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NOTE:
1. Planul de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de Guvernare a fost înregistrat cu nr. 2555/16.02.2018, aprobat
prin Hotărârea nr. 3/27.02.2018 a Colegiului Prefectural al jude ului Boto ani i postat pe
site-ul web al Institu iei Prefectului - Jude ul Botoşani, link-ul necesar pentru vizualizare
fiind http://bt.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/25/2018/02/HCP_3_din_2702-2018.pdf
2. Datele i informa iile prezentate în acest material au fost furnizate de institu iile publice
care asigur implementarea Planului.
Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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DIREC II DE AC IUNE
Capitolul 1 Finan e publice

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
ADMINISTRA IA JUDE EAN A FINAN ELOR PUBLICE BOTOŞANI
Creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetului consolidat al statului
1 Monitorizarea zilnic a încas rilor la
Gradul de realizare a programului de
113,7%
Realizat
bugetul general consolidat în vederea
încas ri venituri bugetare - 113,7%
întreprinderii de m suri operative pentru
realizarea programului de încas ri la
nivelul fiec rei structuri fiscale
subordonate şi pe fiecare buget,
concomitent cu reducerea costurilor de
colectare pentru fiecare leu încasat
Îmbun t irea conform rii voluntare
2 Stimularea conform rii voluntare a
Gradul de depunere voluntar a
96%
Realizat
contribuabililor la declarare şi la plata
declara iilor fiscale pe tipuri de impozite obliga iilor fiscale prin prestarea de
88,69 %;
servicii moderne, respectiv acordarea de
asisten fiscal de calitate, iar pe de alt
Gradul de conformare voluntar la plata
99,5%
Realizat
parte prin asigurarea unui tratament
obliga iilor fiscale - 84,58%.
echitabil şi nediscriminatoriu şi, prin
aceasta, asigurarea egalit ii cet enilor
în fa a impozitului
Prevenirea şi diminuarea activit ilor de evaziune fiscal şi fraud prin creşterea eficien ei şi eficacit ii activit ii de inspec ie fiscal
3 Intensificarea ac iunilor de inspec ie
Num r inspectii efectuate de un inspector
90,2%
Mediu realizat
fiscal asupra contribuabililor cu risc
la contribuabili persoane juridice - 4,96
- Complexitatea cazurilor
fiscal ridicat pentru administra ia fiscal
supuse inspectiilor fiscale si
colaborarea anevoioasa cu
unii contribuabili.
- Inspectii fiscale efectuate cu
delegare de compenta in
Nr.
crt.

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informa ii
relevante

-

-

-
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Nr.
crt.

4

5

6

Denumire

Combaterea muncii la negru şi a
subdeclar rii contribu iilor sociale prin
creşterea num rului de inspec ii fiscale
cu acest obiectiv
Ac iuni de inspec ie fiscal în vederea
identific rii şi combaterii fraudelor
privind taxa pe valoarea adugat , în
special frauda intracomunitar
Dezvoltarea schimbului de informa ii cu
celelalte structuri din cadrul ANAF, cu
alte institu ii şi autorit i na ionale şi din
statele membre ale Uniunii Europene

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Alte informa ii
relevante

Num r inspectii efectuate de un inspector
la contribuabili persoane fizice - 9,7

97%

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
alte judete si Municipiul
Bucuresti.
Realizat

Sume stabilite suplimentar pe un inspector,
urmare inspectiilor fiscale la contribuabili
persoane juridice - 478,02 mii lei

100%

Realizat

-

Sume stabilite suplimentar pe inspector,
urmare inspectiilor fiscale la contribuabili
persoane fizice - 236,83 mii lei

100%

Realizat

-

BIROUL VAMAL DE INTERIOR BOTOŞANI
Utilizarea tehnicilor de management al riscurilor în vederea creşterii colect rii taxelor în cadrul opera iunilor de v muire
1 Intensificarea urm ririi execu iei
- valoare încas ri la bugetul de stat:
100%
bugetului de stat pentru sursele de
13.558.702 lei;
venituri bugetare
2 Int rirea planului de control ulterior
- nr. declara ii vamale reverificate: 101
100%
asupra opera iunilor vamale prin
- nr. DRS-uri emise: 7
reverificarea unui num r mai mare de
- valoare sume identificate suplimentar: 0
declara ii vamale şi o analiz am nun it
a acestora mai ales în ceea ce priveşte
încadrarea tarifar , originea m rfurilor şi
taxele antidumping. Întocmirea de
Procese verbale de Control şi Decizii de
Regularizare în vederea recuper rii la
bugetul de stat a sumelor constatate.
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
Aplicarea legisla iei privind autorizarea, atestarea avizarea persoanelor juridice şi fizice care desf şoar activit i de produc ie îmbuteliere, ambalare, primire,
de inere, depozitare şi/sau expediere, comercializare, utilizare final a produselor accizabile
3 Emiterea de autoriza ii, atestate şi alte
- nr. atestate comercializare en detail / en
100%
acte administrative- solicitate de
gross produse energetice emise=1
persoane fizice şi juridice din jude ul
- nr. atestate comercializare en gross
Botoşani - operatori cu produse
b uturi alcoolice şi igari emise=4;
accizabile: destinatari
- nr. autoriza ii utiliztor final emise=2;
înregistra i,expeditori înregistra i,
- nr. autoriza ii utilizator final / atestate
comercian i en-gros, comercian i encomercializare modificate=0;
detail, utilizatori finali, importatori,
-nr. ac iuni supraveghere denaturare
inclusiv gospod rii individuale.
alcool=61;
-nr. controale operatori economici cu
produse accizabile=82;
Monitorizarea respect rii prevederilor legale privind supravegherea mişc rii produselor accizabile în regim suspensiv de accize pe teritoriul na ional şi
comunitar
4 . Utilizarea aplica iei EMCS-RO care
- nr. e-DA-uri vizate ca urmare a
100%
permite gestionarea e-DA întocmit în
supravegherii expedierii produselor
cazul deplas rii produselor accizabile în
accizabile=26;
regim suspensiv de accize în format
- nr. e-DA –uri confirmate în urma
electronic şi stabilirea tipului
supravegherii recep iei în regim suspensiv
controalelor în func ie de analiza de risc. a produselor accizabile de la antrepozite
fiscale=25;
Protejarea teritoriului vamal na ional şi comunitar prin combaterea traficului illicit de droguri, precursori, substan e şi preparate stupefiante şi psihotrope
produse cu regim special, respectiv produse strategice, cu dubl utilizare, arme, muni ii, substan e chimice periculoase, produse care afecteaz stratul de ozon,
produse radioactive, biologice, nucleare etc., al traficului illicit cu bunuri culturale mobile, cu specii s lbatice de flor şi faun , cu metale şi pietre pre ioase, al
traficului de m rfuri cu risc pentru s n tatea şi siguran a consumatorului al traficului cu m rfuri contraf cute şi pirat, precum şi prin supravegherea vamal
a pie ei
5 Efectuarea de controale fizice asupra
- nr .controale în vederea verific rii
100%
mijloacelor de transport şi a coletelor
respect rii drepturilor de proprietate
postale pentru combaterea traficului
intelectual , constat ri: 61(0)
illicit de droguri, produse cu regim
- nr. colete poştale verificate: 2.220
special, m rfuri contraf cute şi pirat ,
- nr. constat ri: 0
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

6

Denumire
CITES, flora, faun pe cale de dispari ie,
a bunurilor culturale mobile, metalelor,
pietrelor pre ioase
Efectuarea de actiuni comune cu alte
institu ii ale statului în vederea
respect rii reglement rilor legale în
vigoare privind DPI, siguran a şi
securitatea popula iei, traficul ilicit de
droguri şi supravegherea vamal a pie ei

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- nr. cazuri confisc ri: 0
- valoarea bunurilor confiscate: 0 lei
- nr. controale realizate în comun cu I.P.J.
Botoşani, Comisariatul Jude ean pentru
Protec ia Consumatorului şi D.S.V.S.A.
Botoşani, ANCOM, constat ri: 38(0)

100%

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

-

Alte informa ii
relevante

-

Capitolul 2 Fonduri europene

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL BOTOŞANI
Creşterea, în raport cu anul 2017, a valorii care exprim gradul de conştientizare i informare, la nivelul managerilor şi al altor responsabili din cadrul
grupului int identificat, cu privire la oportunit ile oferite de programele cu finan are european aprobate pentru exerci iul financiar 2014-2020
1 Întocmirea Planului de acţiuni pentru
- plan elaborat, aprobat i postat pe site-ul
100%
- Planul, înregistrat
promovarea accesării fondurilor
web al Institu iei Prefectului - Jude ul
cu nr. 1612/
europene în anul 2018
Botoşani http://bt.prefectura.mai.gov.ro/;
31.01.2018, a fost
aprobat prin Ordinul
Prefectului nr. 32/
31.01.2018;
- procese-verbale ale ac iunilor de evaluare
- procesele-verbale
aferente trimestrelor
a stadiului implement rii Planului
(1/trimestru).
I i II au fost
înregistrate cu nr.
5165/12.04.2018 i
9920/11.07.2018.
2 Întâlniri zonale ale Prefectului cu
- gradul de participare la întâlniri a
100%
În perioada 16autorit ile administra iei publice locale
autorit ilor invitate (100%);
20.04.2018 au avut
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

Denumire
din jude ul Boto ani.

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- cel pu in un comunicat de pres .

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Ac iune de informare cu privire la
m surile Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Institu ie partener : Centrul
Regional pentru
Finan area Investi iilor Rurale 1
Nord-Est Ia i
Ac iune de informare referitoare la
Programul Europa pentru cetățeni
2014-2020.
Institu ie partener : Ministerul
Culturii i Identit ii Na ionale Unitatea de Management a
Proiectului - Punctul Europa pentru
cet eni România

- nr. minim de participan i la ac iune,
desemna i din partea grupului int
(25);
- un comunicat de pres .

100%

-

- nr. minim de participan i la ac iune,
desemna i din partea grupului int
(25);
- un comunicat de pres .

-

Ca urmare a solicit rii transmise
de responsabilul din cadrul
Ministerului Culturii i
Identit ii Na ionale, ac iunea a
fost amânat , urmând a se
desf ura în cursul semestrului
II al anului 2018.

5

Diseminare prin intermediul site-ului
web al Institu iei Prefectului-Jude ul
Botoşani http://bt.prefectura.mai.gov.ro/

- nr. de vizitatori ai site-ului web al
Institu iei Prefectului-Jude ul Botoşani.

100%

-

6

Diseminarea, prin intermediul serviciilor
de poşt electronic utilizate în cadrul

- mesaje transmise c tre grupul int , prin
intermediul serviciilor de poşt electronic .

100%

-

3

4

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informa ii
relevante
loc apte întâlniri de
lucru ale Prefectului
cu autorit ile
administra iei
publice locale din
jude .
Ac iunea s-a
desf urat în data de
23.03.2018. În sala
“Nicolae Iorga” au
fost prezen i 76 de
participan i.

-

4519 vizitatori
(inclusiv cei care
s-au programat
online pentru
serviciile publice
furnizate de
S.P.C.R.P.C.Î.V.
Boto ani)
46 de mesaje
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Nr.
crt.

7

Denumire
Institu iei Prefectului - Jude ul Botoşani,
a unor informa ii de strict actualitate cu
privire la proiecte finan ate din fonduri
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 2018

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

- plan elaborat, aprobat i postat pe site-ul
web al Institu iei Prefectului - Jude ul
Botoşani http://bt.prefectura.mai.gov.ro/;

100%

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

-

- hot râre a Colegiului Prefectural al
jude ului Boto ani privind aprobarea
Planului;
- adres prin care hot rârea Colegiului
Prefectural al jude ului Boto ani este
difuzat c tre institu iile care asigur
implementarea Planului;
- procese-verbale ale ac iunilor de evaluare
a stadiului implement rii Planului
(2/semestru/an).

8

Întocmirea lucr rii „Stadiul
implementării, la data de 31.12.2017, a
Planului de acţiuni pe anul 2017 al
judeţului Botoşani pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în Programul de
guvernare”

- lucrare elaborat , aprobat i postat pe
site-ul web al Institu iei Prefectului Jude ul Botoşani
http://bt.prefectura.mai.gov.ro/

100%

-

9

Întocmirea Planului de acţiuni pe anul
2018 al judeţului Botoşani pentru
realizarea obiectivelor cuprinse în
Programul de guvernare

- plan elaborat, aprobat i postat pe site-ul
web al Institu iei Prefectului - Jude ul
Botoşani http://bt.prefectura.mai.gov.ro/

100%

-

- hot râre a Colegiului Prefectural al
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Alte informa ii
relevante

- planul aferent
anului 2018 a fost
înregistrat cu nr.
1383/26.01.2018;
- Planul a fost
aprobat prin H.C.P.
nr. 2/30.01.2018;
- adresa nr. 1542/
30.01.2018;

- procesul-verbal
aferent semestrului I
a fost înregistrat cu
nr. 10782/
26.07.2018.
Lucrarea a fost
înregistrat cu nr.
2222/12.02.2018 i
postat pe site-ul
web al Institu iei
Prefectului - Jude ul
Botoşani.
- planul aferent
anului 2018 a fost
înregistrat cu nr.
2555/16.02.2018;
- Planul a fost
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Nr.
crt.

10

11

Denumire

Întocmirea lucr rii „Stadiul
implementării, la data de 30.06.2018, a
Planului de acţiuni pe anul 2018 al
judeţului Botoşani pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în Programul de
guvernare”
Actualizarea bazelor de date cu privire la
la stadiul proiectelor/ investi iilor:
- finan ate din fonduri de la bugetul de
stat, prin programe guvernamentale
- finan ate din fonduri europene.

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
jude ului Boto ani privind aprobarea
Planului.
- lucrare elaborat , aprobat i postat pe
100%
site-ul web al Institu iei Prefectului Jude ul Botoşani
http://bt.prefectura.mai.gov.ro/

- baze de date actualizate semestrial.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

100%

OFICIUL JUDE EAN PENTRU FINAN AREA INVESTI IILOR RURALE BOTOŞANI
Cre terea gradului de accesare i absorb ie a fondurilor europene prin PNDR 2014-2020, la nivelul Jude ului Boto ani
1 Primirea i verificarea cererilor de
- num r cereri de finan are primite: 100
100%
finan are
- num r cereri de finan are conforme: 98

-

Alte informa ii
relevante
aprobat prin H.C.P.
nr. 3/27.02.2018.
Prezenta lucrare.

-

Bazele de date au
fost actualizate ca
urmare a
comunic rii eficace
cu autorit ile
administra iei
publice locale i cu
institu ii publice din
jude .

-

În sem. I din 2018,
au depus cereri de
finan are doar
Grupurile de
Ac iune Local
(GAL).
Sesiunile de
depunere la nivel
national sunt
programate pentru
sem. al II-lea din
2018.
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Nr.
crt.
2

3

Denumire
Verificarea dosarelor cererilor de plat

Organizarea de întâlniri de lucru cu
poten iali beneficiari având ca teme
m surile lansate pentru accesarea
fondurilor europene prin PNDR

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- num r dosare cereri de plat primite: 100
100%
- total sume aprobate la plat : 1,921 mil.
Euro

- num r sesiuni organizate: 2
- num r persoane informate: 150

100%

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
-

-

Alte informa ii
relevante
Verificarea
dosarelor cererilor
de plat se face pe
m sura prezent rii
acestora de c tre
beneficiari
La sediul Institu iei
Prefectului au avut
loc dou întâlniri de
lucru cu beneficiarii
programului i cu
persoanele interesate
de accesarea
m surilor din PNDR
2014-2020.
De la sediul OJFIR
s-au oferit informa ii
celor interesa i de
accesarea m surilor
din PNDR.

Capitolul 3 Munc şi justi ie social

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC BOTOŞANI
Verificarea respect rii prevederilor legale în vigoare, în vederea reducerii cazurilor de înc lcare a legisla iei
1 Participarea la desf şurarea S pt mânii
Ac iunea se va desf şura în luna octombrie
Europene de Securitate şi S n tate în
2018, în organizarea Inspectoratului
Munc - Prevenirea riscurilor generate
Teritorial de Munc Tulcea.
de substan e periculoase, sub egida
Nr.
crt.
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Alte informa ii
relevante

Trim. III - IV
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Nr.
crt.

2

3

Denumire
Agen iei Europene pentru Securitate şi
S n tate în Munc .
Campanie na ional privind
implementarea în sistemul de înv mânt
a proiectului „Valenţe culturale în
domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă”.

Campanie na ional privind respectarea
prevederilor legale în ceea ce prive te
instruirea i informarea lucr torilor în
activit ile din domeniul construc iilor.

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul
Inspectoratului Teritorial de Munc
Botoşani. S-a contactat Inspectoratul
Scolar Jude ean, şcolile participante, s-au
efectuat vizite de lucru a inspectorilor de
munc din cadrul ITM în unita ile şcolare
nominalizate în vederea organiz rii şi
desf şur rii concursurilor la nivel jude ean
şi na ional. Au participat un num r de 6
unit i şcolare, din care 10 clase profil
mecanic, 6 clase profil real, şi 6 clase
înv mânt profesional, fiind implica i un
num r de 12 cadre didactice şi un num r
de 290 elevi. A fost organizat concursul
jude ean în data de 14.04.2018, participând
un num r de 20 elevi şi 8 profesori de la 5
şcoli. Au participat 8 elevi şi 4 didactice la
concursul na ional, desf şurat la Iaşi.
S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul
Inspectoratului Teritorial de Munc
Botoşani Au fost efectuate un num r de 8
controale la 8 angajatori cu un total de 353
angaja i, fiind constatate un num r de 26
neconformit i aferente „tematicii de
control instruire şi informare”, pentru care
s-au dispus un num r de 26 m suri şi 26
sanc iuni contraven ionale din care o
amend în valoare de 4000 lei şi 25
avertismente.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

Realizat

-

Trim. I – IV
Institu ie partener :
Inspectoratul Şcolar
al jude ului Botoşani

În desf şurare

-

Trim. I-IV
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Nr.
crt.
4

5

6

7

Denumire
Campanie na ional privind verificarea
modului de respectare a prevederilor
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activități cu caracter ocazional
desfășurate de zilieri, cu modific rile i
complet rile ulterioare.
Campanie na ional privind verificarea
respect rii prevederilor referitoare la
autorizarea func ion rii din punct de
vedere al securit ii i s n t ii în munc ,
conform H.G. nr.1425/2006, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Campanie na ional de supravegherea
pie ei produselor industriale din
domeniul de competen al Inspec iei
Muncii, conform Programului sectorial
pentru anul 2018, coordonat de c tre
Comisia European .
Campanie privind identificarea şi
combaterea cazurilor de munc
nedeclarat în domenii susceptibile
utiliz rii frecvente a acesteia, a muncii
tinerilor şi copiilor: construc ii,
fabricarea produselor de brut rie şi a
produselor f inoase, depozitarea şi
comercializarea produselor cerealiere şi
a produselor de panifica ie, industria
lemnului, comer cu ridicata şi cu
am nuntul, paz , unit i care desf şoar
activit i în sta iuni montane şi de pe
litoral, unit i care desf şoar activit i
pe timpul nop ii, colectarea şi reciclarea

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Au fost efectuate un num r de 5 controale
În desf şurare
la 5 beneficiari cu un total de 19 zilieri,
fiind constatate un num r de 10
neconformit i, pentru care s-au dispus un
num r de 10 m suri şi 10 sanc iuni
contraven ionale din care 10 avertismente.
Au fost efectuate ac iuni de informare la
În desf şurare
un num r de 162 unit i administrative,
deconcentrate, unita i de înv mânt,
urmând a se efectua controale în
trimestrele III şi IV, conform
metodologiei.
Au fost efectuate ac iuni de control la un
În desf şurare
num r de 12 unit i din domeniu, fiind
controlate un num r de 78 produse, fiind
aplicate un num r de 10 sanc iuni
contraven ionale cu avertismente.
Au fost efectuate un num r de 651 de
În desf şurare
controale, 20 dintre agen ii economici
controla i fiind sanc iona i pentru munc
nedeclarat .
S-au aplicat 21 sanc iuni contraven ionale
din care 19 amenzi în sum total de
740.000 lei şi 2 avertismente, pentru
primirea la munc a persoanelor f r
încheierea contractului individual de
munc precum şi pentru netransmiterea
acestora în registrul salaria ilor cel târziu în
ziua anterioar începerii activit ii.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
-

Alte informa ii
relevante
Trim. I-IV

-

Trim. I-IV

-

Trim. I-IV

-

Trim.I-IV

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

8

9

10

11

Denumire
deşeurilor nepericuloase, între inerea şi
repararea autovehiculelor, alte prest ri de
servicii.
Campanie privind verificarea modului de
respectare de c tre angajatori a
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind
protecţia cetăţenilor români care
lucrează în străinătate, republicat .
Campanie privind verificarea modului de
respectare de c tre angajatori a
condi iilor legale privind detaşarea
lucr torilor în cadrul prest rii de servicii
transna ionale.

Campanie privind verificarea modului de
respectare de c tre angajatori a
prevederilor Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri, cu
modific rile şi complet rile ulterioare, şi
a normelor de aplicare a acesteia.
Campanie privind verificarea modului de
respectare a prevederilor legale privind
încheierea, modificarea, suspendarea,
executarea, înregistrarea şi transmiterea
în registrul general de eviden a
salaria ilor, a contractelor individuale de
munc cu timp par ial, precum i a
prevederilor legale privind registrul
general de eviden a salaria ilor.

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

În desf şurare

-

Trim.III-IV

În perioada 01.01.2018-30.06.2018 la
Inspectoratul Teritorial de munc Botoşani
nu au fost transmise comunic ri conform
prevederilor art.6 din HG 104/2007,
respectiv art.7 din HG 337/2017 privind
cazuri de salaria i detaşa i în cadrul
prest rii de servicii transna ionale.
Au fost efectuate un num r de 5 controale
la 5 beneficiari cu un total de 19 zilieri,
fiind constatate un num r de 3
neconformit i, pentru care s-au dispus un
num r de 3 m suri şi s-au aplicat 3
sanc iuni contraven ionale (avertisment).

În desf şurare

-

Trim.III-IV

În desf şurare

-

Trim.I-IV

Aceast campanie a avut loc în perioada
18-29 iunie 2018 şi au fost controla i 6
angajatori. Nu au fost constatate
nneconformit i şi nu au fost aplicate
sanc iuni contraven ionale.

Realizat

-

Trim.I-IV

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire

12

Identificarea unei metode de evaluare a
factorilor psihosociali de risc i a
m surilor de combatere a stresului la
locurile de munc .

13

Verificarea modului în care se respect
prevederile legale de securitate i
s n tate în munc pentru men inerea
„locurilor de muncă sănătoase pentru
toate vârstele”.
Ac iune de verificare a respect rii
prevederilor legale privind securitatea şi
s n tatea în munc la desf şurarea
activit ilor cu articole pirotehnice.
Ac iune de control privind verificarea
modului în care se respect cerin ele
minime de securitate i s n tate în
munc pentru transportul rutier al
m rfurilor periculoase.

14

15

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul
În desf şurare
inspectoratului. Au fost selectate unit ile
participante. Au avut loc întâlniri ale
inspectorilor de munc implica i în
desfîşurarea ac iunii cu reprezentan ii
unit ilor implicate pentru prezentarea
ac iunii, explicarea modului de operare cu
chestionarele de opinie şi distribuirea
acestora. S-au completat chestionarele, şi
au fost preluate de la unit ile implicate,
urmând ca s fie introduse datele la
primirea softului şi a linkului de accesare
de la INCDPM „Alexandru Darabont”,
conform metodologiei ac iunii.
În aceast ac iune sunt implicate numai
anumite inspectorate teritoriale de munc
nominalizate de Inspec ia Muncii.
I.T.M. Botoşani nu este nominalizat pentru
aceast ac iune.
Nr. controale
Nr.m suri dispuse
Nr. sanc iun
S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul
inspectoratului. A fost prezentat
metodologia ac iunii inspectorilor de
munc de c tre grupul local de lucru. Au
fost efectuate ac iuni de control la un
num r de 6 unit i din domeniu cu un
num r total de 155 salaria i, fiind
constatate un num r de 15 neconformit i
fa de prevederile legale pentru care s-au

În desf şurare

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
-

Alte informa ii
relevante
Trim.I-IV

-

Trim.I-IV

-

Ac iunea are loc în
trim. IV

-

Trim. II-IV

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire

16

Verificarea modului în care se respect
prevederile legale de securitate i
s n tate în munc în unit ile de
prelucrare primar a lemnului.

17

Ac iune de monitorizare privind riscurile
existente la locurile de munc din
întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucr tori).

18

Ac iune de informare privind bune
practici în vederea elabor rii de
instruc iuni proprii pentru completarea
şi/sau aplicarea reglement rilor de
securitate şi s n tate în munc .
Ac iune de diseminare i instruire a
inspectorilor de munc cu atribu ii în
domeniul supravegherii pie ei din
inspectoratele teritoriale de munc , cu
privire la aspecte i bune practici la nivel
european.

19

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
dispus 15 m suri de remediere, fiind
aplicate un num r de 15 sanc iuni
contraven ionale cu avertismente.
Au fost efectuate ac iuni de control la un
În desf şurare
num r de 4 unit i din domeniu, fiind
constatate un num r de 15 neconformit i
fa de prevederile legale pentru care s-au
dispus 15 m suri de remediere, fiind
aplicate un num r de 15 sanc iuni
contraven ionale cu avertismente.
S-au nominalizat inspectorii de munc care În desf şurare
formeaz grupul local de lucru. Au fost
selectate un num r de 49 unit i mijlocii şi
11 unit i mici la care a fost transmis
chestionarul din anexa 1, acesta fiind
transmis completat de c tre toate cele 49
unit i mijlocii şi 7 unit i mici, urm nd ca
inspectorii de munc s efectueze
controale pân în trimestrul IV inclusiv la
unit ile selectate pentru control.
A fost diseminat proiectul fişei pentru
În desf şurare
angajator şi a ghidului inspectorului de
munc , angajatorii fiind informa i prin
publicarea Fişei angajatorului pe site-ul
inspectoratului.
S-au nominalizat inspectorii de munc
Realizat
participan i la instruirea na ional din
perioada 07.-08.05.2018, desf şurat la
ITM Maramureş. Au participat 2 inspectori
de munc , conform metodologiei ac iunii.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

Trim. II-IV

-

Trim.I-IV

-

Trim.I-IV

-

Trim.I-IV

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.
20

21

22

23

24

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Ac iune de informare şi conştientizare a
S-au efectuat 2 sesiuni de informare şi s-au În desf şurare
angajatorilor i a angaja ilor, cu privire la transmis 151 de scrisori.
beneficiile muncii declarate i
dezavantajele muncii nedeclarate.
Ac iune de informare şi conştientizare a
În perioada 01.01.2018-30.06.2018 la
În desf şurare
angajatorilor i a angaja ilor, cu privire la Inspectoratul Teritorial de munc Botoşani
aplicarea legisla iei na ionale privind
nu au fost transmise comunic ri conform
detaşarea lucr torilor în cadrul prest rii
prevederilor art.6 din HG 104/2007,
de servicii transna ionale.
respectiv art.7 din HG 337/2017 privind
cazuri de salaria i detaşa i în cadrul
prest rii de servicii transna ionale.
S-au transmis un num r de 17 scrisori de
informare.
Ac iuni de instruire a inspectorilor de
La ac iunile de instruire cu privire la noile
În desf şurare
munc cu atribu ii în domeniul control
prevederi ale actelor normative specifice
rela ii de munc , cu privire la noile
activit ii desf urate, au participat 6
prevederi ale actelor normative specifice inspectori.
activit ii desf urate.
Ac iune de informare i conştientizare a
S-a asigurat consultan şi informare cu
În desf şurare
cet enilor români afla i în c utarea unui privire la prevederile legale care
loc de munc în str in tate, cu privire la
reglementeaz selec ia şi plasarea for ei de
riscurile la care se pot expune prin
munc în str in tate, unui num r de 27 de
necunoa terea prevederilor legale.
cet eni români afla i în c utarea unui loc
de munc în str in tate.
Ac iune de informare şi conştientizare a
În data de 17 mai 2018, la Centrul de
În desf şurare
cet enilor str ini afla i pe teritoriul
Preg tire i Perfec ionare al Inspec iei
României, cu privire la condi iile de
Muncii, a fost organizat un seminar la care
angajare i la drepturile pe care le au ca
au fost prezentate prevederile legale în
lucr tori în România.
domeniu. La acest seminar au participat
reprezentan i de la 22 de angajatori care
desf şoar activitate pe raza jude ului
Botoşani.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
-

Alte informa ii
relevante
Trim.I-IV

-

Trim.I-IV

-

Trim.I-IV

-

Trim.I-IV

-

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Institu ie partener :
I.G.I. Biroul
Jude ean pentru
Imigr ri Botoşani
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Nr.
crt.

