDL

0%

21.12.2016
– max 4 ani

Contract
nr.
10598/21.12.2016

317,54

PNDL

0%

21.12.2016
– max 4 ani

Contract
nr.
10599/21.12.2016

212,94

PNDL

0%

21.12.2016
– max 4 ani

Contract
nr.
10600/21.12.2016

1.592,67

PNDL

0%

21.12.2016
– max 4 ani

Contract
nr.
10597/21.12.2016

1.867,882

PNDL

-

2016-2019

21.12.2016

762,378

PNDL

-

2016-2019

21.12.2016

746,439

PNDL

-

2016-2019

21.12.2016

476,373

PNDL

-

2016-2019

21.12.2016
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50

Comuna
Mitoc

51

Comuna
Prăjeni

Reabilitare şi modernizare
Grădiniţa
nr.2
Liveni,
comuna Manoleasa, judeţul
Botoşani
Reabilitare şi modernizare
Şcoala Gimnazială nr.2
Liveni, comuna Manoleasa,
judeţul Botoşani
Reabilitare şi modernizare
Şcoala Gimnazială nr.1
Manoleasa, Corp B, comuna
Manoleasa, judeţul Botoşani
Reabilitare şi modernizare
Şcoala Gimnazială nr.1
Manoleasa, Corp A, comuna
Manoleasa, judeţul Botoşani
Reabilitare şi modernizare
Grădiniţa nr.1 Manoleasa,
Corp A, comuna Manoleasa,
judeţul Botoşani
Modernizare drum comunal
DC9 în satul Horia, comuna
Mitoc, judeţul Botoşani
Modernizare DC 42 în sat
Miletin, comuna Prăjeni, judeţul
Botoşani
Reabilitare şi modernizare
Şcoala Primară nr. 4 Lupăria,
comuna
Prăjeni,
judeţul
Botoşani
Reabilitare şi modernizare
Şcoala Gimnazială nr. 2
Miletin, comuna Prăjeni, judeţul
Botoşani
Reabilitare şi modernizare
Şcoala
Gimnazială
nr
3
Cîmpeni,
comuna
Prăjeni,
judeţul Botoşani

740,586

PNDL

-

2016-2019

21.12.2016

3.051,891

PNDL

-

2016-2019

21.12.2016

1.308,254

PNDL

-

2016-2019

21.12.2016

1.618,218

PNDL

-

2016-2019

21.12.2016

625,828

PNDL

-

2016-2019

21.12.2016

2.717,37

PNDL

Achiziţie
execuţie
lucrări

14.09.2016 –
14.09.2020

Contract
finanţare nr.
31.08.2016

19.145,45

PNDL

76,33%

14.05.201514.05.2017

17.06.2016

445,629

PNDL

-

25.10.2016/2018

CF 25.10.2016

802,227

PNDL

-

25.10.2016/2018

CF 25.10.2016

827,252

PNDL

-

25.10.2016/2018

CF 25.10.2016
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Reabilitare şi modernizare
Şcoala Gimnazială nr. 1
Prăjeni,
comuna
Prăjeni,
judeţul Botoşani

52

53

54

Comuna
Răuseni

Comuna
Ripiceni

Comuna
Vlăsineşti

-

PNDL

-

25.10.2016/2018

Extinderea reţelei de apă
1.988,00
potabilă în satele Rediu şi fără TVA
Stolniceni
din
comuna
Răuseni, jud.Botoşani
Înfiinţarea
reţelei
de
6.700,056
canalizare menajeră şi a
staţiei de epurare în comuna
Ripiceni, judeţul Botoşani

PNDL

Licitatie
Soluţionare
contestaţie

2016-2019

Modernizare corp A Şcoală
profesională
”Gheorghe
Burac, sat Vlăsineşti

PNDL

429,723

PNDL
Subprogramul:
”Modernizarea satului
românesc”. Domeniul
specific: Realizarea/
extinderea/reabilitarea/mode
rnizarea/dotarea unităţilor de
învăţământ preuniversitar
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în stadiul de
obtinere a C.U./
Avizelor la faza
de PT

0%

CF 25.10.2016

20.07.2016
Urmează a fi semnat
contractul de execuţie
lucrări

30.06.2016
4 ani de la data
semnării
Contractului
de
Finanţare

2017-2018

Contract de Finanţare
192/30.06.2016

Contract
de
Finanţare Nr. 493 /
07.09.2016
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NR.
CRT.

1.

2.

UNITATEA
ADMINISTRATIV
-TERITORIALĂ

B. PROIECTE / INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI NOI – FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE

Consiliul
Judeţean
Botoşani

Municipiul
Botoşani

DENUMIREA
INVESTIŢIEI

VALOAREA
TOTALĂ A
INVESTIŢIEI

PROGRAMUL DE
FINANŢARE
DIN FONDURI
EUROPENE

STADIUL
INVESTIŢIEI LA
01.01.2017
(%)

DATA ÎNCEPERII
INVESTIŢIEI ŞI
DATA FINALIZĂRII
INVESTIŢIEI,
CONFORM
CONTRACTULUI
DE FINANŢARE
SEMNAT

ALTE
OBSERVAŢII

În
derulare-cf.
Actului adiţional nr.
5 la Contractul de
finanţare
nr.
100676/22.11.2010
de
prelungire
a
duratei
de
implementare până
la 30.06.2017
În derulare
Proiectul
a
fost
fazat:
-Faza I – finanţat
prin POS MEDIU
2007-2013
în
valoare
de
122.323,213 mii lei
şi realizat 100%
-Faza II – finanţat
prin POIM 20142020 în valoare de
257.021,239 mii lei
şi realizat 6%

– MII LEI -

Sistem
integrat
de
management al deşeurilor
în judeţul Botoşani

114.622,56

POS MEDIU 20072013, Axa 2/DMI 1

100%

22.11.2012
Data finalizării:
21.08.2015
31.12.2015
30.06.2016
30.06.2017

Extinderea
şi
modernizarea sistemului
de alimentare cu apă,
canalizare şi epurare din
judeţul Botoşani

379.344,45

POS MEDIU 20072013, Axa 1/DMI 1

100%

23.08.2011
Data finalizării:
01.06.2015/
31.12.2015
30.06.2016

Restaurare şi consolidare
„Teatrul
Mihai
Eminescu:din municipiul
Botoşani

21.698,349

25%

01.08.2013
-20 luni de la
semnarea contractului
30.06.2016
cf act aditional
nr. 2

POIM 2014-2020

POR 2007-2013/ Axa
3/DMI 5.1
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Lucrări sistate
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