25

26

27

28

29

Denumire

Ac iune de conştientizare i control a
factorilor interesa i, cu privire
respectarea legisla iei specifice privind
ucenicia la locul de munc i efectuarea
stagiului pentru absolven ii de
înv mânt superior.
Ac iuni de instruire a func ionarilor
publici cu atribu ii în domeniul
contractelor colective de munc i
monitorizare rela ii de munc , cu privire
la prevederile noilor acte normative
specifice activit ii desf urate.
Ac iuni de informare i con tientizare a
angajatorilor, cu privire la prevederile
legale referitoare la registrul general de
eviden a salaria ilor.
Ac iuni de informare i con tientizare a
angajatorilor, cu privire la obliga iile ce
le revin conform Legii nr. 62/2011 a
dialogului social, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Ac iuni de informare i con tientizare a
angajatorilor, cu privire la activitatea de
înregistrare a zilierilor conform
prevederilor Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri,

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
La sesiunea de informare au participat şi
reprezentan i ai Biroului Jude ean pentru
Imigr ri Botoşani.
Au fost transmise 24 de scrisori de
informare.
Nu s-au efectuat controale întrucât nu este
În desf şurare
înregistrat nici un contract de ucenicie la
inspectoratul teritorial de munc

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

Trim.I-IV

La ac iunile de instruire cu privire la noile
prevederi ale actelor normative specifice
activit ii desf urate, au participat 5
inspectori.

În desf şurare

-

Trim.I-IV

S-au efectuat 5 sesiuni de informare şi s-au
transmis 288 de scrisori de informare.

În desf şurare

-

Trim.I-IV

S-a efectuat o sesiune de informare şi s-au
transmis 289 de scrisori de informare.

În desf şurare

-

Trim.I-IV

S-au transmis 26 de scrisori de informare.

În desf şurare

-

Trim.I-IV

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

30

Denumire
modificat şi completat şi a normelor de
aplicare a acesteia.
Ac iuni de instruire a inspectorilor de
munc din cadrul compartimentelor
control munc nedeclarat , cu privire la
noile prevederi ale actelor normative
specifice activit ii desf urate i a
modalit ilor concrete de aplicare a
acestora în ac iunile de control
desf urate în domeniul de competen .

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
La ac iunile de instruire cu privire la noile
prevederi ale actelor normative specifice
activit ii desf urate, au participat 6
inspectori.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

În desf şurare

-

Trim. I-IV

01/2018: 93,19 %
02/2018: 95,67 %
03/2018: 91,58 %
04/2018: 94,07 %
05/2018: 95,58 %
06/2018: 98,67 %

Nu a fost cazul

■ Ponderea cererilor de înscriere la pensie
înregistrate în perioada de referin şi
nesolu ionate, în media lunar a cererilor
înregistrate
în
ultimele
12
luni
calendaristice (P1.2 Pondere cazuri
nesoluţionate în termen)

01/2018: 4,86 %
02/2018: 7,39 %
03/2018: 6,30 %
04/2018: 5,04 %
05/2018: 2,55 %
06/2018: 3,44 %

Nu a fost cazul

■ Ponderea cererilor de recalculare
solu ionate în termenul legal din totalul
cererilor de recalculare solu ionate (P1.3
Pondere recalculări soluţionate în termen)

01/2018: 97,39 %
02/2018: 98,20 %
03/2018: 58,50 %
04/2018: 70,62 %
05/2018: 95,44 %

Lunar, s-a respectat
indicatorul de
rezultat, prin
dep şirea intei
(stabilite la nivelul
Casei Na ionale de
Pensii Publice) de
75%.
Lunar, s-a respectat
indicatorul de
rezultat, prin
men inerea ponderii
sub valoarea de 20%,
int stabilit la
nivelul CNPP.
S-a respectat
indicatorul de
rezultat, prin
dep şirea intei de

CASA JUDE EAN DE PENSII BOTOŞANI
Reducerea num rului de cereri de pensionare solu ionate peste termenul legal
1 Asigurarea unui num r suficient de ■ Ponderea cererilor de înscrieri noi la
personal, perfec ionat în activitatea de pensie solu ionate în termenul legal, în
stabiliri presta ii, precum şi a dot rii IT totalul cererilor de înscrieri noi solu ionate
necesare
(P1.1 Pondere cazuri noi soluţionate în
termen)

Neactualizarea aplica iilor
informatice integrate, la nivelul
Casei Na ionale de Pensii
Publice, în corela ie cu unele

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
06/2018: 89,30 %

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
reglement ri legislative (Legea
nr. 192/2015 şi Legea nr.
216/2017)

■ Ponderea cererilor de recalculare a pensiei
înregistrate în perioada de referin
şi
nesolu ionate, în media lunar a cererilor de
recalculare a pensiei înregistrate în ultimele 12
luni calendaristice (P1.4 Pondere recalculări
nesoluţionate în termen)

01/2018: 81,69 %
02/2018: 91,03 %
03/2018: 35,70 %
04/2018: 12,25 %
05/2018: 11,44 %
06/2018: 9,29 %

■ Ponderea modific rilor din oficiu a
drepturilor de pensii, solu ionate în termen
de 45 de zile de la data îndeplinirii
condi iilor standard, în totalul modific rilor
efectuate din oficiu (P1.5 Pondere
modificări din oficiu)

01/2018: 94,24 %
02/2018: 98,11 %
03/2018: 97,98 %
04/2018: 97,73 %
05/2018: 99,04 %
06/2018: 98,11 %

Nu a fost cazul

01/2018: 34,07 zile
02/2018: 23,38 zile
03/2018: 26,48 zile
04/2018: 25,63 zile
05/2018: 27,42 zile
06/2018: 22,79 zile

Nu a fost cazul

Reducerea timpului mediu de solu ionare a cererilor de acordare a drepturilor
2 Asigurarea infrastructurii software şi ■ Timpul mediu de solu ionare a cererilor de
hardware la nivel optim
înscriere nou la pensie (P2.1 Timpul mediu
de soluţionare a cererilor de înscriere nouă la
pensie)

Neactualizarea aplica iilor
informatice integrate, la nivelul
Casei Na ionale de Pensii
Publice, în corela ie cu unele
reglement ri legislative (Legea
nr. 192/2015 şi Legea nr.
216/2017)
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Alte informa ii
relevante
75% stabilite la
nivelul Casei
Na ionale de Pensii
Publice, cu excep ia
lunii martie şi aprilie
2018.
În primele 3 luni ale
anului, indicatorul de
rezultat nu a fost
men inut sub nivelul
intei de 25% stabilit la
nivelul CNPP. În
urm toarele 3 luni, s-a
reuşit reducerea
procentului sub 25%.
Lunar, s-a respectat
indicatorul de
rezultat, prin
dep şirea intei de
75% stabilite la
nivelul Casei
Na ionale de Pensii
Publice.
Lunar, s-a respectat
indicatorul de
rezultat, prin
men inerea valorii
timpului mediu de
solu ionare sub 20%,
int stabilit la
nivelul Casei
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Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Creşterea veniturilor la bugetul asigur rilor sociale de stat
3 Creşterea num rului de asigura i cu ■ Gradul de creştere a num rului de
contracte de asigurare social
contracte de asigurare sociala active (F1.1
Gradul de creştere a numărului de
contracte de asigurare socială active)

T1/2018: -18,50 %
T2/2018: -24,62 %

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

▪ Creşterea venitului minim
asigurat de la 1.096 lei
(decembrie 2017) la 1.457 lei
(trim. I 2018), din cauza
creşterii câştigului salarial
mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului
asigur rilor sociale de stat de la
3.131 lei (2017) la 4.162 lei
(2018).
Cadrul legal – OUG nr.
116/2017 şi Legea nr. 3/2018.
▪ Creşterea venitului minim
asigurat la 1.900 lei (începând
cu luna 04/2018), care nu poate
fi mai mic decât salariul de baz
minim brut pe ar garantat în
plat .
Cadru legal – OUG nr. 18/2018.
▪ Începând cu luna 01/2018,
obiectul contractului este
asigurarea în sistemul public de
pensii pentru ob inerea pensiei
limit de vârst sau pentru
completarea venitului asigurat
Cadru legal – Legea nr.
263/2010.
Efect: reziliere CA din iniţiativa
asiguratului.
▪ Intrarea în vigoare, începând
cu 1 ianuarie 2018, a OUG nr.
103/2018 prin care contractele
de asigur ri sociale care
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Alte informa ii
relevante
Na ionale de Pensii
Publice
▪ Creşterea venitului
minim asigurat a dus
la creşterea
contribu iei de
asigur ri sociale
minime de la 288 lei
(decembrie 2017) la
364 lei (trim. I
2018), respectiv la
475 lei (începând cu
04/2018); în
decembrie 2017,
aprox. 95% din
contractele de
asigurare social
aveau venitul
asigurat la nivel
minim.
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Nr.
crt.

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Denumire

■ Gradul de creştere a valorii medii a
sumelor asigurate pe baza de contract de
asigurare social (F1.2 Gradul de creştere
a valorii medii a sumelor asigurate pe
baza de contract de asigurare socială)

Optimizarea cheltuielilor
4 Sc derea debitelor rezultate din pl i ■ Ponderea debitelor în totalul cheltuielilor
necuvenite
cu presta iile (F2.1 Ponderea debitelor în
totalul cheltuielilor cu prestaţiile)

5

Sc derea
presta iilor

cheltuielilor

cu

plata ■ Cheltuiala de func ionare pentru un
beneficiar de presta ii (F2.2 Cheltuiala de
funcţionare pentru un beneficiar de
prestaţii)

T1/2018: 31,92 %

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
înregistreaz debite restante mai
vechi de şase luni consecutive
s fie reziliate din ini iativa
asigur torului.
Efect: reziliere CA din iniţiativa
asigurătorului.
Nu a fost cazul

T2/2018: 70,57 %

T1/2018: 0,47 %

Nu a fost cazul

T2/2018: 0,45 %

T1/2018: 6,53 lei

Nu a fost cazul

T2/2018: 6,96 lei

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informa ii
relevante

În trimestrul
precedent s-a
respectat indicatorul
de rezultat, prin
dep şirea intei
(stabilite la nivelul
Casei Na ionale de
Pensii Publice) de
6%.
Trimestrial, s-a
respectat indicatorul
de rezultat, prin
men inerea ponderii
debitelor în totalul
cheltuielilor cu
presta iile sub 1,50
%, int stabilit la
nivelul CNPP.
Trimestrial, s-a
respectat indicatorul
de rezultat, prin
men inerea valorii
cheltuielii de
func ionare pentru un
beneficiar de
presta ii sub 7,50 lei,
int stabilit la
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Promovarea comunic rii la distan cu beneficiarii sistemului de pensii publice
6 Creşterea num rului de utilizatori ai ■ Num r de conturi deschise pe portalul
portalului online CNPP
online CNPP (B1.1 Număr de conturi de
utilizator deschise pe portalul online
CNPP)

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante
nivelul CNPP.

01/2018: 43
02/2018: 47
03/2018: 43
04/2018: 40
05/2018: 43
06/2018: 43

Nu a fost cazul

AGEN IA JUDE EAN PENTRU PL I ŞI INSPEC IE SOCIAL BOTOŞANI
Asigurarea echilibrului economico-financiar al persoanelor/familiilor/serviciilor sociale prin gestionarea şi plata beneficiilor de asisten
1 Stabilirea drepturilor la beneficii de Nr. de dosare introduse in programul
100%
asisten
social , informatic /nr.dosare primate:
modificarea/suspendarea/reluarea
23071/23071 = 100%
acestora, inclusiv a celor acordate in - drepturi noi acordate: 8815
baza reglement rilor comunitare privind - relu ri: 1402
regimurile de securitate social , in - suspend ri: 2398
conformitate cu prevederile legale
- încet ri: 10456
2 Plata drepturilor de beneficii de asisten
Valoarea sumelor pl tite/Total credite
99,82%
social
bugetare:
133913460/134142687 = 99,82%
3 Gestionarea eficient a schimbului de Num rul de formulare primite şi transmise
100%
date fizic/electronic cu institutiile din fizic/electronic /num rul formularelor
alte State Membre şi monitorizarea primate:
aplic rii unitare a prevederilor legale în 1135/1135 = 100%
vederea stabilirii dreptului la beneficii
familiale
Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Lunar, s-a respectat
indicatorul de
rezultat, prin
dep şirea intei
(stabilite la nivelul
Casei Na ionale de
Pensii Publice) de
38 de conturi de
utilizator deschise
pe portalul online
CNPP.
social
Plata beneficiilor de
asisten social
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
Monitorizarea modului de acordare/recuperare a sumelor pentru plata beneficiilor de asisten social în vederea combaterii erorii, fraudei şi corup iei
4 Realizarea controlului
- Nr. controale tematice efectuate/ nr.
100%
Acordarea
controale din planul de control:
beneficiilor sociale
1/1(benficii pt persoane cu handicap);conform legisla iei
100%
specifice, în vigoare
- 1 control inopinat privind acordarea
VMG, urmare a unei peti ii
5 Monitorizarea m surilor dispuse
Nr. m suri îndeplinite/ Nr. m suri dispuse:
100%
- control tematic: 0 m suri îndeplinite (59
m suri aflate în termen)/59 m suri dispuse;
- control inopinat: 8 m suri îndeplinite /
8 m suri dispuse.
6 Efectuarea rapoartelor tematice jude ene -Nr. rapoarte efectuate/Nr.de rapoarte
100%
cu privire la beneficiile de asisten
conform planului de control: 1/1-100%
social verificate
Evaluarea, controlul i monitorizarea modului de respectare a standardelor minime de calitate şi de cost privind serviciile sociale – licen iere
7 Evaluarea pe teren a îndeplinirii
Nr. serviciilor sociale inspectate:
100%
Acordarea
standardelor minime de calitate
24/24=100%
beneficiilor sociale
- în vederea licen ierii / nr. cererilor
conform legisla iei
înregistrate la AJPIS: 13/13,
specifice, în vigoare
- nr. monitoriz ri în teren /
nr. monitoriz ri planificate: 11/11.
8 Monitorizarea m surilor dispuse
Nr. m suri îndeplinite/Nr. de m suri
100%
dispuse:100%
- 8 m suri îndeplinite (5 m suri în termen
de îndeplinire) / 13 m suri dispuse.
Sus inerea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesional prin îndeplinirea eficient a atribu iilor de secretariat al comisiei de autorizare
9 Asigurarea îndrum rii metodologice
Nr. informa iilor oferite/num rul
100%
Proces de autorizare
pentru aplicarea actelor normative din
solicit rilor
conform normelor
domeniul autoriz rii furnizorilor de
1046/1046-100%
legale în vigoare
formare profesional a adul ilor
Nr.
crt.

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.
10

11

Denumire
Verificarea completitudinii dosarului şi a
valabilit ii documentelor c.f. OG
129/2000
Asigurarea desf şur rii activit ii
furnizorilor în condi iile normelor legale

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Nr. dosare autorizate/nr.cereri de
100%
autorizare: 10/10 = 100%
Nr. certificate eliberate/nr absolven i:
2080/2080 = 100%
Nr. timbre seci aplicate/nr. certificate
eliberate: 2080/2080 = 100%

AGEN IA JUDE EAN PENTRU OCUPAREA FOR EI DE MUNC BOTOŞANI
Derularea Programului de Ocupare a For ei de Munc
1 Servicii de mediere a locurilor de munc
1.760 persoane ocupate
vacante prin ocupare persoanelor aflate
in cautarea unui loc de munc
2 Servicii de informare şi consiliere
1.760 persoane ocupate
profesional prin ocupare persoanelor
aflate in cautarea unui loc de munc
3 Organizarea de programe de formare
63 persoane ocupate
profesional pentru ocupare persoanelor
aflate in cautarea unui loc de munc
4 Acordarea de aloca ii 30% din
123 persoane ocupate
cuantumul indemniza iei de şomaj, din
momentul angaj rii şi pân la sfârşitul
perioadei pentru care erau îndrept ite s
primeasc indemniza ia de şomaj
5 Subven ionarea locurilor de munc prin
7 persoane ocupate
ocuparea şomerilor peste 45 de ani şi a
şomerilor care sunt p rin i unici
sus in tori ai familiilor monoparentale
6 Subven ionarea locurilor de munc prin
0 persoane ocupate
ocuparea persoanelor din rândul celor
care mai au 5 ani pân la pensie

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
-

Alte informa ii
relevante

100%

-

Realizat

-

-

Realizat

-

-

Realizat

-

-

Realizat

-

-

Realizat

-

-

Realizat

-

-

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
42 persoane ocupate
Realizat

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
-

Alte informa ii
relevante

Stimularea mobilit ii for ei de munc
prin acordarea de prime de încadrare şi
prime de instalare la schimbarea
definitiv a domiciliului persoanelor
ocupate
8 Subven ionarea locului de munc
50 persoane ocupate
Realizat
persoanelor ocupate din rândul
absolven ilor de institu ii de înv mânt
9 Acordarea de prime persoanelor ocupate 1 persoana ocupata
Realizat
din rândul absolven ilor de înv mânt
10 Subven ionarea locurilor de munc
persoanelor ocupate din rândul
persoanelor cu handicap
11 Acordarea creditelor cu dobând
subven ionat din BAS, pentru crearea
de noi locuri de munc
12 Acordarea de servicii de consultan şi
asisten pentru începerea unei activit i
independente sau pentru ini ierea unei
afaceri
Derularea ac iunilor din Planul de Formare Profesional pentru anul 2018 - persoane care vor beneficia de servicii gratuite de formare profesional
13 Organizare cursuri prin Centrul de
3 cursuri
Realizat
Formare Profesional , apar inând
AJOFM Botoşani:
- pentru persoane care beneficiaz de
45 persoane
Realizat
servicii gratuite de formare profesional ,
şomeri
- pentru persoane aflate în deten ie
- pentru persoane angajate şi cuprinse la
cursuri în scopul prevenirii şomajului
conform art.48^1 din Legea nr. 76/2002
7

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
Derularea Programului special de ocupare a for ei de munc pentru comunit i cu num r mare de etnici romi
14 Ocuparea persoanelor de etnie roma din
care:
- încadrare prin servicii de mediere
Derularea Programului de ocupare a persoanelor marginalizate
15 Încheierea de contracte de solidaritate
1 contract
Realizat
conform art. 93 din Legea 76/2002
16 Subven ionarea locului de munc
Realizat
persoanelor marginalizate social
Derularea Programului special de ocupare a for ei de munc pentru localit ile din mediul rural şi localit i defavorizate cu pondere mare a şomerilor în total
popula ie activ
17 Monitorizarea persoanelor ocupate din
Realizat
localit ile:
80 persoane ocupate
- Mihai Eminescu
37 persoane ocupate
- Vorona
36 persoane ocupate
- Roma
7 persoane ocupate
Derularea Burselor Locurilor de munc
18 Bursa general a locurilor de munc
În data de 20.04.2018 s-a desf urat Bursa
Realizat
General a locurilor de munca în
19 Bursa locurilor de munc pentru
localit ile: Botosani i Dorohoi.
absolven i
20 Burse organizate la cererea pie ei muncii Agen i economici participan i: 78
Persoane participante: 792
(romi, persoane ce p r sesc sistemul
Locuri de munc oferite: 484
pentru protec ia copilului, diverse
meserii sau domenii de activitate, pentru Persoane selectate în vederea încadrarii:
361
persoanele private de libertate ce
Persoane angajate în ziua bursei: 54
urmeaz s p r seasca sistemul)
Nr.
crt.

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
DIREC IA GENERAL DE ASISTEN
SOCIAL ŞI PROTEC IA COPILULUI BOTOŞANI
Creşterea eficien ei serviciilor specializate de interven ie în cazurile de violen asupra copilului
1 Informarea reprezentan ilor autorit ilor
Nr adrese de informare c tre toate
- 79 adrese
locale (Compartimentul Asisten
Prim riile din jude / Inspectoratul Şcolar
Social /Prim rii, Şcoli) cu privire la
Jude ean
legisla ia în domeniu şi la modalit ile de
interven ie în cazurile de violen /abuz
- 79 adrese
asupra copilului.
Nr.
crt.

2

3

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

-

Tema “Şcoala P rin ilor” : Fenomenele
violenţei în familie

Nr. beneficiari/institu ii informate

- 2 întâlniri

Rolul EIL în domeniul problematicii
violen ei/abuzului asupra copiilor.

Nr. de întâlniri de lucru cu membrii EIL

- 1 întânire

-

Informarea p rin ilor/mamelor din cadrul
Centrului Maternal cu privire la
consecin ele abuzului asupra
copilului/violen în familie
Teme “Şcoala P rin ilor”:

Nr. beneficiari
Nr de activit i cu p rin ii

-15 beneficiari
- 4 activit i

-

Nr. de interven ie în comunitate a fiec rei
institu ii partenere

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informa ii
relevante

- 78 autorit i
publice locale si 1
Inspectorat Şcolar
Jude ean
- 78 posturi de
poli ie local i 1
Inspectoratul de
Poli ie Jude ean
 1 întâlnire la
Serviciul comunitar
specializat –
22.02.2018
Nr. participan i: 17
persoane
 1 întâlnire la
Liceul “Elie Radu”
Botoşani –
07.03.2018
Nr. beneficiari: 46
elevi
 1 întâlnire de
lucru a EIL
(20.06.2018) la care
au participat 17
speciali ti
- din care 9 mame
- activit i:
1. Consecinţele
fenomenului
„bullyng” asupra
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Nr.
crt.

Denumire
1. Consecinţele fenomenului „bullyng”
asupra copilului 2. Modalităţi de
îmbunătăţire a comunicării în diada
părinţi-copii
3. Fenomenele violenţei în familie
4 Efectele psihologice ale divorţului
asupra copiilor
5. Rolul de părinte
şi autopreţuirea
6.
Perioada adolescenţei între criză şi
tranziţie
7. Efectele vizionării programelor TV,
accesării site-urilor de internet

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informa ii
relevante
copilului
1 întâlnire – Centrul
Maternal „Micul
Prin ” – 23.05.2018
Nr. beneficiari – 15
(9 mame)
2. Modalităţi de
îmbunătăţire a
comunicării în diada
părinţi-copii
1 întâlnire – Centrul
Maternal „Micul
Prin ” – 08.06 .2018
Nr. beneficiari - 14
(9 mame)
3. Fenomenele
violenţei în familie
1 întâlnire – Centrul
Maternal „Micul
Prin ”– 08.06.2018
Nr. beneficiari – 14
(9 mame)
5. Rolul de părinte şi
autopreţuirea
1 întâlnire – Centrul
Maternal „Micul
Prin ” –
23.05.2018.2018
Nr. beneficiari – 15
(9 mame)
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
Reducerea consecin elor pe care violen a asupra copilului o antreneaz în plan psihologic, social şi medical
4 Acordarea de servicii specializate
Nr. de beneficiari
- 101 victime
individualizate, copiilor victime ale
ale violen ei
violen ei
(dintre care 15
mame)
- 38 agresori
inclu i în
programe de
consiliere
5 Interven ia specializat în echipa
Nr. solicit ri din partea reprezentan ilor
- 1 solicitare –
interinstitu ional (DGASPC- IŞJ) cu
şcolilor /IŞJ/CJE cu privire la necesitatea
19.04.2018,
privire la fenomenul de ,,bullying” la
interven iei specialiştilor DGASPC în şcoli
coala
solicitarea şcolilor.
Gimnazial ”
Tema “Şcoala P rin ilor” :
M.Sadoveanu,
Consecinţele fenomenului „bullyng”
sat
asupra copilului
Dumbr vi a,
com. Ib ne ti,
jud. Boto ani
(68
participan i)
6 Informarea familiei i a copilului cu
Nr. rapoarte privind copilul victim a
- 22 rapoarte
privire la consecin ele legale ce decurg
abuzului
privind copilul
din expunerea acestuia la diverse forme
victim a
de violen i rele tratamente, precum i
abuzului
la serviciile specializate oferite în func ie
de nevoile identificate pe parcursul
evalu rii.
Nr.
crt.

Tema “Şcoala P rin ilor” :
Modalităţi de îmbunătăţire a
comunicării în diada părinţi-copii

Nr. copii informa i/consilia i
Nr. p rin i informa i/consilia i

Alte informa ii
relevante
-

-

-

- 7 copii
informa i
- 11 p rin i
informa i/

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.
7

Denumire
Derularea unor activit i specifice
(informare, consiliere, orientare) pentru
victim şi agresor.
Tema “Şcoala P rin ilor” :
Fenomenele violenţei în familie

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
consilia i
Nr. beneficiari ai serviciilor specializate
- 139
beneficiari ai
serviciilor
specializate
Nr. victime informate/consiliate

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
-

Alte informa ii
relevante
-

- 101 victime
informate/cons
iliate

Nr. agresori informa i/consilia i

- 38 agresori
informa i/
consilia i
Sc derea expunerii copiilor la violen în mass-media şi mediul on-line pentru reducerea consecin elor pe care acestea le au în plan psiho-emo ional
8 Activit i de informare/comunicare cu
Adres c tre IŞJ cu privire la
- 1 adres c tre
privire la consecintele violentei in mass- disponibilitatea specialiştilor DGASPC de IŞJ cu privire
media si mediul on –line.
a sus ine Programul “Şcoala P rin ilor” şi
la disponibiliactivit i de informare/consiliere
tatea
specialiştilor
DGASPC de a
sus ine
Programul
“Şcoala
P rin ilor” şi
activit i de
informare/cons
iliere
Tema “Şcoala P rin ilor” :
Efectele vizionării programelor TV,
accesării site-urilor de internet

Nr.activit i/beneficiari direc i
Nr. copii informa i/consilia i
Nr. p rin i informa i/consilia i

- 1 activitate
- 2 copii
informa i
- 0 p rin i

În semestrul 1 nu a fost niciun
p rinte prezent la aceast tem ,
dar activitatea respectiv este
programat i în semestrul 2.

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
Creşterea gradului de educa ie a p rin ilor şi copiilor cu privire la valorile familiale, la responsabilit ile parentale şi la noua viziune referitoare la protec ia
drepturilor copilului în familie
9 Abordarea tematicii / temelor în func ie
Nr. de adrese c tre Prim rii, ONG-uri,
- aprox. 100
Adrese c tre toate
de nevoile identificate / exprimate de
spital, centre de zi,
adrese
prim riile, ONG-uri,
c tre beneficiarii Centrului de consiliere (Periodic, în func ie de specificul temei şi
spitale, centre de zi,
pentru p rin i şi copii în cadrul
grupul int )
cu privire la
programului “Şcoala P rin ilor”
promovarea
Centrului de
consiliere şi sprijin
pentru p rin i şi
copii
Nr. beneficiari consilia i/informa i în
- pe teme
Tema:
cadrul programelor de consiliere şi
 Modalităţi de
activit ilor derulate
îmbunătăţire a
comunicării în diada
părinţi-copii
Copii: 7
Părinți:11
 Consecinţele
fenomenului
„bullyng” asupra
copilului
Copii: 3
Părinți:1
 Educația sexuală
pe înțelesul copiilor
Copii: 37
Părinți:23
 Efectele vizionării
programelor TV,
accesării site-urilor
de internet
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Promovarea şanselor egale şi nediscriminarea în scopul reducerii inegalit ilor în rândul copiilor
10 Oferirea de servicii destinate facilit rii
Nr. beneficiari care au fost orienta i c tre
- 140 copii
accesului familiilor care se confrunt cu
serviciile din comunitatea local
situa ii de risc la resursele necesare
solu ion rii problemelor acestora şi
orientarea lor c tre serviciile primare şi
Nr. cazuri sesizate de c tre şcoli/ Re eaua
- 23 cazuri
de specialitate din proximitatea
comunitar
domiciliului beneficiarului.
Interven ia în echip interinstitu ional în
scopul prevenirii abandonului şcolar.
Nr. copii informa i/consilia i
- 8 copii

Tema “Şcoala P rin ilor :
Perioada adolescenţei între criză şi
tranziţie
Interven ia în echip cu specialiştii
CPECA Botoşani în ac iunile care
vizeaz consumul de droguri
/etnobotanice în rândul
copiilor/adolescen ilor

Nr. p rin i informa i/consilia i

- 4 p rin i

Nr. de invita ii c tre CPECA cu privire la
disponibilitatea colabor rii DGASPC cu
specialiştii CPECA , în scopul derul rii
unor ac iuni comune.

- 1 invita ie

Nr. solicit ri din partea CPECA

- 1 solicitare

Nr. ateliere de lucru cu specialiştii CPECA
– transmitere adres pentru curs

- 1 adres

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante
Copii: 2
Părinți:-

-
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- 140 copii au fost
orienta i c tre
serviciile din
comunitatea local ;
- 23 cazuri de copii
au fost sesiza i de
c tre şcoli/ Re eaua
comunitar ;
- 8 copii au fost
consilia i/ informa i;
- 4 p rin i au fost
consilia i/informa i;
- adres c tre
CPECA cu privire la
disponibilitatea
colabor rii
DGASPC cu
specialiştii CPECA,
în scopul derul rii
unor ac iuni
comune;
- nr. solicit ri din
partea CPECA
Atelier de lucru cu
specialiştii CPECA
– transmitere adres
pentru curs
Trim 1:
Transmitere adres
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

în data de
25.01.2018 c tre
CPECA Botoşani
pentru derularea
unei întâlniri/curs semestrul 1 2018
Trim 2:
1 întâlnire – la
Serviciul comunitar
specializat perioada
21.05- 23.05.2018
Nr. participan i - 43
11 Oferirea de servicii de informare şi
Nr. copii care au r mas în mediul familial
- 29 copii
În semestrul 2 sunt programate
- 29 copii au r mas
consiliere cu privire la planificarea
(prevenirea separ rii)
ac iuni promovare/informare
în mediul familial;
familial şi prevenirea separ rii de
Nr. ac iuni promovare/informare planning
- 10 p rin i
planning familial/informare
- 10 p rin i au fost
familie a copilului precum şi promovarea familial/informare educa ie pentru s n tate
educa ie pentru s n tate
consilia i/informa i;
particip rii la serviciile oferite la nivel
- 78 de adrese de
local.
Nr. de adrese c tre Prim rii cu privire la
- 78 de adrese
informare trimise (la
Tema “Şcoala P rin ilor” :
modalit ile de interven ie şi monitorizare
toate autorit ile
Rolul de părinte şi autopreţuirea
a cazurilor pe plan local
aduministra iei
publice locale)
12 Oferirea de servicii de consiliere
Nr. sesiz ri telefonice/informare/consiliere - 177 sesiz ri
- 177 de sesiz ri
telefonic destinate dep şirii situa iei de
telefonic pentru cazurile care se confrunt
telefonice pentru
criz , informare şi suport în accesarea
cu situa ii de criz
cazurile care se
serviciilor necesare în regim de urgen .
confrunt cu situa ii
de criz
Promovarea importan ei men inerii leg turilor personale cu copilul în situa ia copilului ai c ror p rin i sunt pleca i în str in tate, sunt separa i sau se afl în
divor /au divor at
13 Oferirea de servicii de consiliere psihoNr. cazuri copii cu p rin i afla i în divor
- 32 copii
- 32 copii cu p rin i
social în scopul conştientiz rii p rin ilor sau care au divor at, care au participat la
afla i în divor sau
pleca i in str in tate /afla i în divor sau
şedin ele de evaluare şi consiliere psihocare au divor at, care
care au divor at a importan ei implic rii / social pe problematica divor ului
au participat la
Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire
colabor rii în redefinirea rolurilor
parentale astfel încât ambii p rin i s
continue şi s men in o rela ie
constructiv /pozitiv cu copiii lor.
Tema “Şcoala P rin ilor” :
Efectele psihologice ale divorţului
asupra copiilor

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

- 13 copii
- 5 p rin i
Nr. rapoarte pentru instan

Alte informa ii
relevante
şedin ele de evaluare
şi consiliere psihosocial pe
problematica
divor ului;
- 13 copii i
5 p rin i au fost
consilia i/informa i;

- 24 rapoarte
pentru instan e
Prevenirea delincven ei juvenile în rândul copiilor la risc, precum şi a recidivei în cazul copiilor care au s vârşit fapte penale şi nu r spund penal
14 Derularea activit ilor specifice de
Nr. de materiale informative privind
- 78 adrese
- 78 de adrese ce
evaluare, informare i consiliere
serviciile de specialitate oferite în
con in materiale
destinate copiilor care s vâr esc fapte
domeniul prevenirii i combaterii
informative (la toate
penale dar nu r spund penal.
comportamentului deviant
autorit ile
Nr. cazuri copii
- 27 copii au
aduministra iei
beneficiat de
publice locale);
servicii
15 Organizarea i derularea programelor
Nr. beneficiari ai edin elor de consiliere
- 33 copii
- 33 copii au
specifice de prevenire care s permit
psiho-social în domeniul prevenirii
beneficiat de edin e
copiilor i p rin ilor s devin activi în
delincven ei juvenile
de consiliere;
prevenirea comportamentului delincvent. Nr. adrese de informare c tre autorit i
- 78 adrese
- 78 de adrese de
publice locale
informare trimise (la
toate autorit ile
aduministra iei
publice locale)
Asigurarea respect rii drepturilor copilului aflat în conflict cu legea penal pe parcursul audierii / cercet rii penale de c tre organele abilitate în domeniu
16 Asistarea copiilor afla i în conflict cu
Nr. asist ri / audieri copii
- 10 copii au
legea penal în orice etap a cercet rii
fost
penale în scopul respect rii cu
asista i/audia i
primordialitate a dreptului copilului de ai exprima liber opinia asupra oric rei
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

probleme care-l prive te i de a evita
producerea oric rui efect negativ asupra
st rii psihice a acestuia.
Cre terea gradului de integrare socio-profesional a tinerilor, inclusiv a celor cu cerin e educative speciale/handicap care urmeaz s p r seasc sistemul de
protec ie a copilului
17 Includerea beneficiarilor din sistemul de Nr. de beneficiari
- 430 copii
protec ie cu vârste intre 14-17 ani in
programe de preg tire pentru via a
independenta
18 Identificarea si monitorizarea locurilor
Nr. de tineri pentru care se revoc m sura
- 19 tineri
- pentru 19 tineri s-a
de munca pentru tinerii din sistemul de
de protec ie la dobândirea capacit ii
revocat m sura de
protec ie, in special pentru tinerii cu
depline de exerci iu
protec ie la
handicap; includerea tinerilor in
dobândirea
Programul de sprijin material pentru
capacit ii depline
inser ia socio-profesional
de exerci iu;
Nr. de tineri inclu i în Programul de suport - 8 tineri
- 8 tineri au fost
material pentru inser ie socio-profesional
inclu i în Programul
de sprijin material
pentru inser ia
socio-profesional
derulat în parteneriat
cu Funda ia HHC
Baia Mare.
19 Informarea si incurajarea participarii
Nr. tinerilor participan i la bursa locurilor
- 42 tineri
- 42 de tineri au
tinerilor la Bursa locurilor de munca
de munc
participat la Bursa
locurilor de munc
organizat în luna
aprilie 2018, la
Boto ani i Dorohoi
20 Evaluarea competentelor, aptitudinilor,
Nr. beneficiari
- 500
potentialului si a carentelor in dezvoltare
beneficiari
deprinderilor de viata independenta
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

pentru fiecare beneficiar
Cre terea calit ii serviciilor sociale pentru copil i familie
21 Dezvoltarea re elei de asisten
Nr. de asisten i maternali profesioni ti
maternal pentru protec ia special a
copilului cu vârst mic prin creşterea
num rului de persoane angajate ca
asistent maternal, c rora s poat fi
plasa i copiii în regim de urgen
22 Formarea continu a AMP
Nr. de asisten i maternali profesioni ti
forma i

- 210 asisten i
maternali
profesioni ti

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

-

Alte informa ii
relevante

-

- 31 asisten i
maternali
profesioni ti
23 Participarea AMP la grupuri de suport
Nr. de asisten i maternali participan i la
- 31 asisten i
grupuri de suport
maternali
profesioni ti
Monitorizarea copiilor şi tinerilor afla i în dificultate şi lipsi i temporar sau definitiv de îngrijirea p rin ilor, pe o perioad determinat de timp
24 Reevaluarea periodica a tuturor
Nr. beneficiari
- 1407
beneficiarilor cu m sura de protec ie prin
beneficiari
aplicarea metodei managementului de
caz
25 Revizuirea planurilor individuale de
Nr. de planuri individuale de protec ie
- 1407
protec ie
revizuite
beneficiari
Cre terea nr. de copii reintegra i în familia biologic
26 Servicii de consiliere oferite parintilor Nr. de p rin i consilia i
- 320 p rin i
biologici, rude pana la gradul IV
consilia i
27 Revizuirea planurilor individuale de Nr. de planuri individuale de protec ie
- 850 planuri
- 850 planuri
protec ie care au ca finalitate reintegrarea revizuite care au ca finalitate reintegrarea
individuale
individuale de
in familia naturala
in familia natural
protec ie revizuite,
care au ca finalitate
reintegrarea în
familia natural
28 Programarea, învoirea i monitorizarea
Nr. de copii învoi i în familie
- 55 copii
vizitelor copil-familie; suport material
Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire

post reintegrare
Promovarea adop iei copilului
29 Informarea opiniei publice cu privire la
modific rile legislative privind adoptia
copiilor

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Nr. de inform ri

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Nu a fost cazul, deoarece nu a
fost nici o modificare legislativa
referitoare la domeniul adop iei.
În data de 01 iunie 2018 a fost
postat in dezbatere public , pe
site-ul Ministerului Muncii i
Justi iei Sociale, un proiect de
act normativ care va modifica
Legea adop iei.
Îmbun t irea serviciilor de sprijin în vederea angaj rii şi crearea serviciilor de sprijin al persoanelor cu handicap la locul de munc
30 Includerea în programe de formare
Nr. de tineri cu handicap înclu i în
- 19 tineri cu
Pân în prezent nu au fost
profesional şi orientare în carier a
programe de formare i orientare în carier
handicap
identificate programe de
persoanelor cu handicap
formare pentru tineri cu
handicap.

31

Implicarea angajatorilor în a oferi locuri Nr de tineri cu handicap care i-au
de munca pentru persoanele cu handicap identificat un loc de munc

-

- 13 tineri cu
handicap

-
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Alte informa ii
relevante

-

- 19 tineri cu
handicap din cadrul
Centrului de
integrare prin terapie
ocupa ional ”Lucie
Lecomte” sunt
înscri i i urmeaz
programe de
orientare în carier
in cadrul Centrului
de Incluziune
social
- 13 tineri cu
handicap i-au
identificat un loc de
munc , iar 10 dintre
ace tia i-au p strat
locul de munc mai
mult de 3 luni
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
Promovarea furniz rii serviciilor de calitate, care s r spund nevoilor individuale ale persoanei cu handicap
32 Evaluarea complex a persoanelor aflate Nr. de persoane cu handicap pentru care
- 268 persoane
în dificultate de c tre echipa
s-a realizat evaluarea complex de c tre
cu handicap
multidisciplinar , identificarea nevoilor
echipa multidisciplinar
şi propunerea m surii de protec ie
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Botoşani – investi ii:
Valoarea total a
Stadiul investi iei
Nr.
Programul / sursa
investi iei
la data de 30.06.2018
Denumirea investi iei
Alte informa ii relevante
crt.
de finan are
(mii lei)
(%)
1 Studiu de fezabilitate/DALI
45
Consiliul Jude ean
100%
Studiul de fezabilitate este necesar pentru a aplica
„Închidere Centrul de Plasament Sf.
Boto ani
un proiect în POR 2017/8/8.1/8.3/C; Centrul de
Nicolae Tru e ti prin
Plasament ”Sf. Nicolae” Tru e ti se afl pe lisa
construirea/reabilitarea i
centrelor eligibile pentru dezinstitu ionalizare. Ne
modernizarea unor imobile i
propunem s construim dou case de tip familial,
transformarea lor în centru de
un Centru de zi pentru deprinderi de via
zi/casa de tip familial/apartamente
independent i s reabilit m 3 apartamente pe
pentru copii”
care le de inem în municipiul Dorohoi.
Observa ii
I. În anul 2017, DGASPC Boto ani a aplicat proiectul ”CRE TEREA EFICIEN EI ENERGETICE A CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE I ASISTEN
DOROHOI”
Proiectul este cofinan at de Uniunea European prin Programul Opera ional Regional 2014-2020, Axa prioritar 3 - Sprijinirea tranzi iei c tre o
economie cu emisii sc zute de carbon, Prioritate de investi ii 3.1 Sprijinirea eficien ei energetice, a gestion rii inteligente a energiei i a utiliz rii energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cl dirile publice, i în sectorul locuin elor, Opera iunea B Cl diri publice.
Prin intermediul acestei opera iuni vor fi sprijinite activit i/ac iuni specifice realiz rii de investi ii pentru creşterea eficien ei energetice a cl dirilor
publice, respectiv:

îmbun t irea izola iei termice a anvelopei cl dirii a arpantelor i învelitoarelor, inclusiv m suri de consolidare a cl dirii;

introducerea, reabilitarea i modernizarea, dup caz, a instala iilor pentru prepararea, distribu ia i utilizarea agentului termic pentru înc lzire i
a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare i climatizare, a sistemelor de ventilare mecanic cu recuperarea c ldurii, inclusiv sisteme de r cire pasiv ,
precum i achizi ionarea i instalarea echipamentelor aferente i racordarea la sistemele de înc lzire centralizat , dup caz;

utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a cl dirii;
Nr.
crt.

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Pagina 39 / 210


înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent i incandescent cu corpuri de iluminat cu eficien energetic ridicat i durat mare de via , cu
respectarea normelor şi reglement rilor tehnice;
Scopul proiectului este realizarea unor lucr ri prin care s se ob in cre terea eficien ei energetice a 4 cl diri în care func ioneaz Centrul de îngrijire
i asisten Dorohoi, centru aflat în structura DGASPC Boto ani.
Obiectivul general al proiectului: Cre terea eficien ei energetice a Centrului de îngrjire si asisten Dorohoi.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Sc derea consumului anual de energie finala cu 81,10% la CIA Dorohoi, prin lucr rile de reabilitare efectuate la cele 4 cl diri
2. Sc derea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile cu 78,07% la CIA Dorohoi, prin lucr rile de reabilitare efectuate la
cele 4 cl diri si prin montarea a 12 panouri solare
3. Sc derea consumului anual specific de energie primara din surse regenerabile cu 17% la CIA Dorohoi, prin montarea a 12 panouri solare
4. Sc derea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) cu 77,08 la CIA Dorohoi, prin lucr rile de reabilitare efectuate
la cele 4 cl diri
Acest proiect se afl în etapa de evaluare.
II. DGASPC, în colaborare cu Funda ia Hope and Homes for Children Baia Mare, jude ul Maramure i Consiliul Jude ean Boto ani, au demarat în luna mai 2018
– implementarea Convenției de asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament ”Dumbrava Minunat ” din localitatea Pomârla, jud.
Boto ani i înfiin area a dou case de tip familial ( termen: anul 2020).

Capitolul 4 Educa ie

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
INSPECTORATUL COLAR JUDE EAN BOTO ANI
Creşterea calit ii şi a competitivit ii înv mântului boto nean (procesul de predare-înv are-evaluare; servicii educa ionale curriculare / extracurriculare)
prin restructurarea curriculumului şcolar din perspectiv multicultural , prin modernizarea infrastructurii, în vederea cre rii unei culturi digitale în procesul
de predare - înv are – evaluare i prin rezultatele ob inute în educa ie şi la examenele na ionale 2018
Conform graficului
1 Efectuarea inspec iilor şcolare cu scop de Indicatori de performanță:
100%
Nu este cazul
monitorizare, îndrumare şi control a
de monitorizare şi
- 2 grafice de monitorizare şi control
activit ii din sistemul educa ional
control al ISJ
elaborate
jude ean; sprijinirea unit ilor şcolare şi a - organizarea şi desf şurarea a cel pu in 3
Botoşani
personalului didactic în îmbun t irea
inspec ii şcolare de fiecare tip (generale,
activit ii educa ionale
tematice şi de revenire).
Indicatori de realizare:
În vederea exercit rii atribu iilor proprii
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

2

Denumire

Asigurarea consilierii pentru creşterea
calit ii şi a competitivit ii
înv mântului boto nean, furnizat
elevilor în vederea aplic rii
curriculumului şcolar din perspectiv

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
de monitorizare, îndrumare i control,
inspectorii colari au efectuat inspec iile
colare generale, tematice şi de
specialitate, programate conform
Graficului de monitorizare și control
întocmit pentru semestrul I, anul colar
2017 – 2018, aprobat în CA al ISJ
Boto ani din data de 15.09.2017 i
înregistrat cu nr.11396/18.09.2017, precum
i conform Graficului de monitorizare și
control întocmit pentru semestrul al II-lea,
anul școlar 2017 – 2018, aprobat în
Consiliul de administra ie al
Inspectoratului colar Jude ean Boto ani
din data de 13.02.2018 i înregistrat cu
nr.1124/14.02.2018.
Astfel, în semestrul I, 2018, s-au
efectuat urm toarele tipuri de inspec ii
organizate i desf urate în conformitate cu
prevederile Regulamentului de inspecţie a
unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin OMECTS nr.5547/06.10.2011:
6 inspec ii tematice, inspec ii colare
generale desf urate în 4 unit i de
înv mânt, inspec ii curente i speciale
pentru ob inerea definitiv rii în înv mânt
i a gradelor didactice.
Indicatori de performanță:
100%
- minim 100 inspec ii de specialitate cu rol
de monitorizare i îndrumare
- Consilierea cadrelor didactice debutante
Indicatori de realizare (pe disciplineselecție):

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Nu este cazul
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Alte informa ii
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Conform Graficului
de monitorizare şi
control al ISJ
Botoşani
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Nr.
crt.

Denumire
multicultural , pentru optimizarea
înv rii, pentru cunoaşterea nivelului de
compe en a elevilor şi în vederea
m sur rii progresului şcolar, precum şi
în rela ionarea cu p rin ii

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Învățământ primar:
- 28 de cadre didactice au fost asistate/
consiliate în inspec iile generale derulate în
semestrul al II-lea.
Religie:
- 40 inspec ii de specialitate cu rol de
monitorizare i îndrumare
- Consilierea a unui num r de 8 cadre
didactice debutante.
Istorie și geografie:
- 7 cadre didactice asistate i consiliate în
cadrul inspec iilor colare generale inspec ii colare de specialitate pentru
ob inerea definitivatului în înv mânt i a
gradelor didactice, desf urate conform
graficului.
Educație timpurie:
Au fost realizate urm toarele inspec ii:
- activitate de consiliere la Casa Corpului
Didactic Boto ani, participan i 40
debutan i;
- aproximativ 88 inspec ii de specialitate
pentru ob inerea definitiv rii în înv mânt
i 100 inspec ii de specialitate pentru
ob inerea gradului didactic II i I.
Limba și literatura română:
-38 de inspec ii de specialitate pentru
ob inerea definitiv rii în înv mânt i a
gradelor didactice.
Biologie:
-30 de inspec ii tematice pentru acordarea
definitiv rii în înva amant i a gradelor
didactice.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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Denumire

3

Consilierea unit ilor şcolare/a cadrelor
didactice în sfera preg tirii elevilor
pentru performan e şcolare la evalu ri şi
la examenele na ionale 2018;
monitorizarea activit ilor de înv are
permanent , centrate pe sprijinirea
elevilor în atingerea performan ei la
evalu rile na ionale

4

Asigurarea succesului şcolar al elevilor
din clasele terminale, prin activit i de
preg tire specifice şi prin organizarea
simul rilor la nivel jude ean pentru

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Discipline socio-umane:
- 9 inspec ii de specialitate cu rol de
monitorizare i îndrumare.
Limba rromani:
- Consilierea a 9 profesori debutan i de
limba rromani-matern .
100%
Indicatori de performanță:
- 2 adrese de informare
- 1 inspec ie de monitorizare i consiliere
pentru preg tirea elevilor
- 1 inspec ie de monitorizare a simul rilor
examenelor na ionale
Indicatori de realizare:
- au fost trimise adrese de informare cu
privire la organizarea i desf urarea
simul rilor examenelor na ionale i a
probelor de competen e - Bacalaureat
2018.
- s-au efectuat 2 inspec ii de monitorizare a
modului de organizare i desf urare a
simul rii examenului de Evaluare na ional
pentru elevii clasei a VIII-a, de
Bacalaureat 2018, conform Graficului de
monitorizare și control întocmit pentru
semestrul al II-lea, anul colar 2017 –
2018, aprobat în Consiliul de administra ie
al Inspectoratului colar Jude ean Boto ani
din data de 13.02.2018 i înregistrat cu
nr.1124/14.02.2018.
100%
Indicatori de performanță:
- Organizarea simul rilor examenelor
na ionale
- Organizarea EN II, IV, VI 2018

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

Nu este cazul

Conform Graficului
de monitorizare şi
control al ISJ
Botoşani i
calendarului na ional

Nu este cazul

Conform
calendarelor
na ionale de
organizare şi
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- Organizarea pe centre de examen a
Evaluarea na ional la clasa a VIII-a şi
Evalu rii na ionale pentru clasa a VIII-a
pentru examenul de Bacalaureat; probele
şi Bacalaureat 2018,
scrise la limba şi literatura român şi
- Organizarea, la nivel jude ean, a admiterii
matematic pentru Evaluarea na ional
elevilor în liceu
2018 a elevilor din clasa a VIII-a,
Indicatori de realizare:
probele scrise E.a), E.c) şi E.d),
În vederea ob inerii rezultatelor optime la
organizarea i desf urarea probelor
examenele na ionale au fost organizate
A,B,C,D – competen e de comunicare,
lingvistice şi digitale pentru examenul de simul rile examenelor na ionale de
Evaluare na ional i Bacalaureat 2018,
Bacalaureat 2018, E.N. II ,IV, VI;
conform calendarelor na ionale i
admiterea în înv mântul liceal
prevederilor legale corespunz toare.
- Au fost organizate, la nivel jude ean,
examenele na ionale sus inute de elevi
pentru EN II, IV, VI, VIII, Bacalaureat
2018.
- Conform calendarului na ional i
metodologiei de examen, a fost organizat
la nivel jude ean Evaluarea na ional
2018: Procentul de promovabilitate la
nivelul jude ului Boto ani este de 69,28%.
Examenul de Bacalaureat 2018:
- Au fost întocmite comisiile pentru
organizarea, la nivel jude ean, a
examenului na ional de Bacalaureat.
Sesiunea iunie-iulie 2018 a examenului de
bacalaureat s-a organizat şi desf şurat
conform calendarului MEN i prevederilor
legale în vigoare.
- Au fost organizate i desf urate, pe
centre de examen, probele de competen e i
probele scrise pentru Bacalaureat 2018.
- au fost organizate simul rile examenelor
na ionale;

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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crt.

5

Denumire

Evaluarea periodic a unit ilor de
înv mânt, cu scopul asigur rii calit ii
înv mântului

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- s-au efectuat inspec ii de monitorizare a
modului de organizare i desf urare a
simul rilor examenelor na ionale i a
desf ur rii examenelor na ionale.
Admitere în învățământul liceal-2018:
În perioada sem.I-2018 s-au desf urat
probele de admitere în înv mântul
voca ional, fiind admi i 274 candida i.
100%
Indicatori de performanță:
- minim 3 unit i de înv mânt evaluate
de c tre ARACIP
Indicatori de realizare:
Evalu ri externe efectuate de c tre exper ii
ARACIP, în anul colar 2017-2018:
1. Liceul ”Nicolae B lcescu” Fl mânzi –
evaluare pentru acreditarea unei noi
calific ri profesionale;
2. Liceul ”Dimitrie Cantemir” Darabani –
evaluare pentru acreditarea unei noi
calific ri profesionale;
3. Liceul Tehnologic ”Alexandru Vlahu ”
endriceni – evaluare pentru acreditarea
unei noi calific ri profesionale;
4. Liceul ”Alexandru cel Bun” Boto ani –
evaluare pentru acreditarea unei noi
calific ri profesionale;
5. coala Gimnazial ”Cornerstone”
Dorohoi – evaluare periodic pentru
nivelul de înv mânt primar i gimnazial;
6. Liceul Teoretic Centrul de Studii
” tefan cel Mare i Sfânt” Boto ani –
evaluare periodic pentru nivelul de
înv mânt postliceal.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Nu este cazul
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
Organizarea activit ii de preg tire pentru performan , pentru dezvoltarea personal , intelectual , pentru stimularea creativit ii şi inov rii, în vederea
ob inerii excelen ei în educa ie
Trim. III
6 Corelarea eficient a educa iei generale
100%
Nu este cazul
Indicatori de performanță:
cu educa ia de elit , sus inerea elevilor
- organizarea activit ilor Centrului de
cu performan e şcolare, asigurarea
excelen în 3 localit i din jude
preg tirii lor institu ionalizate
- organizarea activit ii în Centrele de
excelen la 6 discipline de studiu
- selectarea şi preg tirea a minimum 70 de
elevi pentru preg tirea de performan
- minim 20 de cadre didactice implicate.
Indicatori de realizare:
- Au fost asigurate condi iile pentru
desf urarea activit ii de performan în
sistemul jude ean de înv mânt prin
Centrele de excelenţă, organizate pe 4
zone: Boto ani, Dorohoi, S veni i
Darabani, fiind selectate grupe de
excelen pentru un num r de 13 discipline
de studiu.
7 Organizarea şi desf şurarea
100%
Nu este cazul
Conform
Indicatori de performanță:
- 11 olimpiade şcolare/concursuri şcolare
concursurilor i olimpiadelor şcolare pe
calendarelor de
organizate la nivel jude ean
discipline-etapa jude ean ; preg tirea
organizare şi
- 1000 de elevi participan i
elevilor pentru ob inerea performan ei
desf şurare a
- 100 de cadre didactice implicate
şcolare
olimpiadelor şi
- minimum 50 de premii ob inute de elevi
concursurilor şcolare
la concursurile şi olimpiadele şcolare
(locale, jude ene)
Indicatori de realizare:
Fizică și chimie:
Organizarea etapelor jude ene ale
olimpiadelor i concursurilor specifice
disciplinelor fizic i chimie s-a desf urat,
dup cum urmeaz :
Nr.
crt.
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- Olimpiada de Astronomie i Astrofizic ,
etapa jude ean , 27 ianuarie 2018, la
coala Gimnazial Nr. 7 Boto ani (4 elevi
participan i; 3 elevi califica i la etapa
na ional );
- Olimpiada de Fizic – etapa jude ean , 24
februarie 2018, la Colegiul Na ional
”Mihai Eminescu” Boto ani (160 de elevii
participan i, care au ob inut 14 premii I, 7
premii II, 8 premii III şi 33 men iuni; 15
elevi promova i la etapa na ional );
- Olimpiada de Chimie – etapa jude ean ,
24 martie 2018, la Liceul Pedagogic
”Nicolae Iorga” Boto ani (46 de elevi din
clasele VIII –XII, care au ob inut 6 premii
I, 3 premii II, 4 premii III şi 13 men iuni;
12 elevi au fost promova i la etapa
na ional );
- Olimpiada Interdisciplinar ” tiin ele
P mântului”, etapa jude ean , 10 martie
2018, la Liceul Teoretic ”Grigore Antipa”
Boto ani (19 elevi participan i, care au
ob inut 2 premii I, 3 premii II, 3 premii III,
1 men iune; 5 elevi califica i la etapa
na ional );
- Olimpiada de ” tiin e pentru Juniori” –
etapa jude ean , 19 mai 2018, la coala
Gimnazial ”Elena Rare ” Boto ani (27 de
elevi participan i, care au ob inut ob inut 6
premii I, 4 premii II, 5 premii III, 6
men iuni; 4 elevi califica i la etapa
na ional );
- Concursul de Chimie pentru elevii din
liceele tehnologice, etapa jude ean - 28

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
aprilie 2018, la Liceul ”Dimitrie
Negreanu” Boto ani (19 elevi participan i,
care au ob inut 3 premii I, 2 premii II, 1
premiu III; 6 men iuni, 4 elevi califica i la
etapa na ional );
- Concursul de fizic i chimie pentru
elevii din mediul rural ”Impuls
Perpetuum”, etapa jude ean , 26 mai 2018,
la coala Gimnazial Nr. 13 Boto ani (37
elevi participan i, care au ob inut 1 premiu
I, 1 premiu II, 4 premii III, 5 men iuni, 4
elevi califica i la etapa na ional );
- Concursul de Chimie pentru elevii din
clasa a VII-a, etapa jude ean , 12 mai 2018
la Colegiul na ional ”A. T. Laurian”
Boto ani (33 elevi participan i, care au
ob inut 1 premiu I, 5 premii II, 2 premii III,
2 men iuni, 6 elevi califica i la etapa
na ional ).
Informatică şi TIC :
- 5 olimpiade şcolare/ concursuri şcolare
organizate la nivel jude ean
- 250 de elevi participan i
- 35 de cadre didactice implicate
- 80 de premii ob inute de elevi la
concursurile şi olimpiadele şcolare (locale,
jude ene).
Matematică:
Au fost organizate i desf urate 6
olimpiade i concursuri colare de
specialitate:
- 670 elevi participan i
- 170 cadre didactice implicate

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- Premii i men iuni ob inute: 46 de Premii
I, 54 de Premii II, 80 de Premii III, 158 de
Men iuni.
Biologie:
- S-a organizat etapa jude ean a
Olimpiadei de biologie, 3 martie 2018,
participând 140 de elevi.
- S-a organizat etapa jude ean a
Concursului de Comunic ri Ştiin ifice la
biologie pentru elevii din înv mântul
liceal, 13 martie 2018.
- S-a organizat etapa jude ean a
Concursului Na ional de Biologie ,,George
Emil Palade”-05.05.2018, participând 150
de elevi.
- S-a organizat etapa jude ean a
Concursului ,,Sanitarii Pricepu i” 21/24.05.2018, participând 12 echipaje.
- S-a organizat etapa na ional a
Concursului Na ional de Biologie ,,George
Emil Palade”-09.06.2018, participând 2 de
elevi.
Religie:
- 4 olimpiade şcolare/ concursuri şcolare
organizate la nivel jude ean
- 325 de elevi participan i
- 30 de cadre didactice implicate
- 217 de premii ob inute de elevi la
concursurile şi olimpiadele şcolare (locale,
jude ene).
Limba și literatura română:
Olimpiada de limba i literatura român 394 de participan i; - 8 Premii I, 8 Premii
II, 8 Premii III, 58 de Men iuni.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Olimpiada de lectur - 355 de participan i;
35 de premii i men iuni
Olimpiada de lingvistic – 117
participan i; 11 premii i men iuni
Olimpiada de limbi clasice-33 de
participan i; 4 premii i men iuni
Olimpiada ”Universul cunoa terii prin
lectur ” – 265 de participan i; 26 de premii
i men iuni
Olimpiada de neogreac -23 de participan i;
4 premii i men iuni
Concursul ”Cultur i spiritualitate
româneasc ” – 169 de participan i. 17
premii i men iuni.
Lb. moderne:
Olimpiadele de limbi moderne, etapa
jude ean , s-au desf urat conform
Graficului de desf urare nr.
14584/17.11.2017 dup cum urmeaz :
Olimpiada de limba englez – liceu: 3
martie 2018, 10 martie 2018;
Olimpiada de limba englez – gimnaziu:
17 martie 2018;
Olimpiada de limbi romanice: 3 martie
2018, 10 martie 2018;
Olimpiada de limba german modern : 24
februarie 2018.
Num rul elevilor participan i la etapa
jude ean a olimpiadelor de limbi
moderne: 465 de elevi.
Rezultate ob inute:
limba englez – gimnaziu: 44 Premiul I, 48
Premiul II, 25 Premiul III, 16 Men iuni;
limba englez – liceu: 29 Premiul I, 36

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Premiul II, 35 Premiul III, 38 Men iuni;
limba francez : 5 Premiul I, 9 Premiul II,
18 Premiul III, 6 Men iuni;
limba spaniol : 1 Premiul I, 1 Premiul II;
limba german : 1 Premiul I, 1 Premiul II, 2
Premiul III, 3 Men iuni.
Cadre didactice implicate: 156
Organizarea i desf urarea olimpiadelor
i concursurilor colare pentru disciplinele
istorie / geografie:
Etape jude ene:
- Olimpiada de Geografie, Olimpiada
Interdisciplinar „ tiin ele P mântului”,
Concursul Na ional Terra, Concursul
regional de geografie „Ioni Ichim”,
Sesiunea de referate i comunic ri
tiin ifice – disciplina geografie - 225 elevi
implica i, 35 cadre didactice, 50 premii ,
35 men iuni.
- Olimpiada de istorie, Concursul Na ional
„Istorie i societate în dimensiune
virtual ”, Concursul Na ional „Cultur i
spiritualitate în România”, Sesiunea de
referate i comunic ri tiin ifice disciplina
istorie, Concursul Jude ean „Istoria prin
ochi de copil” - 237 elevi i 32 cadre
didactice implicate, 80 premii, 39
men iuni.
Discipline socio-umane:
Olimpiada de ştiin e socio-umane
- 77 elevi participan i
- 38 cadre didactice implicate.
Premii ob inute:
Premiul I: 6, Premiul II:3, Premiul III:6,

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Men iune: 9
Olimpiada de psihologie-pedagogie:
- 18 elevi participan i;
- 4 cadre didactice implicate.
Premii ob inute: Premiul I: 4, Premiul II: 4,
Premiul III: 4, Men iune: 4.
Ed. tehnologică:
1. Olimpiada la disciplinele din aria
curricular „Tehnologii”:
- 11 domenii de preg tire profesional ;
- 157 de elevi participan i;
- 45 de premii i men iuni;
2. Concursul la disciplinele tehnologice
pentru înv mântul profesional:
- 5 calific ri profesionale;
- 32 de elevi participan i;
- 12 premii i men iuni.
Arte:
- Olimpiada Na ional de muzic Coral ,–
clasele V-VIII, etapa jude ean :
3 Premii I, 1 Premii II;
160 elevi, 4 profesori coordonatori;
- Olimpiada Na ional de Interpretare
Instrumental , clasele III – VIII, etapa
jude ean :
21 Premii I, 10 Premii II, 4 Premii III; 35
elevi, 25 profesori;
- Olimpiada Na ional de Interpretare
Vocal , Instrumental şi Studii Teoretice,
clasele IX – XII, etapa jude ean :
6 Premii I, 2 Premii II, 2 Premii III, 1
Men iune; 11 elevi;
- Olimpiada Na ional de Arte vizuale,
Arhitectur şi Istoria artelor: 10 Premii I, 9

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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8

Denumire

Participarea elevilor califica i la nivel
jude ean, la etapele na ionale i
interna ionale ale concursurilor şi
olimpiadelor şcolare

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Premii II, 10 Premii III.
- 8 profesori.
Lb. rromani:
- 2 olimpiade colare specifice limbii
materne organizate la nivel jude ean;
- 3 concursuri colare specifice
minorit ilor na ionale organizate la nivel
jude ean;
- 90 de elevi implica i;
- 10 profesori de limba matern implica i
la nivel jude ean;
- 50 de premii i men iuni ob inute de elevi
apar inând minorit ilor na ionale, la nivel
jude ean.
100%
Indicatori de performanță:
- 50 de elevi participan i la etapele
na ionale ale olimpiadelor şi concursurilor
şcolare
Indicatori de realizare:
Au fost organizate i instruite echipajele
reprezentative ale jude ului pentru etapa
na ional a olimpiadelor i concursurilor
colare.
Jude ul Boto ani a fost reprezentat etapa
na ional a concursurilor i olimpiadelor
colare, dup cum urmeaz (selec ie):
Fizic i chimie:
Olimpiada de Astronomie i Astrofizic ,
etapa na ional , februarie 2018, la
Suceava (3 elevi participan i; 1 men iune
de onoare;
- Olimpiada de Fizic – etapa na ional ,
Breaza, Prahova, aprilie 2018, la Colegiul

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Nu este cazul
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Conform
calendarelor de
organizare şi
desf şurare a
olimpiadelor şi
concursurilor şcolare
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Na ional ”Mihai Eminescu” Boto ani, 15
elevi participan i la etapa na ional ; s-au
ob inut: 1 premiu I, 2 men iuni MEN, 1
medalie de aur, 2 medalii de argint; 4
medalii de bronz; 1 diplom de onoare;
- Olimpiada de Chimie – etapa na ional ,
aprilie 2018, la Craiova, 12 elevi
participan i, s-au ob inut 2 men iuni MEN;
4 men iuni speciale;
- Olimpiada Interdisciplinar ” tiin ele
P mântului”, etapa na ional ; Bistri a; 5
elevi participan i, 1 men iune MEN, 1
premiu special pentru cel mai bun punctaj
la geografie;
- Concursul de Chimie pentru elevii din
liceele tehnologice, etapa na ional , iunie
2018, la Constan a, 4 elevi participan i; 2
men iuni speciale;
- Concursul de Chimie pentru elevii din
clasa a VII-a, etapa na ional , Bucure ti, 6
elevi participan i; s-au ob inut 2 Men iuni
MEN, 1 Premiu special i 2 men iuni
speciale;
- 2 calific ri în loturile l rgite pentru
participarea la selec ia la etapele
interna ionale: 1 calificare la fizic i 1
calificare la tiin ele P mântului.
Matematică:
-12 elevi participanti la etapa na ional a
Olimpiadei de Matematic
-16 elevi participanti la etapa national a
Concursului Na ional de Matematic

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informa ii
relevante

Pagina 54 / 210

Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
”Adolf Haimovici”;
Premii ob inute la etapa na ional a
olimpiadei i concursurilor colare de
matematic , etapa na ional : 2 Men iuni
MEN, 2 Medalii de argint, 2 Medalii de
bronz.
-1 elev participant la etapa interna ional a
Olimpiadei de Matematic , ce a obinut
Medalie de argint.
Informatică şi TIC :
- 21 de elevi participan i la etapele
na ionale ale olimpiadelor şi concursurilor
şcolare, 6 premii ob inute.
Biologie:
- 5 elevi participan i la etapa na ional a
Olimpiadei de Biologie - Piatra Neam .
Religie:
- 13 de elevi participan i la etapele
na ionale ale olimpiadelor şi concursurilor
şcolare.
Limba și literatura română:
Olimpiada de limba i literatura român -8
participan i; 2 men iuni.
Olimpiada de lectur - 8 participan i; 3
premii i men iuni
Olimpiada de lingvistic – 6 participan i;
Olimpiada de limbi clasice- 5 de
participan i;
Olimpiada ”Universul cunoa terii prin
lectur ” – 4 participan i; 1 premiu
Olimpiada de neogreac - 6 de participan i;
Concursul ”Cultur i spiritualitate

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
româneasc ” – 2 participan i. 1 premiu.
Lb. moderne:
Au fost organizate i instruite echipajele
reprezentative ale jude ului pentru etapa
na ional a olimpiadelor de limbi moderne.
Jude ul a fost reprezentat la urm toarele
olimpiade:
1. Olimpiada de limba englez – 26.04.2018/Constan a (8 participan i);
2. Olimpiada de limbi romanice – 26.04.2018/Tîrgovi te (spaniol , italian ,
portughez ) i Buz u (francez ) (12
participan i);
3. Olimpiada de limba german modern
– 23-28.03.2018/Craiova (1 participant).
În urma particip rii echipajelor la etapa
na ional s-au ob inut urm toarele
rezultate:
1. limba francez : 1 Premiul III i 8
Men iuni speciale;
2. limba spaniol : 2 Men iuni speciale;
3. limba englez : 1 Men iune.
Istorie i geografie:
- 31 de elevi participan i la etapele
na ionale ale olimpiadelor şi concursurilor
şcolare pentru disciplinele istorie i
geografie.
Lb. rromani:
- 26 de elevi apar inând minorit ilor
na ionale au participat la etapele na ionale
a olimpiadelor i concursurilor colare de
specialitate;

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
- 4 premii I; 1 premiu II; 3 premii III; 3
men iuni.
Discipline socio-umane:
- 8 de elevi participan i la etapa na ional
Olimpiada de socio-umane
1- men iune – cultur civic
- 4 elevi participan i la etapa na ional
Olimpiada de psihologie-pedagogie:
1 Premiul II, 2 Men iuni, 3 elevi
participan i la etapa na ional a
Concursului Na ional ,,Democra ie şi
toleran ’’.
Organizarea în cluburi şi palate ale
9
100%
Nu este cazul
Indicatori de performanță:
copiilor a activit ii de performan
- participarea elevilor din Clubul şi Palatul
Copiilor la aprox. 10 concursuri na ionale
şi interna ionale
-minim 15 premii na ionale şi
interna ionale ob inute
Indicatori de realizare:
- pe parcursul anului colar 2017-2018
elevii înscrişi la Palatul Copiilor Boto ani
au participat la 27 de concursuri, ob inând:
52 de Premii I, 26 de Premii II, 18 Premii
III, 1 Men iune.
Promovarea educa iei sportive în coli i prezentarea beneficiilor ob inute prin practicarea unor activit i sportive tuturor elevilor
10 Promovarea sportului de performan şi a Indicatori de performanță:
100%
Nu este cazul
Pentru sportul de mas :
sportului de mas în rândul elevilor
-organizarea a 40 de etape locale,
jude ene, zonale la probele şi ramurile
sportive ale competi iilor din cadrul
calendarului na ional al Olimpiadei
na ionale a sportului şcolar şi Olimpiadei
Nr.
crt.
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calendarelor de
organizare şi
desf şurare a
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concursurilor şcolare

Conform
calendarelor de
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desf şurare a
olimpiadelor şi
competi iilor şcolare
sportive
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Nr.
crt.

11

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
gimnaziilor;
-participarea a minimum 1000 de elevi la
concursurile şcolare sportive;
- 80 de unit i de înv mânt implicate;
-120 de cadre didactice;
Pentru sportul de performan :
- organizarea a 3 concursuri sportive
jude ene, implicarea a 250 de elevi şi 40
de cadre didactice de specialitate.
Indicatori de realizare:
Pentru sportul de mas :
- Au fost organizate peste 95 de etape
locale, jude ene şi regionale la probele şi
ramurile sportive ale competi iilor din
cadrul calendarului na ional al Olimpiadei
na ionale a sportului şcolar şi Olimpiadei
gimnaziilor;
- la concursurile şcolare sportive au
participat peste 3000 de elevi.
Pentru sportul de performan :
- au fost organizate 6 concursuri sportive
jude ene, 2 etape regionale, 1 etap
na ional .
Promovarea valen elor cultural-educative Indicatori de performanță:
100%
- organizarea, la nivel jude ean, a
ale sportului şi educa iei fizice
Concursului na ional de literatur i
jurnalism sportiv „Un condei numit FairPlay”;
- aprox. 20 participan i.
Indicatori de realizare:
Etapa jude ean a competi iei „Un condei
numit Fair-Play” s-a desf urat în luna
iunie 2018. Au participat 19 elevi. Ca

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Nu este cazul
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
urmare a juriz rii lucr rilor, s-au acordat
urm toarele premii: 1 Premiu I, 1 Premiu II
i 1Premiu III, precum i 3 Men iuni.
Dou lucr ri au fost selectate pentru etapa
na ional .
Fundamentarea ofertelor educa ionale în înv mântul voca ional / tehnic, pe baza nevoilor dezvolt rii personale / form rii profesionale, conform cererii /
ofertei de pe pia a muncii, prin promovarea parteneriatului dintre institu iile de înv mânt şi mediul de afaceri, prin modernizarea programelor / re elei de
institu ii şcolare i prin extinderea educa iei antreprenoriale de la şcolile voca ionale şi tehnologice la toate colile din jude
12 Fundamentarea Planului de şcolarizare
100%
Nu este cazul
Indicatori de performanță:
Întocmirea
Proiectului
planului
de
2018-2019 împreun cu partenerii sociali
(CLDPS), pe domenii de studiu, pe baza şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019
- constituirea a 30 clase a IX-a –
evalu rii sistematice a cererii de
înv
mânt profesional
preg tire profesional în raport cu
constituirea
a 51 de clase de înv mânt
dezvoltarea pie ei muncii
liceal- filier tehnologic
- realizarea a 3 clase - stagii de preg tire
practic
- 1 clas – înv mânt postliceal.
Indicatori de realizare:
- Planul se colarizare a fost întocmit i
aprobat de MEN. Clasele de IPT aprobate
sunt:
- 51 de clase a IX-a de înv mânt licealfilier tehnologic , cu frecven de zi;
- 30 clase a IX-a – înv mânt profesional
din care 0,5 clase înv mânt dual;
- 3 clase - stagii de preg tire practic ;
- 1 clas a IX-a de înv mânt liceal filier tehnologic , cu frecven seral;
- 2 clase a XI-a (clase de început) de
înv mânt liceal - filier tehnologic , cu
frecven seral;
1 clas – înv mânt postliceal, cu
frecven de zi.
Nr.
crt.
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Nr.
crt.
13

14

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Indicatori de performanță:
Corelarea înv mântului profesional şi
100%
- 17 unit i şcolare de înv mânt
tehnic cu cerin ele agen ilor economici;
profesional şi tehnic vor încheia contractepromovarea parteneriatului dintre
cadru cu operatori economici pentru
institu iile de înv mânt şi mediul de
desf şurarea activit ilor de instruire
afaceri; organizarea activit ilor de
practic
antreprenoriat
- inform ri/activit i de antreprenoriat
desf urate.
Indicatori de realizare:
- 18 unit i cu înv mânt profesional în
planul de colarizare 2018-2019, au
încheiat contracte – cadru cu 74 de
operatori economici din care 1 unitate a
încheiat i contract de înv mânt dual.
18 unit i cu înv mânt profesional în
planul de colarizare 2018-2019, au
desf urat inform ri/activit i de
antreprenoriat în cadrul ac iunii
„S pt mâna meseriilor – martie 2018”.
Revalorizarea înv mântului profesional Indicatori de performanță:
100%
- certificarea a aprox. 1000 de absolven i
i tehnic prin flexibilizarea sistemului,
din înv mântul profesional şi tehnic.
prin diferite tipuri de certific ri care s
- organizarea examenelor de certificare a
asigure acces pe pia a muncii.
competen elor (înv. de stat i particular)
Organizarea şi desf şurarea examenelor
Indicatori de realizare:
de certificare a competen elor
- Pân la 30 iunie s-au organizat examene
profesionale, pentru absolven ii
de
certificare a competen elor profesionale,
înv mântului profesional şi tehnic,
conform
graficului aprobat de MEN, la
nivelurile 3, 4 şi 5 de calificare
clasele
de
stagii de practic (nivel 3) i
profesional
clasele de liceu tehnologic (nivel 4);
- Au ob inut certificatul de competen e
profesionale:
o 73 de absolven i ai claselor de stagii de
practic (nivel 3);

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
Nu este cazul

Nu este cazul
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
o 850 de absolven i ai claselor de liceu
tehnologic (nivel 4).
15 Asigurarea acord rii sprijinului
100%
Nu este cazul
Indicatori de performanță:
financiar, de c tre stat, pentru elevii care - minim 2000 de burse profesionale
Indicatori de realizare:
frecventeaz înv mântul profesional,
inclusiv înv mântul dual pentru nivelul - peste 2000 de elevi (110 clase) care au
beneficiat de Programul na ional de
3 de calificare, realizat prin Programul
protec ie social „Bursa profesional ”,
na ional de protec ie social „Bursa
conform prevederilor legale în vigoare.
profesional ”.
Eficientizarea procesului educa ional prin mutarea accentului în actul educa ional de pe transmiterea de informa ie pe crearea de competen e pentru via ,
prin educa ia incluziv în vederea cultiv rii toleran ei, nediscrimin rii i accept rii diferen ei în coli
16 Cre terea ratei de promovare a educa iei Indicatori de performanță:
100%
Nu este cazul
incluzive în procesul educa ional al
- Desf şurarea programului „A doua
elevilor apar inând minorit ilor
şans ” în dou unit i şcolare;
na ionale; derularea de programe de
- Admiterea, pentru anul colar 2018-2019,
interven ie educa ional destinate
pe minim 50 de locuri rezervate, pentru
elevilor romi în vederea elimin rii
elevii romi.
segreg rii şcolare şi pentru diminuarea
Indicatori de realizare:
ratei de neşcolarizare/pentru reducerea
În sem. II, an colar 2017-2018,
eşecului şcolar şi promovarea
Programul ”A doua ans ” se desf oar în
examenelor de absolvire
3 unit i de înv mânt preuniversitar din
jude .
Num rul total de cursan i: 61;
Num r cadre didactice implicate: 30.
- Admiterea pe locurile rezervate se va
desf ura în edin a public din data de
06.07.2018.
Asigurarea eficientiz rii i profesionaliz rii manageriale, prin respectarea principiului autonomiei în educa ie, a principiului responsabilit ii publice la nivelul
unit ilor colare din sistemul de înv mânt jude ean
Indicatori de performanță:
Conform
17 Monitorizarea performan elor
100%
Nu este cazul
Evaluarea
activit
ii
manageriale
a
127
calendarului
managerilor şcolari în domeniul
jude ean de evaluare
managementului educa ional, a activit ii directori i 39 de directori adjunc i, în
vederea
acord
rii
calificativelor
anuale.
didactice, ştiin ifice şi de formare;
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

Denumire
Evaluarea periodic a personalului de
conducere, a personalului didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic de la
nivelul inspectoratului şi de la nivelul
unit ilor şcolare, conform fişelor de
evaluare, în vederea atingerii
performan elor şi cu int spre
recunoaşterea m iestriei profesionale.

18

Actualizarea bazei de date a personalului
de conducere din unit ile de înv mânt
preuniversitar;
Înt rirea rolului managementului colii;
asigurarea asisten ei calificate, a
consilierii individuale şi colective.

19

Consilierea echipelor manageriale în
definirea politicii de resurse umane şi
asigurarea sprijinului în recrutarea
personalului didactic.
Asistarea şcolilor în realizarea încadr rii

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- Evaluarea personalului angajat în
sistemul de înv mânt jude ean conform
normativelor în vigoare.
Indicatori de realizare:
- Evaluarea activit ii manageriale a
personalului de conducere din unit ile de
înv mânt din jude se desf oar pân pe
data de 10 octombrie 2018, conform
metodologiei i Procedurii operaționale
privind evaluarea anuală a activității
manageriale a directorilor și directorilor
adjuncți din unitățile de învățământ
preuniversitar din județul Botoșani, an
colar 2017/2018, aprobat de CA al ISJ
Boto ani i calendarului de evaluare, anex
a procedurii.
Indicatori de performanță:
100%
- 1 baz de date
- 10 activit i metodice
- 4 edin e cu directorii
Indicatori de realizare:
- 1 şedin de lucru cu directorii unit ilor
de înv mânt.
- 10 activit i metodice desf urate în
cadrul Cercurilor pedagogice ale
directorilor unit ilor de înv mânt din
jude ul Boto ani, pe parcursul sem. I,
2018.
Indicatori de performanță:
100%
- Parcurgerea 100% a etapelor de
mobilitate a cadrelor didactice
- Realizarea încadr rii cu personal didactic
calificat în şcoli
- Minim 2 adrese de informare trimise în

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

Nu este cazul

-

Nu este cazul

Conform
calendarului de
mobilitate a cadrelor
didactice
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
coli
şi în managementul normelor didactice
Indicatori de realizare:
- Pe parcursul sem.I, 2018, au fost
parcurse toate etapele de mobilitate a
cadrelor didactice prev zute de
metodologia specific , în vigoare.
- 28 cadre didactice titularizate în sem.I2018, în baza art.253 din Legea educa iei
na ionale nr.1/2011, cu modific rile şi
complet rile ulterioare.
20 Organizarea concursului na ional pentru Indicatori de performanță:
100%
Nu este cazul
Conform
ocuparea posturilor didactice/ catedrelor - Organizarea a 2 centre de examen pentru
calendarului de
titularizare
vacante/ rezervate în înv mântul
mobilitate a cadrelor
- 1 baz de date completat
preuniversitar – 2018
didactice
- înscrierea a aprox. 500 de candida i
- 10 inspectori şcolari implica i
Indicatori de realizare:
- Examenul de titularizare se va desf ura
în data de 11.07.2018.
- pentru organizarea i desf urarea
acestuia a fost completat baza de date
cuprinzând candida ii înscri i, în num r de
peste 500, i au fost constituite comisiile
din cele 2 centre de examen.
Dezvoltarea competen elor profesionale, din perspectiva înv rii pe tot parcursul vie ii, prin oferta de formare continu particularizat i grade didactice
Indicatori de performanță:
21 Derularea/monitorizarea derul rii unor
100%
Nu este cazul
Conform ofertei şi
minim
100
de
cadre
didactice
vor
absolvi
programe de formare şi dezvoltare
graficului de formare
profesional menite a crea competen ele programe de formare continu
a CCD Botoşani
- minim 5 tipuri de programe de formare
necesare schimb rilor de paradigm
educa ional (competen e de metodist, de continu absolvite.
evaluator, de mentor, competen e în sfera Indicatori de realizare:
- 1 program de formare acreditat MEN,
elabor rii de proiecte educa ionale
Asigurarea calității in educație prin
eligibile etc.).
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

22

Denumire

Organizarea, planificarea şi înregistrarea
înscrierilor pentru sus inerea
definitivatului i a gradelor didactice;
transmiterea dosarelor candida ilor c tre

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
valorizarea resurselor umane, 75 de cadre
didactice participante;
- 1 program de formare din oferta CCD,
avizat de MEN si finan at din bugetul
alocat, Debate ca strategie educațională,
27 cursan i;
- Programe din oferta CCD, avizate de
MEN şi finanţate din alte surse:
 Consiliere si orientare: 42 de cursan i;
 Curs de abilitare curriculară pentru
metodiști: 59 cursan i;
 Intervenții psihopedagogice în
corectarea tulburărilor de limbaj și
comunicare la copiii cu CES: 209
cursan i;
 Manager de proiect – proiecte europene:
34 cursan i;
 Modalități concrete de realizare a
educației remediale: 30 cursan i;
 Managementul timpului liberoportunitate de dezvoltare personală: 34
cursan i;
 Proiectarea integrată în învățământul
primar: 92 cursan i;
 Prevenirea si combaterea violenței în
mediul școlar: 55 cursan i;
 Relația școală-comunitate: 52 cursan i;
 Sociologia familiei-repere didactice: 26
cursan i.
Total: 633 cursan i.
Indicatori de performanță:
100%
- 2 inform ri privind calendarul de
înscriere la examenele de ob inere a
gradelor didactice.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Nu este cazul
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examenele de

Pagina 64 / 210

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
centrele universitare;
- minim 1 activitate jude ean de consiliere
ob inere a
Completarea bazei de date pentru cadrele a debutan ilor
definitivatului i
didactice înscrise la perfec ionare.
- 1 baz de date a candida ilor la definitivat
gradelor didactice
Consultan privind programele de
- 1 examen de definitivat organizat
- 1 baz de date a candida ilor pentru
ob inere a gradelor didactice în
examenele de ob inere a gradelor didactice
înv mânt
Indicatori de realizare:
- peste 2 inform ri privind calendarul de
echivalare ECTS
- Baza de date a candida ilor la definitivat
actualizat cu notele la inspec ii si
portofolii;
- Baza de date a candida ilor pentru
examenele de ob inere a gradelor didactice
a fost actualizat cu notele la inspec ii;
- examenul de Definitivat - 2018 se va
desf ura în data de 18.07.2018.
Sus inerea politicilor educa ionale extra colare i extracurriculare pentru asigurarea educa iei complementare programelor colare aprobate;
Dezvoltarea sistemului de educa ie botoş nean prin realizarea parteneriatelor cu autorit ile administra iei publice locale, prin implementarea proiectelor educative
Indicatori de performanță:
23 Înnoirea ofertei de activit i i proiecte
100%
Nu este cazul
Se vor desf şura
educative extra colare; monitorizarea
- minim 10 proiecte/ programe educative
conform
aplic rii în şcoli a unor programe
- 300 de elevi implica i
diagramelor Gantt
coerente de educa ie pentru s n tate,
- 15 cadre didactice
stabilite în proiecte
educa ie civic , educa ie culturalIndicatori de realizare:
artistic şi ştiin ific , educa ie ecologic ,
S-au derulat activit ile corespunz toare
educa ie prin sport, educa ie rutier ,
proiectelor si programelor de educa ie
educa ie pentru dezvoltarea durabil
pentru s n tate, educa ie civic , educa ie
cultural-artistic şi ştiin ific , educa ie
ecologic , educa ie prin sport, educa ie
rutier , educa ie pentru dezvoltarea
durabil aprobate.
Proiecte/activit i educative derulate
(selec ie):
- organizarea, la nivel jude ean, a
Nr.
crt.
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Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Concursului na ional “Alege! Este dreptul
t u!”
Clasele I-VIII: 15 elevi participan i: 3 X
Premiul I, 3 X Premiul II, 2 X Premiul III,
2 X Men iune, 5 X Premiul special;
Clasele IX-XII: 12 elevi participan i: 1 X
Premiul I, 1 X Premiul II, 1 X Premiul III,
1 X Men iune, 5 X Premiul Special;
- organizarea, la nivel jude ean, a
Concursului na ional “Cupa DHS” – 44
elevi participan i.
Echipaj calificat la etapa na ional :
Echipajul de la Şcoala Gimnazial nr. 17
Botoşani;
- organizarea, la nivel jude ean, a
Concursului na ional “Educa ie rutier –
Educa ie pentru via ”
Echipaj calificat la etapa na ional :
Echipajul de la Şcoala Gimnazial nr.17
Botoşani; organizarea, la nivel jude ean, a
Concursului na ional “Împreun ”.
Echipaj calificat la etapa na ional : 4 elevi
de la Liceul cu Program Sportiv Botoşani
(Premiul I) Premiul al II-lea: Liceul
“Demostene Botez” Truşeşti.
- organizarea, la nivel jude ean, a
Concursului na ional “Jocurile olimpice în
imagina ia copiilor” 116 elevi participan i:
50 X Premiul I. - organizarea, la nivel
jude ean, a Concursului na ional
“Meşteşuguri Artistice Tradi ionale”- 85
elevi participan i: 10 califica i la etapa

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
na ional
- Participarea la Concursul Na ional de
Proiecte „Parteneriat în educa ie-Prezent şi
perspective”, etapa na ional , Sulina: - 1 X
Premiul II.
Educa ie timpurie:
La disciplina educa ie timpurie s-au
desf urat urm toarele concursuri :
- Festivalul Jude ean de Teatru i crea ie
plastic „Gheorghe Hru c ”, CAEJ pozi ia
64: Premiul I- 75, Premiul II-43, Premiul
III-15, premii speciale - 8;
- Concurs Jude ean „Copil ca Tine sunt i
Eu…” , C.A.E.J. pozi ia 9: Premiul I- 72,
Premiul II- 62 i Premiul III- 54;
- Festival Concurs Jude ean de Teatru
„Masca”, C.A.E.J. pozi ia 33: Premiul I- 9,
Premiul II- 8, Premiul III- 4, Premii
Speciale - 4 i Trofeu – 1;
- Concurs Interjude ean de interpretare
artistic „DO-RE-MI”, C.A.E.J.I.: Premiul
I- 108, Premiul II- 86 i Premiul III- 44;
- Concurs Interjude ean de crea ie artistico
- plastic „Inimioare pentru mama”,
C.A.E.R.I. pozi ia 190: Premiul I- 62,
Premiul II- 55, Premiul III- 45, Men iuni 40;
- Concurs Jude ean „Trandafir
Moldovenesc”, C.A.EJ
nr.15197/8.12.2017: Premiul I- 19 i
Premiul II- 2;
- Festival Concurs Jude ean „Creang ,
prietenul copiilor”, C.A.E.J. pozi ia 65:

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Premiul I- 15 i Premiul II-3;
- Festival Concurs Jude ean de muzic i
dans „Happy fest - zâmbet de copil”,
C.A.E.J. nr.1010/12.02.2018: Premiul I12, Premiul II- 18 i Premiul III – 10;
- Festival Concurs Interjude ean de tradi ii
„Din lada de zestre a bunicii”, C.A.E.R.I.
pozi ia 1001: Premiul I- 13, Premiul II- 33
i Premiul III- 8;
- Concurs Jude ean de crea ie artistico plastic „1 Iunie Bucuria de a fi copil”,
C.A.E.J. pozi ia 15: Premiul I- 30, Premiul
II- 23, Premiul III- 17 i Men iuni - 13;
- Concurs Interjude ean de ecologie i
protec ie a mediului „S înv m de la cei
mici”, C.A.E.R.I. pozi ia 1261: Premiul I73, Premiul II- 56, Premiul III- 42 i
Men iune - 32;
- Festival Concurs Jude ean de dans i
gimnastic „Sport i s n tate în pa i de
dans”, C.A.E.J. pozi ia 114: Premiul I- 6,
Premiul II- 17, Premiul III- 2 i Trofeul –
1;
- Festival Concurs Interjude ean de dans i
coregrafie „Arlechin”, C.A.E.R.I. pozi ia
440: Premiul I- 9, Premiul II- 15, Premiul
III- 25, Men iune – 40;
- Concurs Interjude ean de arte vizuale
„Minunea Învierii”, C.A.E.R.I. pozi ia 87:
Premiul I- 45, Premiul II- 64 , Premiul III59 i Men iuni – 62;
- Concurs Interjude ean „Siguran a

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
înseamn via ”, C.A.E.R.I. pozi ia 83:
Premiul I- 32, Premiul II- 56 i Premiul
III- 24;
- Concurs Interjude ean „1 Martie i 8
Martie în sufletele noastre”, CAERI pozi ia
74: Premiul I- 18, Premiul II- 22, Premiul
III- 15, Premii Speciale - 17 i men iuni –
19;
- Concurs Interjude ean de crea ie plastic
„Învierea Domnului – o s rb toare a
sufletului”, C.A.E.R.I. pozi ia 74: Premiul
I- 14, Premiul II- 9, Premiul III- 13,
Men iune – 21; Premii Speciale – 9;
- Concurs Jude ean „Gr dini a de var în
domeniul situa iilor de urgen ”, C.A.E.J.
pozi ia 104: Premiul I- 8, Premiul II- 5 i
Premiul III- 6;
- Concurs Jude ean de educa ie prin sport
„Ai un loc la noi în joc”, CAEJ pozi ia
109: Premiul I- 5, Premiul II- 5, Premiul
III- 10, premiul special – 1;
- Concurs Interjude ean „Pa tele din
sufletul copiilor”, C.A.E.R.I. pozi ia 998:
Premiul I- 149, Premiul II- 104, Premiul
III- 26, Men iuni – 9 i premiul special –
10;
- Concurs Jude ean „Micii campioni”,
CAEJ pozi ia 87: Premiul I- 60, Premiul II50, Premiul III- 20;
- Concurs Regional „Cânt i joc
moldovenesc”, CAERI pozi ia 441:
Premiul I- 40, Premiul II- 12, Premiul III-

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informa ii
relevante

Pagina 69 / 210

Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
10;
- Festivalul Regional „Micii p pu ari”,
CAERI pozi ia 884: Premiul I- 120,
Premiul II- 50, Premiul III- 10;
- Festivalul Regional „Tinere speran e”,
CAERI pozi ia 53: Premiul I- 50, Premiul
II- 40, Premiul III- 20.
Învățământ primar:
”Grigore Vieru, poet al sufletului
românesc”, etapa na ional ; 804
participan i, 12 Premii I, 21 Premii II, 25
Premii III, 148 Men iuni, 6 Premii
speciale.
Proiect educa ional regional cu participare
na ional „S rb torile românilor de
pretutindeni”: etapa regional ; 725
participan i, 45 Premii I, 38 Premii II, 40
Premii III, 50 Men iuni, 3 Premii speciale.
Proiect interjude ean „Lumea Pove tilor”,
etapa interjude ean ; 620 participan i, 40 Premii I, 45 Premii II, 30 Premii III, 45
Men iuni.
Concursul regional cu participare na ional
„Mate +”, etapa jude ean , 246
participan i, 57 - Premii I, 11 Premii II, 27
Premii III, 13 Men iuni.
„Eminescu printre noi”, etapa jude ean ,
118 participan i, 30 - Premii I, 26 Premii
II, 14 Premii III, 20 Men iuni.
„Pa i prin matematic ”, etapa jude ean ,
118 participan i, 30 - Premii I, 26 - Premii
II, 14- Premii III, 20- Men iuni.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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Nr.
crt.

24

Denumire

Selec ia şi evaluarea proiectelor
educative extraşcolare în vederea
cuprinderii în Calendarul activit ilor
educative (CAEN; CAER; CAERI;
CAEJ)
Organizarea ac iunilor din Calendarul
na ional al activit ilor culturaleducative, tehnico- tiin ifice şi sportivturistice organizate cu elevii

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
„Pa i prin matematic ”, etapa jude ean ,
136 -participan i, 19 - Premii I, 6 Premii II,
12 Premii III, 8 Men iuni.
„Timp şi spa iu românesc în context
european”, etapa interjude ean , ; 84 participan i, 14 - Premii I, 13 Premii II, 14
Premii III, 23 Men iuni.
Comunicare.ortografie.ro, etapa na ional ,
335 -participan i, 77 - Premii I, 71 Premii
II, 51 Premii III, 55 Men iuni.
Fii inteligent la matematic , etapa
na ional , 282 -participan i, 99 - Premii I,
45 Premii II, 55 Premii III, 60 Men iuni,
100 Premii speciale.
Porni luceafarul, etapa na ional , 470 participan i, 45 - Premii I, 55 Premii II, 60
Premii III, 100 Men iuni.
Discovery, etapa na ional , 20-participan i,
14 - Premii I, 14 Premii II, 4 Premii III, 2
Men iuni.
Olimpiada de educatie civic , etapa
jude ean , 34 -participan i, 2 - Premii I, 2
Premii II, 6 Premii III, 6 Men iuni.
Tinere impresii, etapa jude ean .
Indicatori de performanță:
100%
- 5 proiecte educative evaluate şi incluse
în CAEN
- 30 proiecte educative evaluate şi incluse
în CAER/CAERI;
- minim 60 proiecte educative evaluate şi
incluse în CAEJ
Indicatori de realizare:
Selec ia şi evaluarea proiectelor educative

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Nu este cazul
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Se vor desf şura
conform
diagramelor Gantt
stabilite în proiecte
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Nr.
crt.

25

Denumire

Monitorizarea derul rii proiectelor
educative tematice în cadrul Programul
na ional „Şcoala altfel”

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
extraşcolare
Au fost evaluate i aprobate:
- 135 de proiecte educative jude ene, care
au fost incluse în CAEJ 2017-2018;
- 3 proiecte educative na ionale nefinan ate
de MEN i 2 proiecte educative na ionale
finan ate de MEN, incluse în CAEN 2018.
- 22 de proiecte educative incluse în
CAER /CAERI 2017-2018, f r finan are
M.E.N.
În unit ile de înv mânt preuniversitar
din jude s-au desf urat activit i
extra colare al c ror scop este dezvoltarea
unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor
în activit i cât mai variate şi bogate în
con inut, cultivarea interesului pentru
activit i socio-culturale, facilitarea
integr rii în mediul şcolar, oferirea de
suport pentru reuşita şcolar în ansamblul
ei, valorificarea aptitudinilor personale şi
corelarea acestora cu atitudinile
caracteriale.
S-au derulat toate activit ile aferente
proiectelor educative cuprinse în
Calendarul activit ilor educative (CAEN;
CAER; CAERI; CAEJ).
S-au organizat toate ac iunile din
Calendarul na ional al activit ilor culturaleducative, tehnico- tiin ifice şi sportivturistice organizate cu elevii.
Indicatori de performanță:
100%
- 3 proiecte educative specifice
programului na ional
minim 200 de elevi implica i

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Nu este cazul
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Indicatori de realizare:
Programul na ional „Şcoala altfel”:
Din cele 123 unit i şcolare din jude , 90
de şcoli au planificat activit ile în sem. al
II-lea al anului şcolar (pân la sfârşitul
lunii mai 2018). Proiectele din s pt mâna
”Şcoala altfel” 2018 au cuprins toate
tipurile/domeniile de activit i nonformale:
cultural-artistic, vizite de documentare,
ştiin ific, voluntariat, orientare şcolar şi
profesional , autocunoaştere şi
comunicare, divertisment.
Num rul participan ilor la ,,Şcoala altfel”
– din trim. I al anului colar, la
înv mântul de zi/stat a fost: nivel
preşcolar = 3.320 copii, nivel primar
=4337 elevi, nivel gimnazial =9.400 elevi
şi nivel liceal = 6.652 ruta direct , iar
înv mântul profesional = 1.230 elevi.
Proiecte derulate: „S program m în
Alice”–atelier de lucru, Educa ie
financiar ; Job Shadow Day” – program
interna ional de orientare profesional ;
- 3 proiecte de educa ie rutier .
- 4 proiecte de educa ie ecologic .
- 7 activit i educative din cadrul
Proiectului „Scoala altfel – o activitate de
succes” au fost promovate la nivel
na ional. În cadrul acestor proiecte au fost
implica i peste 350 de elevi.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
Reducerea ratei de p r sire timpurie a sistemului de înv mânt, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violen ei şi creşterea siguran ei elevilor în mediul
colar, prevenirea şi combaterea marginaliz rii şi a excluziunii sociale prin cuprinderea în şcoal a copiilor cu dizabilit i /CES/din grupuri vulnerabile/cu
situa ii sociale defavorizate prin asigurarea politicilor de echitate social şi a egalit ii de şanse
Indicatori de performanță:
26 Elaborarea, implementarea şi
100%
Nu este cazul
Pe parcursul anului
- derularea a min. 20 de programe din
monitorizarea programelor, activit ilor
2018
oferta
de
consiliere
educa
ional
a
şi instrumentelor specifice pentru
C.J.R.A.E. Boto ani;
reducerea violen ei, absenteismului şi
- 2600 de pre colari/elevi/tineri consilia i
abandonului şcolar din înv mântul
individual pe problematic specific de
obligatoriu, prin intermediul unei
c tre consilierii colari din Centrul
abord ri bazate pe parteneriatul cu
Jude ean de Asisten Psihopedagogic i
autorit ile competente şi a unui
din Cabinetele colare/Inter colare de
mecanism solid de monitorizare
Asisten Psihopedagogic (CJAPP/
C APP) din re eaua C.J.R.A.E. Boto ani
Indicatori de realizare:
S-au desf urat 29 038 de activit i de
consiliere individual i de grup în cadrul a
78 de programe din oferta de consiliere
educa ional a C.J.R.A.E. Boto ani;
- 3494 de elevi au beneficiat de consiliere
individual ;
- 2253 de elevi au fost inclu i în activit i
de consiliere de grup în cadrul a 738 de
activit i.
27 Prevenirea situa iilor de inadaptare
100%
Nu este cazul
Trimestrele I, II, IV
Indicatori de performanță:
- 200 de copii/elevi cu tulbur ri de limbaj
şcolar şi reducerea factorilor de risc
şi comunicare vor beneficia de servicii de
terapie logopedic prin Centrul Logopedic
Interşcolar/ Cabinetele logopedice colare
(CLI/CL );
- 200 de p rin i/cadre didactice vor
beneficia de consultan pe problematica
tulbur rilor identificate.
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

Denumire

28

Acordarea de servicii de evaluare a
dezvolt rii psihosomatice a copiilor, în
vederea înscrierii în înv mântul primar

29

Reducerea ratei de p r sire timpurie a
sistemului educa ional
Acordarea tichetelor sociale pentru
gr dini , conform Legii nr. 248/2015 şi
a HG nr. 15/2016 pentru a stimula
accesul în înv mântul pre colar

30

Aplicarea programelor na ionale sociale
pentru elevii cu situa ii sociale
defavorizate, în vederea asigur rii
particip rii şcolare:
• Ajutor financiar pentru achizi ionarea

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Indicatori de realizare:
- 231 de copii/elevi cu tulbur ri de limbaj
şi comunicare au fost cuprin i în terapii
specifice, din care 165 de copii/elevi sunt
cu tulbur ri ameliorate, iar 27 de copii cu
tulbur ri de limbaj au fost corecta i;
- 379 de p rin i i de cadre didactice au
beneficiat de consultan metodologic pe
problematica tulbur rilor de limbaj
identificate
Indicatori de performanță:
100%
- minim 200 de copii vor fi evalua i
psihosomatic de c tre speciali tii
C.J.R.A.E. Boto ani
Indicatori de realizare:
- 564 copii au fost evalua i psihosomatic,
din care 532 au primit recomandare pentru
înscrierea în casa preg titoare, iar 32 au
fost orienta i spre grupa mare (gr dini ).
100%
Indicatori de performanță:
-aprox. 2000 de preşcolari beneficiari ai
tichetelor sociale în vederea stimul rii
particip rii înv mântului pre colar
Indicatori de realizare:
Pentru anul colar 2017-2018 au fost
selecta i ca eligibili: 2016 beneficiari ai
tichetelor sociale pentru gr dini , conform
Legii nr.248/2015 şi a HG nr.15/2016.
Indicatori de performanță:
100%
- aprobarea a aprox. 300 de dosare pentru
acordarea ajutorului financiar „Euro 200”
- aprox. 1500 de elevi de liceu beneficiari
ai programului na ional de protec ie

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

Nu este cazul

Trimestrul I

Nu este cazul

-

Nu este cazul

Conform Graficului
de selec ie şi
acordare a sprijinului
financiar
corespunz tor
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
de calculatoare „Euro 200”, conf. Legii
financiar „Bani de liceu”;
- acordarea de manuale i rechizite colare
nr. 269 /2004
gratuite
• Acordarea sprijinului financiar „Bani
Indicatori de realizare:
de liceu”;
Pentru anul colar 2017-2018 s-a aprobat
• Acordarea de manuale gratuite pentru
acordarea sprijinului financiar, în cadrul
elevii din înv mântul preuniversitar
Programului “Bani de liceu”, unui num r
 Acordarea de rechizite şcolare
gratuite, conf. O.G. nr. 33/ 2001 aprobat de 1972 de elevi.
De acest sprijin financiar au beneficiat, la
prin Legea nr. 126/ 2002
nivel jude ean, în luna ianuarie - 1972 de
elevi, februarie – 1971 de elevi, martie 1951 de elevi.
Derularea unor programe/proiecte comune, Inspectoratul Şcolar Jude ean - Centrul Jude ean de Resurse pentru Asisten Educa ional – unit i de
înv mânt – comunitatea local , în vederea reducerii absenteismului/abandonului şcolar, cuprinderii copiilor cu cerin e educative speciale în înv mântul
special şi de mas , orient rii în carier a elevilor
Indicatori de performanță:
Pe parcursul anului
31 Implementarea programelor/ proiectelor
100%
Nu este cazul
2018
- minim 500 de copii/elevi/tineri cu cerin e
C.J.R.A.E. Boto ani în parteneriat cu
educa ionale speciale, evalua i prin
unit ile şcolare din jude ul Boto ani
SEOSP – C.J.R.A.E. Boto ani, care vor fi
orienta i de c tre Comisia de Orientare
colar i Profesional (COSP), constituit
la nivelul C.J.R.A.E. Boto ani c tre
înv mântul special sau de mas - cu
structuri de sprijin;
- min. 350 responsabili de caz pentru
copiii/elevii cu CES vor beneficia de
consultan educa ional acordat cadrelor
didactice;
- min. 500 de p rin i ai copiilor/elevilor cu
CES consilia i;
- avizarea solicit rilor de înv mânt la
domiciliu pentru copii/elevi/tineri (în
func ie de num rul de solicit ri)
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

32

Denumire

Asigurarea serviciilor de consiliere şi
asisten psihopedagogic în vederea
orient rii şcolare i profesionale a
elevilor

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Indicatori de realizare:
- 287 de copii/elevi/tineri cu cerin e
educa ionale speciale au fost evalua i prin
SEOSP – COSP din cadrul C.J.R.A.E.
Boto ani, pentru care s-a întocmit plan de
recuperare, din care: 222 au fost orienta i
spre înv mânt de mas i 65 spre
înv mântul special;
-222 de responsabili de caz pentru
copiii/elevii cu CES au beneficiat de
consultan educa ional ;
287 de p rin i ai copiilor/elevilor cu CES
au fost consilia i;
- au fost avizate 19 solicit ri pentru
înv mânt la domiciliu, din care: 10 înv mânt special i 9 – înv mânt de
mas .
Indicatori de performanță:
100%
- C.J.R.A.E. Boto ani va desf şura
Proiectul jude ean „VIA - Viitorul Începe
Azi!”, proiect de informare şi consiliere în
carier , în activit ile c ruia vor fi cuprin i
5 000 de elevi din clasele terminale – a
VIII-a, a XII-a/a XIII-a, din care vor fi
consilia i individual aproximativ 650 de
elevi, ce vor fi sus inu i pentru realizarea
unei decizii optime în orientarea carierei i
motivarea pentru continuarea studiilor;
- 300 de p rin i vor beneficia de consiliere/
consultan metodologic individual
i/sau de grup;
- 250 de cadre didactice vor fi informate
individual/în grup privind orientarea în

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Nu este cazul
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
carier a elevilor;
- aproximativ 3 500 de elevi de clasa a
VIII-a vor fi beneficiari ai activit ilor de
consiliere şi orientare colar i
profesional
Indicatori de realizare:
În cadrul proiectul jude ean „VIA Viitorul începe azi!”, proiect de informare
şi consiliere în carier , s-au desf urat
urm toarele activit i:
- 6238 de elevi din clasele terminale – a
VIII-a, a XII-a/a XIII-a au fost cuprin i în
activit i de consiliere de grup i
individual ;
- 327 de p rin i au beneficiat de consiliere
individual i/sau de grup;
- 351 de cadre didactice au fost informate
individual sau în grup privind orientarea în
carier a elevilor;
- s-a realizat sondajul op iunilor colare pe
un num r de 3528 de elevi ai claselor a
VIII-a, în vederea identific rii op iunilor
colare i profesionale privind traseele de
colarizare viitoare.
Derularea/monitorizarea unor programe de formare şi dezvoltare profesional cu scopul form rii competen elor necesare schimb rilor de paradigm
educa ional
33 Participarea personalului didactic al
100%
Nu este cazul
Trimestrele I, II, IV
Indicatori de performanță:
C.J.R.A.E. Boto ani la cursuri de
- min. 30 de cadre didactice ale C.J.R.A.E.
formare continu i perfec ionare i la Boto ani formate/informate pe tematica
specific (la nivel local, jude ean, regional,
activit i de informare, simpozioane,
conferin e, seminarii, pe teme privind: na ional i interna ional)
Indicatori de realizare:
- promovarea educa iei incluzive, prin
prevenirea şi combaterea discrimin rii i - 53 de cadre didactice ale C.J.R.A.E.
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

34

Denumire
asigurarea egalit ii de anse la educa ie;
- actualizarea cuno tin elor de legisla ie
i management educa ional în domeniul
prevenirii şi combaterii fenomenelor de
segregare, marginalizare şi excluziune
social ;
- promovarea atitudinii pozitive pentru
popula ia de etnie rom ;
- educa ie intercultural şi
multiculturalism;
- promovarea valorilor europene
Derularea de activit i cu elevii,
p rin ii i cadrele didactice de c tre
personalul didactic al C.J.R.A.E.
Boto ani participant la cursuri de
formare continu i perfec ionare

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Boto ani au participat la cursuri/activit i
de formare/ informare la nivel local,
jude ean, regional i na ional pe teme
privind: promovarea educa iei incluzive,
management educa ional, combaterea i
prevenirea fenomenelor de segregare,
marginalizare şi excluziune social ,
educa ie intercultural şi multiculturalism
i promovarea valorilor europene
Indicatori de performanță:
- min. 60 de lec ii de consiliere
educa ional cu con inut specific/ lectorate
cu p rin ii/profesorii de c tre cadre
didactice ale C.J.R.A.E. Boto ani-formate/
informate pe tematica specific
Indicatori de realizare:
- au fost sus inute 225 de lec ii de
consiliere educa ional cu con inut
specific, precum i 43 de lectorate cu
p rin ii i profesorii unit ilor de
înv mânt din jude ul Boto ani de c tre
profesorii angaja i ai C.J.R.A.E. Boto ani
care au participat la cursuri/ activit i de
formare continu , informare i
perfec ionare, pe tematica specific
(educa ie incluzive, management
educa ional, combaterea i prevenirea
fenomenelor de segregare, marginalizare şi
excluziune social , educa ie intercultural
şi multiculturalism, promovarea valorilor

100%

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Nu este cazul
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
europene).
- s-au organizat 349 de edin e la care au
participat 1260 de p rin i.
Accesarea i implementarea de proiecte educa ionale europene în domeniul educa iei i form rii profesionale, în acord cu strategia Europa 2020
Indicatori de performanță:
35 Asigurarea accesului la informa ii i
100%
Nu este cazul
-adrese oficiale: 10
documente pe teme corelate privind
-telefon: 10
programele Uniunii Europene în
-pagin web: 10 articole
domeniile educa iei, form rii
-comunicate de pres : 10
profesionale i tineretului
Indicatori de realizare:
-adrese oficiale: 14
-telefon: min. 5
-pagin web: 8 articole
-comunicate de pres : 10.
Indicatori de performanță:
36 Asigurarea accesului la programele
100%
Nu este cazul
- consf tuire: 1
educa ionale din domeniul educa iei i
- activit i de informare: 10
form rii profesionale specifice
- scrisori metodice: 2
înv mântului preuniversitar, educa iei
- adrese oficiale: 8
adul ilor, finan ate cu fonduri europene
- pagin web: 6 articole
(Erasmus+, SEE, POCU);
Indicatori de realizare:
- activit i de informare: 8
- scrisori metodice: 2
- adrese oficiale: 6
- pagin web:12 articole.
Indicatori de performanță:
37 Optimizarea activit ilor de consultan
100%
Nu este cazul
consf
tuire:
1
i a sesiunilor de formare continu
- ateliere de lucru: 10
privind scrierea de proiecte /
-atelier formare ParteneriatE+, Educa ie
managementul de proiect, accesarea i
colar : 1
implementarea proiectelor
- consiliere/consultan face to face: 40
educa ionale europene, pentru
- e-mail: 40
beneficiarii i poten ialii beneficiari de
Nr.
crt.

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Pagina 80 / 210

Nr.
crt.

Denumire
proiecte

38

Sprijinirea ac iunilor pe care unit ile de
înv mânt i personalul didactic din
jude le organizeaz în cadrul cooper rii
cu institu ii similare din str in tate

39

Ini ierea i organizarea/ coordonarea
activit ilor de valorizare a proiectelor, a

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- telefon: 40
Indicatori de realizare:
- ateliere de lucru: 8
-atelier formare ParteneriatE+, Educa ie
colar : 1
- consiliere/consultan face to face: min.
20
- e-mail: min. 40
- telefon: min. 20.
100%
Indicatori de performanță:
-num r proiecte finan ate în derulare: 35
-consf tuire: 1
- edin e de lucru: 4
-scrisori metodice: 2
-competi ii organizate la nivel jude ean: 3
-ob inerea de diplome, rezultate la
competi iile organizate: 10
-baza de date: informa ii privind proiectele
în derulare, responsabilii de proiecte
educa ionale din coli: 1
Indicatori de realizare:
-num r proiecte finan ate în derulare: 35
- edin e de lucru: 2
-scrisori metodice: 2
-competi ii organizate la nivel jude ean: 3
-ob inerea de diplome, rezultate la
competi iile organizate: 40
-baza de date: informa ii privind proiectele
în derulare, responsabilii de proiecte
educa ionale din coli: 1.
100%
Indicatori de performanță:
-activit i organizate: 20

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

Nu este cazul

-

Nu este cazul

-
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Nr.
crt.

Denumire
produselor realizate în cadrul acestora i
a exemplelor de bun practic

40

Optimizarea activit ii de monitorizare a
proiectelor aflate în derulare

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
-articole site: 10
-comunicate de pres : 6
-proiecte/produse diseminate: 20
Indicatori de realizare:
-activit i organizate: 14
-articole site: 27
-comunicate de pres : 10
-proiecte/produse diseminate: 40.
100%
Indicatori de performanță:
-num r de vizite de monitorizare: 10
-rapoarte de monitorizare proiecte coli :10
-rapoarte de monitorizare/ semestriale: 2
Indicatori de realizare:
-num r de vizite de monitorizare: 6
-rapoarte de monitorizare proiecte coli: 6
-rapoarte de monitorizare/ semestriale: 1

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Nu este cazul

Alte informa ii
relevante

-

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG BOTOŞANI
Creşterea siguran ei cet eanului prin combaterea fenomenului infrac ional stradal, precum şi prin creşterea siguran ei civice în zona institu iilor de
înv mânt preuniversitar
1 Proiectul Na ional “Necenzurat” - Num r şcoli implicate în proiect – 21
100%
Proiectul urm reşte formarea la copiii de Num r clase participante – 46
12-14 ani a unor abilit i de via , Num r elevi participan i – 995
necesare lu rii unor decizii informate,
corecte şi responsabile în leg tur cu
consumul de tutun, alcool şi droguri.
2 Proiectul Na ional “Cum să creştem Num r şcoli implicate în proiect – 11
100%
sănătoşi” - Acest proiect presupune Num r clase participante – 16
formarea de deprinderi de via
Num r elevi participan i – 348
s n toas în rândul copiilor de vârst
preşcolar (gr dini
grupa mare) şi
şcolar mic (clasa preg titoare), punând
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Nr.
crt.

3

4

5

Denumire
accent pe importan a adopt rii unui stil
de via s n tos (alimenta ie, igien ,
mişcare), a comportamentelor s n toase
(f r
fum de tigar , alcool şi
medicamente f r prescrip ie medical )
şi a modalit ilor adecvate de rezolvare a
conflictelor f r violen şi de luare a
deciziilor.
Proiectul Naţional „ABC-ul emoţiilor“
Este un proiect de formare şi consolidare
a abilit ilor emo ionale cu rol de factori
de protec ie în prevenirea consumului de
droguri,
punând
accent
pe
conştientizarea de sine, abilit ile de
comunicare
asertiv ,
gestionarea
emo iilor negative, abilitatea de a face
fa
presiunii grupului, abilitatea de
adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare
s n toas .
Proiectul Naţional „MESAJUL MEU
ANTIDROG“ - Proiectul reprezint un
concurs na ional în cadrul c ruia elevii
îşi exprim , într-o form de comunicare
artistic sau prin sport, opiniile şi
atitudinile lor în leg tur cu consumul de
droguri.
Proiectul Naţional „FRED goes NET“
Acest proiect se adreseaz elevilor care
deja au experimentat consumul de
droguri, în vederea reflect rii asupra
propriului comportament de consum şi
asupra situa iilor care conduc la acest

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

Num r şcoli implicate în proiect – 20
Num r clase participante – 45
Num r elevi participan i – 776

100%

-

-

În perioada supus raport rii s-a realizat
jurizarea fazei jude ene a Concursului
Na ional Mesajul Meu Antidrog. Num r
participan i la nivel jude ean – 130 elevi de
gimnaziu şi liceu.

100%

-

-

Num r şcoli implicate în proiect – 2
Num r clase participante – 4
Num r elevi participan i – 60

100%

-

-
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Nr.
crt.

6

7

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

comportament
şi
a
confrunt rii
consumatorilor „încep tori” de droguri
cu limitel epersonale
Campania „Ziua mondială fără tutun”- - 10 activit i de prevenire a consumului de
31 mai 2018 - Informarea şi
tutun (2 activit i în mediul gimnazial la
sensibilizarea popula iei cu privire la
care au participat 45 de elevi, 8 activit i
riscurile generate de consumul de tutun,
în mediul liceal la care au participat 291
practicile companiilor produc toare de
de elevi);
tutun,
demersurile
forurilor - Activitate de formare de baz în
interna ionale privind lupta împotriva
domeniul
drogurilor
adresat
r spândirii bolilor asociate consumului
specialiştilor (psihologi, medici, asisten i
de tutun, precum şi cu privire la dreptul
sociali) DGASPC Botoşani – au
fiec ruia dintre noi de a tr i s n tos.
participat 15 psihologi, medici, asisten i
sociali din cadrul DGASPC Botoşani;
- Distribuirea a 500 de pliante şi flyere cu
mesajul campaniei pe Pietonalul Unirii
Botoşani;
- Emitere comunicat de pres (1 apari ie în
presa scris , 4 apari ii presa online,
participare la 1 emisiune TV)
Campania „Ziua internaţională de Au fost realizate activit i specifice
luptă împotriva traficului şi consumului campaniei: punct de informare pe
ilicit de droguri – 26 iunie 2018” - Pietonalul Unirii Botoşani, dezbatere cu 15
Conştientizare
asupra
riscurilor specialişti CJRAE Botoşani, 2 activit i de
consumului de droguri în general şi de prevenire în centre de plasament la care au
substan e noi cu propriet i psihoactive participat 72 de tineri institu ionaliza i.
în special, precum şi asupra eficien ei
strategiilor complementare de petrecere a
timpului liber, prin implementarea unei
campanii na ionale media şi de
promovare a serviciilor oferite de
sistemul na ional integrat de prevenire şi

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

100%

-

-

100%

-

-
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Nr.
crt.
8

9

10
11

Denumire
asisten a consumatorilor de droguri.
Campania naţională media de prevenire
a consumului de canabis - #POT
ALTFEL – vizeaz creşterea nivelului
de
informare,
sensibilizare
şi
conştientizare a popula iei generale, cu
vârsta cuprins între 15-64 de ani, cu
accent pe popula ia şcolar de 15-24 de
ani, asupra efectelor medico-psihosociale ale consumului de canabis, în
vederea neînceperii şi/sau evit rii trecerii
de la consumul ocazional/recrea ional la
consumul regulat de canabis.
Planul Teritorial de Acţiune-Cadru
pentru creşterea gradului de siguran al
elevilor şi al personalului didactic şi
prevenirea delincven ei juvenile în
incinta şi în zonele adiacente unit ilor
de înv mânt preuniversitar pentru anul
şcolar 2017-2018
Comisia judeţeană de monitorizare a
activităţii preventive
Activitate de formare de bază în
domeniul drogurilor

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

Num r activit i - 27
Num r elevi participan i – 856

100%

-

-

- nr. activit i organizate - 10
- nr. şcoli în care se organizeaz sesiunile 10
- nr. elevi participan i - 257
- nr. cadre didactice implicate – 10
- nr. întâlniri cu partenerii - 6

100%

-

-

Num r activit i organizate - 6

100%

-

-

Num r participan i – 15 specialişti
DGASPC Botoşani

100%

-

-
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Capitolul 5 S n tate

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
DIREC IA DE S N TATE PUBLIC A JUDE ULUI BOTOŞANI
Implementarea Programelor Na ionale de S n tate
PN I
Programele na ionale de boli transmisibile
1
Programul Na ional de Vaccinare
- num r vaccin ri: 25696
100 %
- num r activit i desf şurate: 136
Nr.
crt.

2

3

Programul Na ional de Supraveghere şi
Control al Bolilor Transmisibile
Prioritare

Programul Na ional de Prevenire,
Supraveghere şi Control al Infec iei
HIV/SIDA

- num r activit i desf şurate: 57
- num r focare depistate, raportate şi
investigate:7
- num r alerte verificate: 1
- num r alerte investigate:1
- num r studii desf urate: 1
- supravegherea i controlul st rii de
s n tate a persoanelor care tranziteaz
punctele de frontier -depistarea,
verificarea i raportarea alertelor na ionale,
participarea la verificarea alertelor
interna ionale i asigurarea r spunsului
rapid.
- num r teste HIV efectuate:
RAPIDE:1732
ELISA: 1784
- nr. cazuri noi: 9

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

-

100 %

-

100 %

-
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Alte informa ii
relevante

- deficien e în
aprovizionarea cu
anumite tipuri de
vaccin (lipsa
anumitor vaccinuri
la nivel na ional);
- refuzul vaccin rii
de c tre p rin i/
neprezentarea la
vaccinare.
-

-
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Nr.
crt.

Denumire

4

Programul Na ional de Prevenire,
Supraveghere şi Control al Tuberculozei

5

Programul Na ional de Supraveghere şi
Control al Infec iilor Nosocomiale

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- nr. decese: 4
- num r persoane examinate pentru
100 %
depistarea cazurilor de
infec ie/îmboln vire de tuberculoz : 3094
- num r bolnavi TB trata i: 354
- num r persoane participante la cursuri de
100 %
formare profesional DSP: 0
- nr. IAAM: 19
- num r cazuri externate: 12636
- rat inciden infec ii:
0,1503%

PN II
Programul Na ional de Monitorizare a Factorilor Determinan i din Mediul de Via şi Munc
6 Protejarea s n t ii şi prevenirea
- num r de interven ii:
îmboln virilor asociate factorilor de risc - num r rapoarte specifice:
din mediul de via
7 Protejarea s n t ii şi prevenirea
0
îmboln virilor asociate radia iilor
ionizante
8 Protejarea s n t ii şi prevenirea
-num r unit i expertizate: 54
îmboln virilor asociate factorilor de risc -num r buletine de expertizare a locurilor
din mediul de munc
de munc eliberate: 73
-determin ri zgomot l: la 32 unit i
-determin ri microclimat : la 22 unit i
- nr. determin ri noxe chimice i fizice:
128, cu Laboratorul de toxicologie in 31
unit i
-nr. boli profesionale cercetate i
declarate: un caz i pentru care s-au
întocmit fi a BP2 de declarare boal
profesional NR.1 din 19 februarie 2018,
cu diagnosticul de hepatit cronic cu

100 %

Nerealizat

100 %

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

-

-

-

-

-

Se raporteaz de c tre
Laboratorul Teritorial Suceava
-
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Nr.
crt.

Denumire

Protejarea s n t ii publice prin
prevenirea îmboln virilor asociate
factorilor de risc alimentari şi de nutri ie
PN IV
Programele Na ionale de Boli Netransmisibile
10 Programul Na ional de depistare precoce
activ a cancerului de col uterin
9

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
virus C profesional .
- num r interven ii: 4
100 %
- num r rapoarte specifice: 4

- 584 femei testate în cadrul programului
de screening

PN V
Programul Na ional de Evaluare şi Promovare a S n t ii şi Educa ie pentru S n tate
11 Evaluare i promovare a s n t ii i Campanii I.E.C. – 13
educa ie pentru s n tate
Activit i - 142
12

Evaluarea st rii de s n tate a copiilor şi Nr. de triaje: 3
tinerilor
Nr. de elevi tria i: 102549 din 106768 elevi
din 538 unit i colare
1582 de afec iuni depistate

PN VI
Programul Na ional de S n tate a Femeii şi Copilului
13 Profilaxia distrofiei la copiii cu vârst 0- num r beneficiari - 111
12 luni, care nu beneficiaz de lapte consum lapte praf - 536 kg
matern prin administrarea de lapte praf
14

Profilaxia malnutri iei
greutate mic la naştere

la

copiii

cu num r beneficiari – 80 nou n scu i
prematuri

15

Prevenirea sarcinilor nedorite prin num r utilizatori - 0
creşterea accesului la servicii moderne num r contraceptive distribuite-0
de planificare familial

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
-

Alte informa ii
relevante
-

100 %

-

100 %

-

-

100 %

-

Examenul medical
de bilan – s-a
început centralizarea
datelor colectate de
la medicii colari i
de familie.

100 %

-

S-au consumat
produse din stoc

58,23%

Finan area s-s realizat conform
solicit rilor spitalului.

-

-

Nerealizat din lips finan are.

-
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Nr.
crt.
16

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Profilaxia sindromului de izoimunizare num r beneficiari – 70 gravide
Rh

100 %

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

Produse suficiente în
stoc, nu au fost
necesare achizi ii noi
de produse.
Protejarea s n t ii publice prin activitatea de inspec ie a factorilor de risc din mediul de via , munc şi creşterea calit ii serviciilor medicale
17 Desf şurarea unor ac iuni tematice
- num r controale: 383
100 %
cuprinse în Planul na ional de control pe - num r sanc iuni: avertismente, amenzi urm toarele domenii: alimente, ap ,
15
turism, mediul de via al popula iei,
- valoare sanc iuni: 3800
produse cosmetice, produse biocide,
unit i de înv mânt
18 Desf şurarea unor ac iuni tematice
- num r controale: 82
100 %
cuprinse în Planul na ional de control în
- num r sanc iuni: avertismente, amenzi urm toarele domenii: unit i sanitare cu
19
paturi, cabinete medicale, laboratoare de - valoare sanc iuni: 12500
analize medicale, unit i transfuzii,
deşeuri cu poten ial contaminant, unit i
primiri urgen e, serviciul de ambulan .
Creşterea accesului popula iei din comunit ile de risc la serviciile de asisten medical primar
19 Monitorizarea activit ii re elei de
- num r instruiri periodice: 6
100 %
asisten medical comunitar
- num r asisten i medicali comunitari: 97
- num r mediatori sanitari: 18
Accesul la tratament în str in tate
20 Consilierea pacien ilor prin
- nr. solicit ri - 1
100 %
Pacientul a efectuat
- întocmire / înregistrare dosare
- nr. dosare întocmite - 1
transplant de ficat la
- coresponden clinici
- nr. dosare aprobate - 1
o clinic din Belgia.
Creşterea accesului popula iei la servicii de s n tate de baz prin consolidarea asisten ei medicale de urgen
21 Monitorizarea activit ii centrelor de
num r centre: 13
100 %
Durat medie de
permanen din jude
nr. beneficiari: 12,411
r spuns pentru
-centralizarea indicatorilor
Un centru de permanen are component
solicit rile în afara
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
-întocmire documenta ie
mobil : centrul fix Bucecea – ambulan
centrului de
tip ACD, în contract de comodat cu
permanen : 23
prelungire anual .
minute.
Evaluarea conform rii la normele de igien şi s n tate public a proiectelor şi elaborarea de referate de evaluare în vederea aviz rii/ autoriz rii sanitare
22 - Emiterea de Notific ri de Asisten de Nr. Notific ri: 106
100 %
Specialitate
Nr. Avize/autoriza ii: 74
- Emiterea de Notific ri de Certificarea
Nr. Referate evaluare: 64
Conformit ii
Nr. Declara ii pe proprie r spundere: 10
- Emiterea de Autoriza ii Sanitare de
Nr. Cabinete medicale înregistrate: 4
Func ionare
- Elaborare referate de evaluare
- Emiterea de Autoriza ii de liber
practic
Nr.
crt.

CASA DE ASIGUR RI DE S N TATE BOTOŞANI
Contractarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale
1 Organizarea perioadei de contractare a
Pentru buna desf şurare a activit ii
serviciilor medicale, medicamentelor şi
medicale, în lunile ianuarie - iunie 2018,
dispozitivelor medicale conform
se deruleaz un num r de 426 de contracte
contractului cadru i normelor
pentru furnizarea de servicii medicale,
metodologice de aplicare;
medicamente si dispozitive medicale şi 68
Verificarea încadr rii în fila de buget
contracte pentru asigurarea asisten ei
aprobat de CNAS fa de creditele
medicale in centrele de permanen , 165 de
aprobate, pe structura clasifica iei
conven ii pentru eliberare certificate
bugetare;
medicale, prescrip ii i bilete de trimitere,
Încheierea contractelor cu furnizorii de
astfel:
servicii medicale,medicamente i
- Asisten a medical primar : Asisten a
dispozitive medicale astfel încât s se
medical primar : 157 contracte, 68
asigure accesul popula iei la servicii
contracte pentru asisten a medical primar
medicale.
în centrele de permanen . 157 conventii
- Asisten a medical ambulatorie de
specialitate pentru specialit ile clinice: 10

100 %

-
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
contracte;
- Asisten a medical ambulatorie de
specialitate pentru specialit ile paraclinice
: 28 contracte;
- Asisten a medical ambulatorie de
specialitate pentru specialitatea medicin
dentar : 42 contracte;
- Asisten a medical de specialitate de
recuperare-reabilitare a s n tatii (unit i
sanitare ambulatorii de recuperare): 5
contracte;
- Asisten a medical spitaliceasc : 4
contracte;
- Acordarea medicamentelor cu i f r
contribu ie personal in tratamentul
ambulatoriu: 61 contracte;
- Acordarea medicamentelor/materialelor
sanitare pentru bolnavii inclu i in
programele na ionale de s n tate: 61
contracte;
- Acordarea dispozitivelor medicale
destinate recuper rii unor deficien e
organice sau fiziologice: 54 contracte;
- Recuperare - reabilitare a s n ta ii in
unita i sanitare cu paturi (sanatorii,
preventorii): 1 contract;
- Finan area programelor na ionale de
s n tate: 3 contracte.
Utilizarea ra ional cu respectarea strict a dispozi iilor legale a FNUASS la nivel local
2 Monitorizarea, raportarea, decontarea
Furnizorii aflati in contract cu C.A.S.
100 %
furnizorilor de servicii medicale,
Botosani au efectuat servicii medicale
medicamente şi dispozitive medicale
c tre asigura ii din jud. Botoşani,
Nr.
crt.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

-
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Alte informa ii
relevante

-
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Nr.
crt.

Denumire

Controlul furnizorilor de servicii medicale
3 Verificarea furnizorilor de servicii
medicale afla i în rela ii contractuale cu
CAS Botoşani
Verificarea persoanelor fizice sau
juridice ai c ror salaria i beneficiaz de

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
decontându-se în cursul lunilor ianuarie –
iunie 2018 suma de: 153.514,43 mii lei,
astfel:
- Spitale: 65.170,95 mii lei
- Farmacii : 32.684,17 mii lei
- Medicina de familie: 17.172,37 mii lei
- Paraclinic: 3.350,30 mii lei
- Ambulatoriu clinic : 3.585,55 mii lei
- Dispozitive medicale: 1.362.67,00 mii
lei
- Sanatorii : 1.331,98 mii lei
- Îngrijiri la domiciliu: 5,40 mii lei
- BFT: 423,84 mii lei
- Materiale sanitare programe na ionale:
983,32 mii lei
- Medicamente programe: 16.064,68 mii
lei
- Prestatii medicale U.E : 142,47 mii lei
- Stomatologi: 477,34 mii lei;
- Hemodializa : 10.759,39 mii lei
Influen ele finaciare determinate de
cresterile salariale conform prevederilor
art.38 alin.(3) lit.g) din Legea- cadru
nr.153/2017 (OUG 114/2017), decontate în
cursul lunilor ianuarie –iunie 2018:
50.888,00 mii lei
În perioada ianuarie-iunie 2018 au fost
efectuate 47 de controale la furnizorii de
servicii medicale afla i în rela ii
contractuale cu CAS Botoşani si a fost
recuperat suma de 905.173,66 lei.

100 %

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

-
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Alte informa ii
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-
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Nr.
crt.

Denumire
concediu medical

Emiterea documentelor specifice
4 Eliberarea cardurilor europene
Eliberarea cardurilor na ionale de
s n tate
Eliberarea formularelor europene

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
În perioada ianuarie-iunie 2018 au fost
efectuate 7 controale la persoanele fizice
sau juridice ai c ror salaria i beneficiaz de
concediu medical. Au fost sanctionati 4
angajatori cu amenda contraven ional .

În lunile ianuarie – iunie 2018 au fost
eliberate c tre asigura i 1271 carduri
europene;
In lunile ianuarie - iunie 2018 au fost
predate 410 carduri na ionale.
In lunile ianuarie – iunie 2018 au fost
eliberate asigura ilor din jude ul Boto ani
441 formulare europene.
Stabilirea calit ii de asigurat, eliberarea de adeverin e/ decizii
5 Înregistrarea, prelucrarea şi eviden a
În lunile ianuarie - iunie 2018 au fost
documentelor justificative privind
eliberate c tre asigura i 740 adeverin e.
stabilirea calit ii de asigurat,
eliberarea adeverin ei de asigurat,
întocmirea dosarului asiguratului.
6 Primirea cererilor şi emiterea deciziilor:
În lunile ianuarie - iunie 2018 au fost
- de dispozitive medicale;
primite 1552 cereri pentru acordarea de
- îngrijiri la domiciliu
dispozitive medicale i au fost emise 1301
decizii.
Pentru îngrijiri la domiciliu nu au fost
solicit ri de contractare servicii din partea
furnizorilor.
Indemniza iile de asigur ri sociale de s n tate
7 Primirea cererilor de rambursare a
În lunile ianuarie – iunie 2018 au fost
indemniza iilor de asigurari sociale de
decontate 2708 cereri de rambursare a
s n tate
indemniza iilor de asigurari sociale de
Rambursarea indemniza iilor de asigur ri s n tate.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

100 %

-

-

100 %

-

-

100 %

-

-

100 %

-

-
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Nr.
crt.

Denumire
sociale de s n tate

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Valoarea cererilor de rambursare a
indemniza iilor de asigurari sociale de
s n tate decontate de CAS Boto ani în
cursul lunilor ianuarie – iunie 2018 este
de 6.199,73 mii lei.

DIREC IA SANITAR VETERINAR ŞI PENTRU SIGURAN A ALIMENTELOR BOTOŞANI
Implementarea legisla iei sanitare veterinare în concordan cu normele europene în vigoare
1 Controlul implement rii normelor
100%
- controale ca urmare a cererilor de
sanitare veterinare şi a instruc iunilor
înregistrare-275,
tehnice în domeniul igienei şi expertizei
- 105 evalu ri pentru stabilirea gradului de
produselor de origine animal şi nonrisc,
animal în unit ile care produc,
- 27 controale în exploata ii.
proceseaz , depoziteaz , şi
- s-au emis 2462 avize interjude ene
comercializeaz , transport produse de
bovine, porcine, ovine, p s ri.
origine animal şi non-animal
- s-au efectuat comisii mixte conform Ord
Prefectului cu nr.7/10.01.2018, in ceea ce
prive te acordarea desp gubirilor ce se
cuvin proprietarilor de animale t iate/
ucise, respectiv conform Ord. Prefectului
cu nr. 57/14.03.2018 pentru întocmirea
caietului de sarcini, cât i a condi iilor
contractuale ale achizi ie privind atribuirea
contractelor de furnizare produse pentru
Programul pentru coli al României.
Deasemenea, conform Ord. Prefectului cu
nr.115/1.04.2017, respectiv Ord.
Prefectului cu nr.404/15.11.2017 exist o
persoan desemnat din partea institu iei,
care particip s pt mânal la edin ele
desf urate la APM/CAT Boto ani. S-a
intocmit i aprobat planul de m suri

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

-
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Alte informa ii
relevante

Pentru
neconformitatile
identificate in timpul
controalelor s-au
aplicat 36 amenzi
in valoare totala de
89.920 lei pe
activitati inregistrate
sanitar veterinar.
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Nr.
crt.

2

3

Denumire

Expertiz prin prelevarea de probe în
vederea examenului de laborator al
produselor de origine animal şi nonanimal
Asigurarea rela iei cu publicul privind
preluarea, verificarea, evaluarea
documenta iilor aferente solicit rilor de

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
privind Pesta Porcin African .
- in ceea ce prive te aspecte privind
colaborarea serviciului public
deconcentrat/institu iei publice cu
autorit ile publice din jude (Consiliul
Jude ean, consilii locale, alte servicii
publice, etc), men ion m c s-au efectuat
29 controale mixte cu IPJ Boto ani.
-Imunizare antirabica 01.01.201631.12.2016 – 55.496 cap caini
-Recoltare probe serologice AIE
01.01.2016-31.12.2016 (testare si
retestare) – 22.827 cap cabaline
-Imunizare anticarbunoasa cabaline19.239 cap cabaline
-Imunizare anticarbunoasa bovine-108.109
cap bovine
-Imunizare anticarbunoasa ovine + caprine
-342.894 cap ovine + caprine
-Recoltari probe serologice LEB – 62.762
cap bovine
-Actiuni de tuberculinare- 98.036 cap
bovine
Au fost recoltate 380 probe pentru
Realizat
supraveghere conform Programului
Strategic National.
-s-au emis un numar de 13 nega ii i 30
notific ri pentru derularea programelor
specifice privind acordarea de subven ii,

La solicitarea
publicului

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

-

-

-
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
ajutoare de stat sau alte forme de sus inere
de c tre stat a unor agen i economici sau
persoane fizice;
- s-au emis 2462 avize interjude ene
bovine, porcine, ovine, p s ri.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

înregistrare / autorizare sanitar
veterinar a unit ilor din domeniul
alimentelor de origine animal , a
alimentelor de origine nonanimal ,
domeniul s n t ii animale, farmaceutic /
nutri ie şi a mijloacelor de transport
produse de origine animal , produse de
origine non-animal , animale vii şi
subproduse nedestinate consumului
uman şi emiterea documentelor de
autorizare /înregistrare sanitar
veterinar
Supravegherea i asigurarea indemnit ii efectivelor de animale, a produselor i subproduselor de origine animal
4 Verificarea şi evaluarea ac iunilor
- s-au verificat deconturile la CMV
100 %
efectuate şi a documentelor emise de
arondate i s-au întocmit 245 note de
c tre medicii veterinari de liber practic
constatare în urma ac iunilor sanitare
concesionari a activit ilor sanitare
veterinare decontate.
veterinare reglementate de Programul de
ac iuni de supraveghere, prevenire,
control şi eradicare a bolilor la animale,
a celor transmisibile de la animale la om,
protec ia animalelor şi protec ia
mediului, de identificare şi înregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor
şi ecvideelor
5 Întocmirea bazei de date privind
- s-au eliberat 319 documente de
La solicitarea
autorizarea / înregistrarea unit ilor
inregistrare/autorizare sanitar veterinara si
publicului
supuse controlului sanitar veterinar şi
pentru siguranta alimentelor, cu termen de
actualizarea permanent a acesteia
eliberare de maxim 30 zile, tarifele
percepute difer in functie de activitatea
desfasurat conform Ord.40/2016,
Ord.96/2014.

Alte informa ii
relevante

-

-

-

-
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Nr.
crt.

6

Denumire

Evaluarea unit ilor care proceseaz ,
depoziteaz , transport , comercializeaz
şi încadrarea în func ie de analiz de risc

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- s-a asigurat rela ia cu publicul pentru un
num r de 348 de solicit ri, documenta ii
care ulterior s-au verificat/ comunicat i
redactat.
S-au efectuat un nr de 454 controale pe
100 %
unitati autorizate sanitar veterinar si un nr
de 406 controale pe unitati inregistrate.
A efectuat controale in vederea
implementarii urmatoarelor NOTE DE
SERVICIU:
- NS 7064/2018 pentru prevenirea TIA
in perioada Sarbatorilor Pascale 2018
impreuna cu Serviciul Antifrauda si
CSVSA Botosani si SAVENI
- NS 7107/2018 privind cerintele de
igiena pentru carnea congelata de
ungulate si de pasare impreuna cu
Serviciul Antifrauda
- NS 7108/2018- verificarea depozitelor
alimentare de legume fructe
- NS 7121/2018 – pregatirea misiunii
pentru unitatile de abatorizare si
procesare lapte
- NS 7130/2018 - pentru prevenirea
TIA in perioada Minivacantei de 1
mai 2018 impreuna cu Serviciul
Antifrauda
- NS 7135/2018 – implementarea
continutului noului formular DPIRLA
de catre MVO din unitatile de
abatorizare si la cele care asigura
asistenta sanitara veterinara

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

-
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Alte informa ii
relevante

S-a aplicat
sechestru/retinere
oficiala pe un numar
de 6959 kg de
produse din carne si
derivate.
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Nr.
crt.

7

8

Denumire

Monitorizarea, analizarea şi transmiterea
corect a datelor cu privire la zoonoze,
agen i zoonotici în unit ile de industrie
alimentar ;
Înregistrarea, prelucrarea şi interpretarea
datelor tehnice colectate din cadrul
unit ilor de industrie alimentar , privind
rezultatele
examenului de laborator pentru EST
Asigurarea de vaccinuri de uz veterinar,
kituri, reactivi, medii de cultur şi
materiale auxiliare necesare pentru
realizarea Programului de ac iuni de
supraveghere, prevenire, control şi
eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale
la om, protec ia animalelor şi protec ia
mediului, de identificare şi înregistrare a

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- NS 7136/2018- Planul cifric afferent
PNCR 2018 –repatizarea de probe
trimestrial
- NS 7151/2018 – Situatia sacrificarilor
de porcine in abatoare de la ferme tip
A si exploatatii nonprofesionale pe
anul 2017 si 2018
- NS 7166/2018 - pentru prevenirea
TIA in perioada Sarbatorilor de
Rusalii si 1 iunie 2018 impreuna cu
Serviciul Antifrauda
- 25 audituri, 61 controale ca urmare a
Notei de Serviciu ANSVSA
nr.7064/27.02.2018
Testari encefalopatie spongiforma la
100 %
animale sacrificate in unitatile de
abatorizare ce sacrifica animale din toata
tara incusiv animalele moarte de pe raza
judetului Botosani:
- Bovina 19045 probe
- Ovine 559 probe
- Caprine 481 probe
- Cervidee 141 probe
100 %
- achizi ie prin negociere (urmare a

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

Functie de efectivele
moarte/ sacrificate
pentru consum uman

-

-

nedepunerii niciunei oferte la
procedura de achizi ie prin licita ie
deschis ) de tuberculin mamifer i
aviar în valoare de 376.028 lei
- achizi ii directe de materiale sanitare,
prin achizi ii de pe catalogul electronic
SEAP, în valoare de 278.235 lei
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Nr.
crt.

Denumire
bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor
şi ecvideelor şi ac iunilor prev zute în
Programul de supraveghere şi control în
domeniul siguran ei alimentelor

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

- achizi ii directe de reactivi, medii de
cultur , prin achizi ii de pe catalogul
electronic SEAP, în valoare de 196.927
lei
- achizi ii directe de dezinfectan i, prin
achizi ii de pe catalogul electronic
SEAP, în valoare de 1.786 lei

COMISARIATUL JUDE EAN PENTRU PROTEC IA CONSUMATORILOR BOTOŞANI
Evaluarea riscului produselor poten ial periculoase
1 Organizarea i desf urarea ac iunilor
- 42 - nr. total controale tematice:
Realizat
tematice de control conform programului - 15 - nr. controale alimentare
trimestrial a ANPC, CRPC Regiunea
- 13 - nr. controale nealimentare
Nord-Est, pentru evaluarea riscului
- 11 - nr. controale prest ri servicii
produselor poten ial periculoase
- 3 - nr. controale servicii financiare
Identificarea şi eliminarea cauzelor care au determinat m surile stabilite prin documentele de control
2 Ac iuni de control în vederea identific rii - 1041- nr. ac iuni de control :
Realizat
i elimin rii cauzelor care au determinat - 293- p. v. de constatare a contraven iei:
aplicarea m surilor de remediere dispuse -197 - produse alimentare
în urma ac iunilor de control anterioare
- 62 - produse nealimentare
- 33 - servicii nealim.
- 1- servicii financiare
- valoarea amenzilor aplicate 253.300 lei.
- 748 - p. v. de constatare
Valoarea produselor i serviciilor
neconforme 9.468 lei, din care :
- 1.050 lei extracomunitare
- 8.418 lei comunitare
- valoarea produselor distruse: 544,25 lei.
- 19 - nr. produse din care s-au prelevat
probe pentru analize

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

-

-

-
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Colaborarea cu institu ii ale administra iei publice
3 Ac iuni comune ale institu iilor publice
- 2 -nr. ac iuni
Realizat
în cadrul controalelor tematice i de
- 1- nr. amenzi aplicate
cercetare a unor reclama ii
Îmbun t irea modalit ii de primire i de solu ionare a peti iilor, cu informarea peti ionarului
4 Primirea şi solu ionarea sesiz rilor i
431 reclama ii primite din partea
Realizat
informarea peti ionarului
consumatorilor, din care:
- 207 - întemeiate
- 155 - neîntemeiate
- 4 - retrase
- 2 - nesolu ionabil
- 36 - redirec ionate
- 12 - amiabil
- 4 - clasate
- 11 - în curs de solu ionare
Informarea şi educarea consumatorilor
5 Desf urarea unor campanii i ac iuni de - 14 - nr.conferin e de pres
Realizat
informare şi educare a consumatorilor
- 52 - nr. articole publicate în presa scris
- 12 - nr. emisiuni radio-tv.
- 12 -nr. ac iuni consiliere
Consilierea operatorilor economici
6 Informarea operatorilor economici în
- 45 - nr. agen i economici consilia i
Realizat
cadrul ac iunilor de control cu privire la
- 15 - nr. ac iuni
legisla ia specific din domeniul
protec iei consumatorilor
Nr.
crt.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

-

-

-

-

-

-

-
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Capitolul 6 Agricultur

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
DIREC IA PENTRU AGRICULTUR JUDE EAN BOTOŞANI
Implementarea, la nivelul jude ului Boto ani, a politicilor agricole i de dezvoltare rural
1 Refacerea i extinderea sistemului de
- creşterea produc iilor şi sporirea calit ii
50%
iriga ii
acestora;
- îmbun t ireacondi iilor de mediu;
- reducerea costului de produc ie prin
creşterea randamentului şi reducerea
cheltuielilor pentru ap ;
- extinderea suprafe ei irigate;
- creşterea randamentelor de func ionare
ale sistemului de iriga ii;
- dup reabilitare, randamentul de
exploatare va creşte, astfel c sta iile de
pompare şi repompare vor avea un
randament de 79%, gradul de degradare al
construc iilor hidrotehnice nu va dep şi
20%, iar pierderile de ap pe canale nu vor
fi mai mari de 20%, datorându-se exclusiv
evapotranspira iei.
2 Ap gratuit pân la sta ia de punere sub - Creşterea anual a suprafe elor care se
În curs de
presiune
irig
realizare
- Accesul direct al fermierilor la apa de
irigat
- Creşterea randamentului pe unitatea de
suprafa aşi a produc iei
- Securizarea veniturilor fermierilor
Nr.
crt.

3

Programe multianuale de sus inere
pentru produse deficitare:
I.
Tomate
II. Program de sprijin suine rasele

I. - Reducerea importurilor
- Asigurarea consumului din produc ie
intern
- Sus inerea veniturilor legumicultorilor

I. Tomate 50% realizat;

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

-

-

-

-

II. Program
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Pagina 101 / 210

Nr.
crt.

Denumire
Bazna şi Mangali a
Sus inerea activit ii de
reproduc ie în sectorul creşterii
suinelor
IV. Sus inerea activit ii de
reproduc ie, incuba ie sau de
creştere în sectorul avicol
V. Sprijinirea colect rii şi
comercializ rii lânii
VI. Sus inerea activit ii
produc torilor din sectorul
pescuitului şi acvaculturii
VII. Sus inerea activit ii în sectorul
creşterii taurinelor din rasele
B l at Româneasc şi Brun
VIII. Sus inerea activit ii de
reproduc ie în sectorul creşterii
bivoli elor
III.

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- Asigurarea de tomate proaspete pentru
de sprijin
consumatorii români în extrasezon
suine rasele
II. - creşterea num rului de capete în cazul Bazna şi
celor 2 rase
Mangaliţa 50% realizat;
- conservarea şi creşterea efectivelor de
V. Sprijinirea
porci din cele 2 rase, în regim tradi ional,
cu furajare direct
colectării şi
comercializă- asigurarea necesarului de carne de porc
rii lânii - 30%
cu o calitate ridicat din rasele Bazna şi
Mangali a pentru sectorul de procesare
realizat;
- participarea la echilibrarea balan ei
comerciale
Restul
III. - Consumarea materiei prime din
programelor
sunt în curs de
sectorul agricol
realizare
- Reducerea dependen ei de importuri
- Combaterea volatilit iipre urilor
- Realizarea a peste 300 de ferme noi de
reproduc ie.
- Asigurarea unui efectiv suplimentar de
2,5 milioane suine
IV. - Echilibrarea balan ei comerciale
- Consumarea materiei prime din sectorul
agricol
V. - Colectarea unei cantit i de peste
36.000 tone anual
- Îmbun t ireafunc ion riipie ei de profil
- Asigurarea unei cantit i pentru export
- Crearea de noi locuri de munc în zonele
rurale
VI. - Asigurarea necesarului de puiet
pentru sector
- Diminuarea importurilor

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
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Nr.
crt.

Denumire

4

Creşterea absorb iei fondurilor europene

5

Sprijin pentru angajarea tinerilor în
agricultur , acvacultur şi industria
alimentar

6

Realizarea unui program de preg tire de
scurt durat pentru lucr torii din
agricultur în parteneriat public-privat

7

Program de înfiin are a centrelor de
colectare şi procesare pentru
legume/fructe şi pentru unele produse de

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- Creşterea consumului din produse
autohtone
VII. - Diseminarea efectelor cercet rii în
produc ie
- Realizarea unui efectiv de peste 600 mii
capete
- Valorificarea animalelor de înalt valoare
genetic
VIII. - Diseminarea efectelor cercet rii în
produc ie
- Realizarea unui efectiv de peste 20.000
capete de înalt valoare genetic
- creşterea valorii ad ugate a produselor,
În curs de
realizare
- men inereaactivit ilor în mediul rural;
- stimularea investi iilor; dezvoltare rural
durabil ;
- angajarea unui num r de 2.000 de tineri
În curs de
realizare
anual;
- angajatorul este stimulat s angajeze for
de munc ;
- societatea câştig un angajat care are o
surs de trai
- ra ionalizarea timpului de munc ,
În curs de
realizare
- creştereaproductivit ii muncii,
- permanentizarea for ei de munc din
agricultur ,
- îmbun t ireacondi iilor de munc
- revitalizarea activit iiunit ilor de
înv mânt agricol
- dezvoltarea de capacit i noi de
În curs de
produc ie,
realizare
- creşterea locurilor de munc ,

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nr.
crt.

Denumire
origine animal

8

Program na ional de cercetare-dezvoltare

9

Program de încurajare a agriculturii
ecologice şi a produselor tradi ionale

10

Reforma institu ional a Ministerului
Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale şi a
institu iilor din subordine

11

Facilit i pentru fermierii români

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- ob inerea de venituri suplimentare la
bugetul de stat prin valorificarea în
întregime a produc iei de cca 490 mii tone
de legume şi fructe, 36 mii tone de lân , 8
milioane piei brute de ovine şi caprine
- stimularea cercet rii aplicative în
În curs de
domeniul agroalimentar;
realizare
- realizarea sinergiei între obiectivele
agriculturii
- noile tehnologii în cercetare;
- introducerea de noi tehnologii în fermele
din România;
- creşterea nivelului produc iei de produse
100%
bio,
- men inereatradi iilor,
- promovarea produselor tradi ionale;

- mai bun coordonare a politicilor
sectoriale;
- eficientizare administrativ ;
- responsabilizare;
- politici coerente;
- implicare direct ;
- realizarea unei structuri administrative
func ionale;
- eliminarea impozitului pe terenurile
agricole lucrate; m sura apar ine MFP
- impozit zero pentru tractoare şi utilaje
agricole; m sura apar ine MFP
- cadastrarea, de c tre stat, a tuturor

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

-

În curs de
realizare

-

- în agricultura
ecologic s-au
înscris 196 de dosare
- s-au atestat 5
produse tradi ionale
i 3 produse
consacrate
-

În curs de
realizare

-

-
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Nr.
crt.

Denumire

12

Programul mierea în şcoli

13

Revitalizarea activit ii liceelor agricole

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
terenurilor agricole pân în anul 2020;
m sura apar ine MDRAP întrucât
cadastrarea ine de acest minister
- reducerea cotei de TVA de la 9/%, cât
este în prezent, la 5% pentru cele mai
importante inputuri: livrarea de
îngr ş minteşi de pesticide utilizate în
agricultur , semin eşi alte produse
destinate îns mân rii sau plant rii,
precum şi prest ri de servicii de tipul celor
specifice utilizate în sectorul agricol.
- stimularea consumului de miere poliflor
În curs de
realizare
româneasc ;
- asigurarea unei trasabilit i adecvate prin
furnizarea unui borcan de miere cu 350 gr
- Asigurarea investi iilor în cl diri şi
În curs de
dotarea acestora, necesare preg tirii
realizare
profesionale a elevilor
- Atragerea elevilor c tre meseriile din
sectorul agricol
- Asigurarea unei for e de munc calificate
pentru fermieri

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

AGEN IA DE PL I I INTERVEN IE PENTRU AGRICULTUR - CENTRUL JUDE EAN BOTOŞANI
Plata la timp a subven iilor
1 Autorizarea cererilor pentru plata în
Num r cereri:
avans
2 Autorizarea cererilor pentru plata
Num r cereri:
Realizat
regular
13416
Creşterea gradului de absorb ie a fondurilor europene în anul 2018
3 Difuzarea materialelor de informare
Num r materiale:
Realizat

Alte informa ii
relevante

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
privind formele de sprijin pentru fermieri 35000
4 Informarea fermierilor şi diseminarea
Num r sesiuni de informare:
Realizat
informa iilor în cascad
80
5 Informarea fermierilor odat cu primirea Nr. fermieri informa i:
Realizat
şi gestionarea cererilor unice de plat
8000
Derularea opera iunilor financiare cu privire la gestionarea fondurilor alocate pentru cererile unice de plat 2017
6 Realizarea controalelor administrative
Num r controale administrative efectuate:
Realizat
necesare în vederea garant rii unei
35214
efectu ri corecte a pl ilor aferente
cererilor unice 2017
7 Verificarea cererilor, autorizarea pl ilor Num r cereri autorizate la plat :
Realizat
şi emiterea deciziilor de plat
13416
Desf şurarea în condi ii optime a activit ilor specifice derul rii schemelor de sprijin aferente cererilor unice de plat pentru anul 2018
8 Primirea şi înregistrarea cererilor unice Num r cereri primite şi înregistrate:
Realizat
de plat depuse pentru schemele de 34261
sprijin aferente anului 2018
9 Procesarea cererilor unice de plat Num r cereri introduse în baza de date:
Realizat
depuse pentru schemele de sprijin 34261
aferente anului 2018
10 Verificarea cererilor unice de plat Num r cereri control preliminar:
Realizat
pentru campania 2018 şi corectarea 7562
erorilor rezultate in urma controalelor
încrucişate în baza de date
Administrarea şi autorizarea cererilor unice de plat 2018 conform normelor comunitare şi prevederilor procedurale
11 Realizarea controalelor administrative,
Num r controale efectuate:
inclusiv la fa a locului
12 Autorizarea cererilor de plat aferente
Num r dosare primite:
anului 2018
Num r dosare autorizate la plata în avans:
Nr.
crt.
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
Acordarea din bugetul na ional a ajutoarelor de stat
13 Primirea i verificarea cererilor de
Num r cereri de plat primite şi verificate:
Realizat
solicitare a ajutorului de stat pentru
330
reducerea accizei la motorina utilizat în
agricultur
14 Autorizarea la plat a cererilor de
Num r cereri de plat autorizate la plat ,
Realizat
solicitare a ajutorului de stat pentru
valoare:
reducerea accizei la motorina utilizat în 324-3.399.879 lei
agricultur
15 Primirea i verificarea cererilor de
Num r cereri de plat primite şi verificate:
Realizat
solicitare a ajutorului de stat în sectorul
6
cre terii animalelor
16 Autorizarea la plat a cererilor de
Num r cereri de plat autorizate la plat ,
Realizat
solicitare a ajutorului de stat în sectorul
valoare:
cre terii animalelor
6-361.168,60 lei
Derularea activita ii de rent viager
17 Vizarea carnetelor de rent viager .
Num r carnete verificate şi vizate, valoare:
Realizat
Transmiterea raport rilor i
1392-1.240.469,47 lei
documenta iei specifice c tre APIA
CENTRAL
Gestionarea ajutorului comunitar pentru furnizarea de produse în institu iile de inv mânt i a m surilor adiacente
18 Primirea, înregistrarea i autorizarea
Num r cereri primite, verificate şi
Realizat
cererilor la plat
autorizate la plat , valoare:
1-2.682.296,22 lei
Acordarea ajutorului specific comunitar în sectorul apicol în anul 2018
19 Primirea, verificarea i autorizarea la
Num r cereri primite, verificate şi
plat a cererilor de ajutor specific
autorizate la plat , valoare:
comunitar apicol
Acordarea ajutorului pentru M sura 14 T (fosta M sur 215) – Pl i în favoarea bun st rii animalelor, pachetele a) i b)
20 Primirea i verificarea deconturilor
Num r deconturi justificative primite i
Realizat
justificative
verificate, valoare:
5 deconturi justificative primite si
Nr.
crt.
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
verificate-valoarea-149.563,58 euro;
20 deconturi justificative aferente
campaniei 2017, autorizate la plata,
valoare-830.894,44 euro
Acordarea ajutorului de stat “Sprijin pentru prima împ durire i crearea de suprafe e împ durite”
21 Primirea, verificarea i evaluarea
Num r de cereri primite, verificate i
cererilor de sprijin
evaluate, valoare
Alte activit i:
22 Realizarea controalelor clasice pe teren Num r ferme verificate /parcele controlate/
Realizat
specifice SAPS şi introducerea şi suprafa a aferent :
verificarea
datelor
în
aplica ia 225ferme/908parcele/681ha;
electronic
23 Realizarea controalelor clasice pe teren
Num r ferme verificate /parcele controlate/
Realizat
privind îndeplinirea condi iilor agricole
suprafa a aferent :
şi de mediu şi introducerea şi verificarea 9ferme/216parcele/422ha
datelor în aplica ia electronic
24 Realizarea controalelor pe teren prin
Num r ferme verificate /parcele controlate/
Realizat
teledetec ie specifice SAPS
suprafa a aferent
3181ferme/16795parcele/22504ha.
25 Realizarea inspec iilor/controalelor/
Num r de inspec ii/controale-11
Realizat
suprainspec iilor/supracontroalelor pe
suprainspec ii/supracontroale efectuate-5
teren pentru m surile specifice i pentru
reclama ii solu ionate-6
ajutoarele acordate în sectorul zootehnic
i solu ionarea reclama iilor
26 Recuperarea debitelor în cadrul centrului Procent de recuperare:
Realizat
jude ean
85%
Nr.
crt.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMIN ELOR ŞI MATERIALULUI S DITOR BOTOŞANI
Înregistrarea în vederea autoriz rii de noi operatori economici
1 Verificarea documenta iei şi a bazei
- nr. operatori cu docum. verificate
Realizat
materiale, testarea cunoştin elor
23
personalului împuternicit în vederea
- nr. operatori cu baza econ. verificat
înregistr rii operatorilor economici ptr.
23
producerea, prelucrarea, comercializarea - nr. persoane împuternicite testate
de semin e şi material s ditor.
0
2 Eliberarea autoriza iei şi atestatului
-nr. autoriza ii eliberate
Realizat
persoanei responsabile.
23
-nr. certificate de atestare a cuno tin elor
41
Monitorizarea activit ii operatorilor economici
3 Verificarea informa iilor con inute în
-nr. de fi e de suprav. si monitorizare
Realizat
fişele de supraveghere şi monitorizare a
operatori economici:
activit ii operatorilor economici în
90
vederea acord rii vizei de monitorizare
-nr. de vize de monitorizare anual :
anual .
153

Alte informa ii
relevante

Nr.
crt.

Organizarea instruirii periodice a
- nr. de operatori economici instrui i
personalului operatorilor economici
periodic:
privind producerea, prelucrarea şi
39
comercialzarea semin elor şi mat.
s ditor.
Întocmirea programului anual de multiplicare
5 Centralizarea din punct de vedere
- nr. de declara ii de multiplicare
informatic a declara iilor de multiplicare verificate:
pentru întocmirea programului de
177
multiplicare
- nr. de declara ii de multiplicare admise
i introduse in baza de date:
177
4

Solicit ri de
înregistrare mai
multe

-

Realizat

-

-unii operatori
economici nu mai
desf. activ.
-unii operatori
economici nu au
îndeplinit condi iile
de acordare a vizei.
-

Realizat

-

-
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- nr. de operatori repartiza i pe inspectori
oficiali:
67
-nr. de decl. de multipl. repartizate pe insp.
oficiali:
177
Realizat

Întocmirea propriu-zis a programului de
multiplicare
Efectuarea propriu-zisa a controlului şi eliberarea documentelor
7 Efectuarea controlului în câmp şi
-nr. de operatori economici controla i:
efectuarea determin rilor specifice
67
fiec rei specii
-suprafa a controlata în vederea certific rii:
3165 ha
-nr. de parcele controlate:
192
-nr. de controale efectuate:
576
-nr. de fi e de control întocmite:
414
8 Eliberarea documentelor oficiale de
-nr. de documente oficiale de inspec ie
inspec ie în câmp
în câmp eliberate:
0
Întocmirea programului de certificare final a semin elor şi materialului s ditor
9 Înregistrarea declara iilor de certificare
- nr. de operatori economici ce au depus
declara ii de certificare:
58
- nr. de declara ii depuse:
90
10 Eşantionarea loturilor de semin e în
-nr. de operatori cu loturi e antionate:
conformitate cu actele normative în
61
vigoare
-nr. de loturi e antionate:
99
6

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

-

Realizat

-

- cresterea
numarului de
operatori controlati;
- sc derea suprafe ei
supuse controlului
- condi ii meteo
nefavorabile

-

-

-

Realizat

-

-

Realizat

-

-
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Efectuarea propriu-zis a analizelor de laborator
11 Primirea eşantioanelor în laborator
-nr. de e antioane primite în laborator:
Realizat
171
Nr.
crt.

12

Repartizarea eşantioanelor pe sectoarele
de analiz

- nr. de e antioane repartizate pe sectoare:
171
- nr. de determin ri efectuate:
1168

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIAR BOTOŞANI
Simplificarea accesului cet enilor la serviciile publice
1 Transmiterea on-line a documentelor
Asigurarea func ionalit ii programelor
semnate electronic
E-Payment , E-Terra Între inerea,
actualizarea şi dezvoltarea infrastructurii
hardware şi software, ori de câte ori se
impune
2 Întâlniri de lucru reprezentan i prim rii, - 8 sedin e cu reprezentan ii prim riilor –
notari, persoanele fizice şi juridice
tema – Programul Na ional de Cadastru şi
autorizate care activeaz pe raza
Carte Funciar ;
jude ului Botoşani.
- 5 şedin e cu persoanele fizice şi
reprezentan ii juridice autorizate - tema –
Programul Na ional de Cadastru şi Carte
Funciar
Între inerea de baze de date şi servicii
3 Completarea bazei de date cu informa ii
0 - Num r PUG, PUZ integrate în baza de
despre intravilanele localit ilor.
date
Actualizarea şi prelucrarea cadrului juridic specific
4 Informarea şi instruirea personalului
5 procese-verbale de instruire
OCPI Botoşani în leg tur cu

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

Realizat

-

Cre terea num rului
de e antioane, atât
oficiale, cât i
informative
recep ionate i
analizate
-

100 %

-

-

100 %

-

-

0%

100 %

-

Nu au fost solicit ri de la
prim rii.
-
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

modific rile aduse cadrului juridic
specific, în vederea cunoaşterii şi
aplic rii corecte şi unitare
Dezvoltarea sistemului integrat de cadastru i carte funciar
5 Solu ionarea cererilor de înscriere în
67000 de cereri de cadastru şi publicitate
eviden ele de cadastru şi carte funciar
imobiliar solu ionate

Lucr ri sistematice de cadastru la nivelul Pentru lucr rile PNCCF derulate la nivel
UAT-urilor
de UAT :
- desf şurate pe UAT Cop l u s-a solicitat
depunerea livrabilelor conf. Procedurii;
- desf şurate pe UAT Coşula, comisia de
recp ie urmeaz s emit procesul-verbal
de constatare.
7 Lucr ri sistematice de cadastru pe
- 30 de contracte de finan are noi
sectoare cadastrale 75 UAT
- finan area II, în baza c rora s-au încheiat
37 contracte de prest ri servicii (101
sectoare cadastrale, 21712 imobile
estimate, 14538 ha);
- 62 de contracte de finan are noi
- finan area III, în baza c rora s-au încheiat
32 contracte de prest ri servicii (108
sectoare cadastrale, 21581 imobile
estimate, 13008 ha);
- sunt depuse spre recep ie lucr ri pe
sectoare cadastrale, pe 3 UAT-uri –
Cristeşti, Co uşca, Fl mânzi.
Clarificarea regimului propriet ii. Finalizarea procesului de restituire a propriet ilor
8 Solu ionarea cererilor de validare şi/sau
- 220 de titluri de proprietate
emitere de titluri de proprietate în baza
legilor fondului funciar
6

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

100 %

-

-

70%

Întârziere în derularea
contractului de prest ri servicii
lucr ri sistematice de cadastru
datorate prestatorilor

-

65%

Întârzierea încheierii
contractelor de prest ri servicii
la nivelul UAT-uri.

-

Neatribuirea contractelor de
prest ri servicii din lips de
ofertan i.

100 %

-
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Capitolul 7 Mediu, ape i p duri

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
AGEN IA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI BOTOŞANI
Monitorizarea integrat a factorilor de mediu în jude ul Boto ani
1 Monitorizarea calit ii aerului şi
- nr. m sur tori ale poluan ilor atmosferici:
100 %
informarea publicului cu privire la
48340
dep irea pragurilor de informare şi
- nr. analize ale poluan ilor din
alert prev zute de legisla ia în vigoare
precipita ii: 455
- nr. dep şiri ale indicatorului «pulberi»:
12
- nr. buletine de informare pentru public:
184
2 Realizarea inventarului anual al emisiilor
de poluan i atmosferici pentru anul 2017
3 Monitorizarea conform rii agen ilor
Nr. agen i economici care de in sta ii de
100 %
economici cu prevederile Directivei
distribu ie carburan i conforme:
94/63/CE privind controlul emisiilor de
15/41 sta ii
compuşi organici volatili (COV) rezultaţi
din depozitarea benzinei
4 Monitorizarea stadiului de îndeplinire a
- Nr. raport ri lunare: 6
100 %
m surilor cuprinse în Planul de măsuri
- Nr. raport ri trimestriale : 2
prioritare pentru anul 2018
Nr.
crt.

5

Monitorizarea permanent a
radioactivit ii mediului şi informarea
publicului cu privire la rezultatele

- Nr.m sur ri ale nivelului de
radioactivitate: 10913

100 %

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

-

Se realizeaz la solicitarea
ANPM.
-

-

-
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Alte informa ii
relevante

Dep irile la
indicatorul «pulberi»
s-au datorat
calmului atmosferic
i traficului rutier.

-

Jude ul Botoşani nu
are m suri restante
în Planul de măsuri
prioritare pentru
2016-2018.
M surile au fost
monitorizate de
APM Botoşani în
colaborare cu GNM
- Comisariatul
Jude ean Botoşani.
Nu au fost
înregistrate dep şiri
ale limitelor de
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Nr.
crt.

Denumire
ob inute.

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Monitorizarea nivelului de zgomot din
- Nr. m sur ri ale nivelului de zgomot:
jude ul Botoşani şi informarea publicului 176
cu privire la rezultatele ob inute.
- Nr. dep şiri pe str zile de leg tur : 3
Conservarea biodiversit ii şi utilizarea durabil a componentelor sale
7 Managementul durabil al resurselor
naturale din jude ul Boto ani în acord cu
prevederile OUG nr. 57/2007,
republicat , prin:
- emiterea de autoriza ii de recoltare/
- nr. autoriza ii emise: 18 (2 pentru
capturare şi/sau achizi ie şi/sau
activitatea de recoltare specii de flor
comercializare a speciilor din flora şi
s lbatic şi 16 pentru activitatea de
respectiv fauna s lbatic , în baza Ordinului vân toare);
410/2008;
- derularea de ac iuni de verificare a
- nr. ac iuni de verificare în pie ele din
legalit ii în care se desfaşoar
municipiile Botoşani şi Dorohoi: 12
activit ile de recoltare/comercializare a
speciilor de flor /faun salbatic ;
8 Men inerea speciilor de flor /faun
s lbatic i a habitatelor naturale de
interes jude ean, na ional i comunitar
într-o stare favorabil de conservare,
prin:
- derularea de ac iuni de monitorizare a
- nr. ac iuni de monitorizare: 6
florei/faunei s lbatice şi habitatelor
naturale de interes na ional şi comunitar
din ariile naturale protejate incluse în
Reţeaua Naţională de Arii Protejate
- derularea de ac iuni de monitorizare a
- nr. ac iuni de monitorizare: 6
rezerva iilor naturale de interes jude ean,
a parcurilor dendrologice, a arborilor
6

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante
aten ionare pentru
probele analizate.
-

100 %

-

100 %

-

Nu au fost depistate
cazuri de
comercializare
ilegal a unor specii
de flor /faun
protejate.

100 %

-

-
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

declara i monumente ale naturii, a
speciilor de flor /faun s lbatic ocrotite
pe plan jude ean.
9 Men inerea biodiversit ii i a integrit ii
ariilor naturale protejate din judet, prin:
- emiterea punctelor de vedere referitoare - nr. documenta ii analizate: 27
la amplasarea obiectivelor
şi a
activit ilor economice în raport cu
siturile Natura 2000 şi celelalte categorii
de arii naturale protejate, participare la
derularea procedurii de evaluare
adecvat ;
- emiterea punctelor de vedere referitoare - nr. documenta ii analizate: 3
la corelarea strategiilor şi planurilor de
dezvoltare local cu strategia privind
conservarea biodiversit ii.
Managementul de eurilor i substan elor periculoase
10 Monitorizarea modului de gestionare a
bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor
de baterii şi acumulatori, conform HG
nr.1132/2008, în jud. Boto ani, prin:
- monitorizarea operatorilor produc tori
- nr. operatori economici produc tori de
sau care introduc în pia B&A;
B&A:3
- monitorizarea operatorilor autoriza i
- nr. operatori colectori de deşeuri de
pentru colectarea deşeurilor B&A;
B&A autoriza i/ Nr. operatori care au
colectat de euri de B&A:12/10
- monitorizarea cantit ilor de deşeuri de - cantit i de deşeuri de B&A
B&A gestionate anual de operatori
colectate/valorificate în 2017: 144 to/118 t
autoriza i.
deşeuri B&A
11 Monitorizarea operatorilor economici i
- nr. op. ec. care introduc pe pia a produse
UAT-urilor care au obliga ii de raportare ambalate/ambalaje de desfacere: 102;
privind modul de gestionare a
- nr. op. ec. care valorific de euri de

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

100 %

-

-

100 %

-

-

100 %

-

-
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Nr.
crt.

Denumire
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,
conform Legii nr.249/2015 i a
Ordinului nr.794/2012, prin:
- actualizarea listei cu operatorii
economici i UAT care au obliga ia
legal de a raporta
- actualizarea raportorilor inclu i în baza
na ional de date

12

13

Monitorizarea gestion rii deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice
(DEEE) de c tre autorit i şi operatori cu
responsabilit i pentru aceste fluxuri din
jude ul Botoşani, conform OUG nr.
5/2015, prin:
- monitorizarea operatorilor produc tori
sau care introduc în pia EEE;
- monitorizarea operatorilor autoriza i
pentru colectarea deşeurilor DEEE;
- monitorizarea cantit ilor de DEEE
gestionate anual în centrele de colectare
DEEE.
Monitorizarea modului de gestionare a
uleiurilor proaspete şi uzate de c tre
operatori cu responsabilit i pentru
aceste fluxuri, conform HG nr.235/2007,
din jude ul Botoşani, prin:
- urm rirea op. ec. care au obliga ia de a
raporta;
- actualizarea raportorilor inclu i în baza
na ional de date;

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
ambalaje: 29;
- nr. UAT care colecteaz separat deşeuri
de ambalaje identifica i: 47
- nr. op. ec./nr. UAT cu obliga ii de
raportare care au raportat conform
prevederilor legale: 118/47
- nr. op.ec./nr. UAT care sunt înregistra i
în baza na ional de date SIM – Ambalaje:
66/6
-

- nr. operatori economici produc tori de
EEE: 4
- nr. operatori ai centrelor de colectare
DEEE autoriza i / Nr. de operatori care au
colectat DEEE: 19 puncte de colectare
autorizate/13 active;
- cantit i DEEE colectate /valorificate
anual conform bazelor de date
- nr. op. ec. comercian i i utilizatori de
uleiuri proaspete; nr. op. ec. generatori de
uleiuri uzate; nr. op. ec. colectori de
uleiuri uzate identifica i: 207/259/1
- nr. op. ec. comercian i i utilizatori de
uleiuri proaspete; nr. op. ec. generatori de
uleiuri uzate; nr. op. ec. colectori de
uleiuri uzate care au raportat: 26/18
- nr. op. ec. comercian i i utilizatori de

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

Aplica ia informatic SIM DEEE nu a fost deschisa pentru
completarea datelor aferente
anului 2017

100 %

-
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Nr.
crt.

Denumire
- monitorizarea cantit ilor de uleiuri i
uleiuri uzate gestionate.

14

Monitorizarea modului de gestionare a
vehiculelor dup scoaterea acestora din
uz, de c tre autorit i şi operatori din
jude cu responsabilit i pentru acest flux
de deşeuri, prin:
- urm rirea op. ec. care se autorizeaz
pentru gestionarea VSU;
- monitorizarea cantit ilor de VSU
colectate i tratate, din baza na ional de
date SIM-VSU.

15

Monitorizarea modului de gestionare a
echipamentelor şi deşeurilor
echipamentelor cu con inut de PCB în
cantit i peste cele minimale stabilite de
legisla ie, de c tre de in torii din jude ul
Botoşani, prin:
- actualizarea inventarului jude ean al
echipamentelor şi deşeurilor de
echipamente cu con inut PCB;
- aprobarea planurilor anuale de
eliminare.

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
uleiuri proaspete; nr. op. ec. generatori de
uleiuri uzate; nr. op. ec. colectori de
uleiuri uzate înregistra i în SIM-Uleiuri:
118/15/2/16
- cantitate uleiuri proaspete utilizate i
cantitate uleiuri uzate generate,
valorificate, predate, stocuri finale:6,555
t/2,52 t/1,85 t/52,96 t – stoc final.
-

- nr. op. ec. autoriza i pentru gestionarea
VSU/nr. op. ec. care au gestionat VSU: 17
(16 pt colectare si tratare si 1 pentru
colectare VSU)
- nr. buc i VSU colectate / tratate
- cantit i deşeuri rezultate din
dezmembrarea VSU: generate/ valorificate
100 %

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

Aplicatia informatica SIM –
VSU nu a fost deschisa pentru
completarea datelor aferente
anului 2017
-

-

- agen i economici de in tori de
echipamente i de euri de echipamente cu
con inut PCB: 9
- nr. echipamente cu PCB în
func iune/scoase din uz: 430/18
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Nr.
crt.
16

17

18

19

Denumire
Monitorizarea transporturilor de de euri
periculoase generate pe teritoriul
jude ului i urm rirea evolu iei re elei de
operatori din jude autoriza i pentru
transportul deşeurilor periculoase, prin:
- centralizarea datelor privind
transporturile de de euri periculoase,
efectuate, conform Anexa 2 din HG
nr.1061/2008
- aprobarea Anexei 1 din HG
nr.1061/2008 - Formular de aprobare a
transporturilor de deşeuri periculoase
- monitorizarea op. ec. autoriza i pentru
transport de euri periculoase
Urm rirea respect rii legisla iei în
domeniul elimin rii deşeurilor prin
depozitare i incinerare, în jude ul
Botoşani, prin:
- monitorizarea operatorilor economici
autoriza i pentru eliminarea de eurilor
- monitorizarea cantit ilor de de euri
eliminate
- monitorizarea post-închidere a
depozitelor vechi de de euri
Ancheta statistic anual privind
gestionarea deşeurilor în jude ul
Botoşani, prin completarea bazei de date
na ionale
Monitorizarea operatorilor economici
utilizatori de substan e care diminueaz
stratul de ozon şi a cantit ilor de ODS–

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- nr. planuri de eliminare aprobate: 0
100 %

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
-

Alte informa ii
relevante
-

- nr. operatori economici care predau
deşeuri periculoase / cantit i de de euri
periculoase predate: 41/109,65 tone
- nr. formulare Anexa 1 aprobate: 4
- nr.operatori economici autoriza i pentru
transportul de eurilor periculoase: 2

- nr. op. ec. autoriza i pentru depozitarea
de eurilor/ incinerarea de eurilor: 1/4
- cantit i de de euri depozitate/incinerate:
54226 t/1297 t
- rapoarte de monitorizare post-închidere:
0
- tip i nr. chestionare alocate: 318
- tip i nr. chestionare finalizate: 247
- nr. operatori economici utilizatori,
înregistra i în SIM-SCP
- cantitate ODS gestionat

-

Nu s-au transmis rapoarte de
monitorizare post-închidere
pentru Depozitele Boto ani i
Dorohoi.

-

80%

Ancheta statistic an 2017 este
în curs de desf urare.

-

Nu s-a deschis sesiunea de
raportare pentru 2017.

-

-
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Nr.
crt.

20

21

22

23

24

25

Denumire
uri gestionate de aceştia, prin baza de
date na ional
Monitorizarea operatorilor economici
utilizatori de substan e fluorurate cu
efect de ser şi a cantit ilor de GFS–uri
gestionate, prin baza de date na ional
Identificarea operatorilor economici cu
obliga ii legale în aplicarea
Regulamentului (REACH), nr.1907/2006
şi a Regulamentului nr.1272/2008
(CLP)şi monitorizarea cantit ilor/
tipurilor de substan e şi preparate
chimice gestionate:
- urm rirea op. ec. care au obliga ia de a
raporta;
- actualizarea raportorilor inclu i în baza
na ional de date;
- monitorizarea cantit ilor de chimicale
gestionate.
Identificarea operatorilor economici cu
activit i care se supun procedurii PIC şi
monitorizarea tipurilor şi cantit ilor de
chimicale importate / exportate
Identificarea operatorilor economici cu
obliga ii legale şi monitorizarea tipurilor
şi cantit ilor de POPs gestionate
Identificarea utilizatorilor de produse
biocide, monitorizarea tipurilor şi
cantit ilor gestionate.
Identificarea utilizatorilor şi
comercian ilor de îngr minte chimice

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- nr. operatori economici, înregistra i în
SIM-SCP -3
- cantitate GFS gestionat

- nr. op. ec. care gestioneaz chimicale,
identifica i: 155
- nr. op. ec. care gestioneaz chimicale
înregistra i în SIM-SCP
- cantitate substan e i preparate chimice
gestionate: 321,9 t utilizate/269,12 t
aprovizionate
- nr.operatori economici

Alte informa ii
relevante

-

Nu s-a deschis sesiunea de
raportare pentru 2017.

-

-

Nu s-a deschis sesiunea de
raportare pentru 2017.

-

-

Se realizeaz la solicitarea
ANPM.

-

-

Se realizeaz la solicitarea
ANPM.

-

- cantit i chimicale importate i exportate
- nr. operatori economici

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

- cantit i POPs gestionate
- nr.operatori economici: 40
- cantit i biocide gestionate: 914 kg

100 %

-

-

- nr.operatori economici: 96

100 %

-

-
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Nr.
crt.

Denumire

i produse de protec ie a plantelor,
monitorizarea tipurilor şi cantit ilor
gestionate.
26 Identificarea utilizatorilor de mercur
metalic, compu i cu mercur, articole ce
con in mercur metalic, a deşeurilor cu
mercur; monitorizarea tipurilor
i
cantit ilor gestionate
27 Identificarea operatorilor care
gestioneaz produse cu azbest, de euri ce
con in azbest; monitorizarea tipurilor i
cantit ilor din astfel de produse i
de euri
Controlul poluarii industriale
28 Monitorizarea implement rii pe plan
local a directivelor din domeniul
„Controlul polu rii industriale”:
- Directiva 96/61/CE privind prevenirea
si controlul integrat al polu rii (IPPC)
- Directiva 1999/13/CE privind limitarea
emisiilor de COV provenite din
utilizarea solven ilor organici în activit i
şi instala ii
- Directiva 2001/80/CE privind limitarea
emisiilor in aer de poluan i provenind de
la instala iile mari de ardere (SC
MODERN CALOR SA Botoşani)
- Directiva 96/82/CE privind controlul
accidentelor majore în care sunt
implicate substan e periculoase
(SEVESO)

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- cantit i produse gestionate: 95 t

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

- nr.operatori economici utilizatori ai
acestor produse
- cantit i substan e gestionate

-

Se realizeaz la solicitarea
ANPM.

-

- nr.operatori economici
- cantit i produse cu azbest gestionate
- cantit i de euri cu con inut de azbest

-

Se realizeaz la solicitarea
ANPM.

-

100 %

-

- nr. agen i economici: 14, din care 13
autoriza i, iar unul în procedur de
autorizare;
- nr. agen i economici care de in
autoriza ie de mediu: 7
- nr. planuri anuale de gestionare a
compuşilor organici volatili: 2
- nr. agen i economici autoriza i: 1
- nr. agen i economici autoriza i: 2
- nr. controale comune: 1
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S-a realizat un
control comun cu
GNM - CJ Botoşani
şi ISU Botosani la
SC Modern Calor

Pagina 120 / 210

Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

SA Botoşani: s-a
decis scoaterea de
sub inciden a
Directivei SEVESO.
Îmbun t irea gradului de educare i conştientizare, informare, consultare şi participare a tuturor cet enilor în luarea deciziilor privind mediul
29 Derularea de campanii de con tientizare
- nr. campanii: 6
100 %
a cet enilor cu privire la problematica
- nr. participan i: 450
protec iei mediului
- nr. afi e: 6
- nr. flyere: 700
30 Promovarea educa iei ecologice,
- nr. activit i: 12
100 %
semnarea de parteneriate cu unit ile de
înv mânt de toate gradele, sprijinirea
- nr. parteneriate: 10
particip rii unit ilor de înv mânt la
concursurile şi programele de mediu
- nr. unit i de înv mânt implicate: 7
31 Sprijinirea organiza iilor
Nr. ac iuni: 3
100 %
neguvernamentale în derularea
activit ilor/programelor/proiectelor de
mediu
32 Implementarea proiectului
Nr. activit i: 5
30%
Proiectul se va
finaliza în anul
"Management eficient în siturile
2020.
Natura 2000: ROSCI0276 Albe ti,
ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317
Cord reni – Vorniceni i ROSCI0234
i rezerva ia Stânca tef ne ti, jude ul
Boto ani
33 Asigurarea accesul popula iei la
- nr. solicit ri: 48
100%
Toate solicit rile au
informa iile de interes public şi de mediu
fost rezolvate
(L 544/2001 şi HG 878/2005)
- nr. raport ri:8
favorabil. Nu au fost
înregistrate
reclama ii
administrative sau
plângeri în instan .
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Nr.
crt.
34

Denumire
Solu ionarea peti iilor/sesiz rilor primite
din partea persoanelor fizice i juridice

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Nr. peti ii solu ionate: 20
100 %

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
-

Alte informa ii
relevante
-

GARDA NA IONAL DE MEDIU - COMISARIATUL JUDE EAN BOTOŞANI
Urm rirea respect rii legisla iei de mediu în vederea reducerii polu rii, îmbun t irii managementului de eurilor i substan elor periculoase
1 Monitorizarea agen ilor economici care
- nr. inspec ii planificate de efectuat: 42
100 %
desf oar activit i în domeniul
- nr. inspec ii planificate efectuate: 15
controlului polu rii industriale i
- nr. inspec ii neplanificate efectuate: 115
managementul riscului, managementul
- nr. agen i economici verifica i: 49
de eurilor i substan elor i preparatelor
- nr. m suri dispuse: 102
periculoase
- nr. sanc iuni aplicate: 1
- valoarea amenzilor aplicate: 10.000 lei
2 Efectuarea de controale tematice
- nr. inspec ii planificate de efectuat:
100 %
Nr. de inspec ii
planificate stabilite de Garda Na ional
75/107
planificate de
de Mediu în domeniul controlului
- nr. inspec ii efectuate: 80
efectuat s-a
polu rii
- nr. agen i economici verifica i: 0
modificat la 107,
- nr. m suri dispuse: 324
prin actualizarea
- nr. sanc iuni aplicate: 20
FGDT (+ 1
- valoarea amenzilor aplicate: 14.500 lei
comisar).
Urm rirea respect rii prevederilor legale în vigoare în vederea conserv rii biodiversit ii i utiliz rii durabile a componentelor sale
Monitorizarea agen ilor economici care
- nr. inspec ii planificate de efectuat: 74
100 %
exploateaz resurse naturale în vederea
- nr. inspec ii planificate efectuate: 24
asigur rii conserv rii resurselor
- nr. inspec ii neplanificate: 17
neregenerabile
- nr. agen i economici verifica i: 33
- nr. m suri dispuse: 88
- nr. sanc iuni aplicate: 1
- valoarea amenzilor aplicate: 60.000 lei
Efectuarea de controale tematice
- nr. inspec ii planificate de efectuat: 41/51 Aceste tipuri
Nr. de inspectii
planificate stabilite de Garda Na ional
- nr. inspec ii planificate efectuate: 0
de controale
planificate de
de Mediu în domeniul biodiversit ii,
- nr. agen i economici verifica i: 0
urmeaza a se
efectuat s-a
biosecurit ii i ariilor protejate
- nr. m suri dispuse: 0
efectua în
modificat la 51, prin
- nr. sanc iuni aplicate: 0
sem.II, la
actualizarea FGDT
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- valoarea amenzilor aplicate: 0
emiterea
circularelor de
c tre CG.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

(+ 1 comisar)

A.N.I.F. - FILIALA TERITORIAL MOLDOVA NORD - UNITATEA DE ADMINISTRARE BOTOŞANI
Lucr ri de I+R la amenaj rile de iriga ii pentru anul 2018
1 Lucr ri de repara ii în cadrul SPB
892.785,49 lei (cu TVA)
92,5 %
Movileni, SPB Curte ti i SPA Stânca,
contract nr.18.05.055/08.05.2018 între
ANIF i SC Mecanex SA Boto ani
SISTEMUL DE GOSPOD RIRE A APELOR BOTO ANI
Programul de Gospodarire a Apelor pentru anul 2018, jude ul Boto ani
1 Planul tehnic de exploatare - ître inererepara ii curente lucr ri hidrotehnice şi
de între inere a cursurilor de ap
neamenajate:
TOTAL, din care :
2519,3 mii lei
 Exploatare curent
265,4 mii lei
 Între inere curent
751,2 mii lei
61,4 mii lie
 Între inere cursuri de ap si
decolmat ri
2 Asigurarea capacit ii de transport a
km
= 0
albiei minore a râului Drasleuca, comuna mii mc = 0
B lu eni jud. Boto ani; hm 158 - hm 144
3 Asigurarea capacit ii de transport a
km
= 0,4
albiei minore a râului Pârâu Întors, în
mii mc = 1,7
arealul UAT endriceni, jud. Boto ani;
hm 124 - hm 164
4 Asigurarea capacit ii de transport a
km
= 0
albiei minore a râului Bahna, comuna
mii mc = 0
Vârfu Câmpului, jud. Boto ani; hm 88.5

Alte informa ii
relevante

-

Termenul de
finalizare este
22.07.2018.

-

49%
50%
48%
50%

Realizat 100% sem I.

0%

Lucrare programata în trim. III

10%

Lucrare programata in trim. II i
III, aflat in grafic

0%

Lucrare programat în trim. III
i IV
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Lucrare executat în
parteneriat cu UAT
B lu eni
Lucrare executat în
parteneriat cu UAT
endriceni
Lucrare executat în
parteneriat cu UAT
Vf. Câmpului
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

- hm 69.5
Asigurarea capacit ii de transport a
km
= 1,4
albiei minore a cursului de ap Jijia, în
mii mc = 11,9
arealul UAT Hili eu-Horia, jud.
Boto ani; hm 117 - hm 131 ;
6 Servicii tehnico-productive
TOTAL, din care :
1302,6 mii lei
 Mentenan lucr ri hidrotehnice 114,9 mii lei
 Hidrologie
215,6 mii lei
 Sistem informa ional, dispecerat 192,6 mii lei
374,1 mii lei
 Monitoring, protec ie resurse
33,6 mii lei
 Inspec ia apelor
60,9 mii lei
 Financiar, mecanism economic
158,0 mii lei
 Alte servicii (conducere,
achizi ii, RURPA)
Sistemul de Gospod rire a Apelor Boto ani – investi ii:
5

Nr.
crt.

Denumirea investi iei

1

Reconectare i restaurare lunca
inundabila, remeandrare curs de ap Jijia,
din care face parte Obiectul - Amenaj ri
hidrotehnice pe râul Buhai, amonte de
confl. cu Pârâul Întors, jud. Botoşani
Amenajare râu Jijia pentru combaterea
inunda iilor în jude ele Botoşani şi Iaşi

2

3

Reabilitare canton C t m r ti, jude ul
Boto ani

100%

47%
34%
47%
50%
49%
49%
51%
49%

Stadiul investi iei la
data de
30.06.2018
(%)
0%

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
Lucrare terminat

Nerealizare datorat lipsei de
personal.

Motivele neînceperii /
întreruperii lucr rilor la
investi ie
(dac este cazul)
Clarificare situa ie juridic
a terenurilor

Valoarea total
a investi iei
(mii lei)

Programul /
sursa
de finan are

23.596,09
( f r TVA)

Propunere POIM
2014 - 2020

634.468 ,00
( cu TVA)

Bugetul de stat/
Surse proprii
ANAR

9%

Lips fonduri

510,00
( cu TVA)

Surse Proprii

90%

Lucrare în grafic
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Alte informa ii
relevante
Lucrare executat în
parteneriat cu UAT
Hili eu-Horia
-

Alte
informa ii
Pentru obiectivul
Acumulare Buhai

Pt. jud. Botosani =
380.700,00 ( mii lei) :
finalizare ac. Ibaneasa;
Reg. rau Jijia.
-
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

DIREC IA SILVIC BOTOŞANI
Ap rarea, conservarea şi dezvoltarea durabil a fondului forestier proprietate public a statului, respectiv a celui proprietate public a unit ilor
administrativ-teritoriale sau proprietate privat pe care îl administreaz , precum şi pentru gestionarea fondurilor de vân toare şi de pescuit atribuite, pentru
recoltarea, prelucrarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comer , a produselor specifice fondului forestier
1 Împ durirea terenurilor goale din fond
- împ duriri integrale: 73 ha
Lucr rile sunt O parte din împ duriri şi
forestier 94 ha, regenerarea natural a
- regener ri naturale: 141 ha
în curs de
complet ri în planta ii sunt
suprafe elor t iate 90 ha, completarea
- completarea golurilor în planta ii : 46 ha execu ie
programate a se realiza în trim.
golurilor în planta ii mai vechi 48 ha
IV
2 Creşterea procentului de împ durire prin Sponsorizarea cu 4 mii de puie i pentru
Realizat
Sponsorizarea cu puie i s-a
sponsoriz ri cu puie i
efectuarea de împ duriri în afara fondului
efectuat în baza solicit rilor
forestier, la Consiliul Local Dorohoi
C.L. Dorohoi, în limita
excedentului de puie i existent
în prim vara 2018.
3 Reabilitare drum auto forestier Stahna 840 mii lei
Lucr rile sunt
12,5 km/2687,38 mii lei
în curs de
execu ie
4 Proiectare Reabilitare drum auto
2,14 mii lei
Realizat
forestier Bolohani ramificatie - 1,0
km/1,19 mii lei
5 Proiectare Reabilitare drum auto
În curs de
forestier Co ula - 6,7km/78,60 mii lei
finalizare
procedura de
achizi ie
public
6 Proiectare Reabilitare drum auto
În curs de
forestier Pietrosul 2 - 2,19 km/30,27 mii
finalizare
lei
procedura de
achizi ie
public
7 Refacere portiune calamitat din drumul 15,35 mii lei
S-a finalizat
forestier C lug ra Mare – Prelungire –
faza de
455,92 mii lei
proiectare i
Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Pagina 125 / 210

Nr.
crt.

Denumire

Direc ia Silvic Botoşani – investi ii:
Nr.
crt.

Denumirea investi iei

Investi ii în continuare
1 Reconstruc ia ecologic a terenurilor
degradate cump rate, perimetrul
Dr guşeni - 161 ha/ - completari 0,2 ha,
intretineri planta ii 57 ha
2 Reconstruc ia ecologic a terenurilor
degradate cump rate, perimetrul Bodron
III - 13 ha, complet ri 2 ha, între ineri
planta ii 13 ha
3 Reconstruc ia ecologic a terenurilor
degradate cump rate, perimetrul Pu ureni20 ha / - complet ri 5 ha, între ineri
planta ii 40 ha
Investi ii noi - nu sunt

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
este în curs
achizi ia
public a
lucr rilor de
execu ie

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

Motivele neînceperii / întreruperii
lucr rilor la investi ie
(dac este cazul)

Alte
informa ii

Complet ri - 0,2 ha (100%), între ineri
planta ii 57 ha (100%)

-

-

Complet ri -2 ha (100%), între ineri
planta ii -25 ha (100%)

-

-

Complet ri -5 ha (100%), între ineri
planta ii -20 ha (50%)

Lucr rile de între inere sunt programate a se
realiza şi în trim. III.

-

Indicatori de rezultat
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Capitolul 8 Infrastructur rutier

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
SEC IA DRUMURI NA IONALE BOTOŞANI
Administrarea corespunz toare a re elei rutiere din administrare
1 Reactualizarea B ncii de date rutiere
- eviden a permanent a st rii tehnice a
100 %
drumurilor i anexe aferente
2 Gestionarea cu responsabilitate a
- indicele de recuperare a pagubelor s
0
patrimoniului drumurilor i recuperarea
fie > 85-90 %
daunelor produse drumului prin
accidente rutiere i furturi
3 M surarea continu a intensit ii
- func ionarea contorilor automa i în regim
100 %
traficului rutier folosind contori automa i continuu; indice de func ionare 100 %
de trafic
4 Supravegherea posesiei rovinietei pentru - indice de func ionare 100 %
100 %
circula ia pe drumurile na ionale cu
ajutorul camerelor fixe i mobile
5 Monitorizarea i controlul traficului greu - diminuarea semnificativ a
0
împreun cu ISCTR.
transporturilor ce dep esc sarcinile pe
osie
Nr.
crt.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

Realizat

-

Procedura anevoioasa a
asiguratorilor si in depistarea
faptasilor

-

Realizat

-

Realizat

-

Dificult i legate de
armonizarea programelor de
control comun, dar i
insuficien a punctelor de
cânt rire.
Asigurarea planeit ii platformei drumurilor pe timp de var în vederea desf ur rii în condi ii de siguran a traficului rutier
6 Lucr ri de repara ii degrad ri
- repara ii îmbr c min i rutiere =
100 %
Realizat
îmbr c min i rutiere:
33.588 mp
- repara ii degrad ri sub form de gropi,
faian ri, ciupituri
Asigurarea impermeabiliz rii îmbr c min ilor rutiere
7 Colmat ri de rosturi i fisuri la
- 3.250 ml
100 %
Realizat
îmbr c min ile rutiere
Asigurarea complet a semnaliz rii rutiere verticale în vederea inform rii corecte a conduc torilor auto
8 Completarea semnaliz rii rutiere
- 5 buc.
100 %
Realizat
verticale avariate prin accidente rutiere

-
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-

-

-

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
Asigurarea scurgerii apelor din precipita ii de pe platforma drumurilor, în vederea protej rii acestora
9 Asigurarea scurgerii apelor din
- cur at an uri i rigole = 6.225 ml
100 %
Realizat
precipita ii de pe platforma drumurilor
- desfundat an uri = 1.650 ml
Asigurarea esteticii rutiere
10 Men inerea permanent în stare de
Colectarea i depozitarea s pt mânal a
100 %
Realizat
cur enie a parc rilor i zonelor de
gunoaielor de la parc ri i zonele de
siguran
siguran a drumurilor - s pt mânal
Asigurarea viabilit ii la partea carosabil a podurilor
11 Cur irea i între inerea rosturilor de
- repara ii degrad ri cale rutier pod
100 %
Realizat
dilata ie i a gurilor de scurgere a apelor. = 441 mp
Cur irea potmolului adunat la bordura
- cur irea i între inerea rosturilor de
trotuarelor.
dilata ie i a gurilor de scurgere a apei
= 42 buc guri scurgere
- desfundare pode e = 12 buc.
Asigurarea siguran ei rutiere prin execu ia de lucr ri de între inere periodic
12 Montarea de indicatoare rutiere
- montare de indicatoare rutiere
100 %
Realizat
Execu ie marcaje rutiere axiale
= 37 buc.
- vopsit indicatoare rutiere = 184 buc.
- montare parapet metalic = 48 ml
- vopsit parapet metalic drum = 91,5 mp
Sec ia Drumuri Na ionale Botoşani – investi ii:
Stadiul investi iei
Valoarea total
Motivele neînceperii / întreruperii
Nr.
Programul / sursa
Alte
la data de
a investi iei
lucr rilor la investi ie
Denumirea investi iei
crt.
de finan are
informa ii
30.06.2018
(mii lei)
(dac este cazul)
(%)
1
Execu ie îmbr c min i bituminoase
7.900
Bugetul de stat
90 %
Planificat Sem I 2018
u oare alc tuite din mixturi asfaltice
DN 24C km 106 -142 Manoleasa –
R d u i Prut
Nr.
crt.
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Capitolul 9 Afaceri interne

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
INSPECTORATUL DE POLI IE JUDE EAN BOTO ANI
Cre terea continu a gradului de siguran al cet eanului, atât în mediul rural, cât i în mediul urban
1 Men inerea unei colabor ri eficiente cu
- nr. ac iuni specifice organizate: 21
Realizat
efectivele care au atribu ii pe linia
- nr. sesiz ri de infrac iuni stradale: 302
asigur rii ordinii şi liniştii publice,
- nr. infrac iuni cu violen comise în
printr-o prezen activ şi vizibil în
strad : 19
strad a patrulelor de poli ie care
- nr. infrac iuni contra patrimoniului: 80
ac ioneaz în sistem integrat, în vederea
- nr. prinderi în flagrant: 577
prevenirii şi combaterii infrac iunilor de
- nr. contraven ii Lg.61/1991: 5496
natur judiciar , prinderea în flagrant a
autorilor de furturi din buzunare, gen i,
poşete şi cercetarea cu operativitate, în
colaborare cu Parchetul a faptelor
sesizate.
2 Asigurarea unui climat de legalitate
- nr. infrac iuni economice constatate: 326
Realizat
mediului de afaceri, ac ionând cu
din care :
preponderen în principalele domenii de -nr. infrac iuni de contraband constatate:
interven ie, respectiv combaterea
148
evaziunii fiscale şi a fraudelor vamale,
-nr. infrac iuni de evaziune fiscal
combaterea infrac ionalit ii în domeniul constatate: 28
achizi iilor publice, protec ia drepturilor
-nr. fapte de corup ie constatate: 39
de proprietate intelectual şi industrial
/declinate: 39
şi folosirea eficient a analizelor tactice
-nr. sanc iuni contraven ionale constatate
şi opera ionale întocmite de efectivele de în domeniul economic: 306 i cantitatea de
profil.
pachete de ig ri confiscate: 24.543
pachete
Cre terea siguran ei cet eanului prin combaterea fenomenului de natur judiciar i în special a faptelor de mare violen , a infrac ionalit ii împotriva
patrimoniului i a celei pe linie de arme
3 Realizarea unui trend descendent al
- nr. de fapte de natur judiciar : 5029
Realizat
infrac ionalit ii de natur judiciar , în
- nr. de fapte de mare violen violen
ansamblu şi în special a faptelor de mare (omoruri , lovituri cauzatoare de moarte,
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

4

Denumire
violen care au impact major asupra
siguran ei cet enilor, cu accent pe luarea
în eviden , monitorizarea activit ii şi
destructurarea grup rilor infrac ionale de
pe raza de competen .
Realizarea unui trend descendent a
num rului furturilor de animale şi p s ri,
a furturilor din societ i comerciale şi a
celor contra persoanei.

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
etc.): 3

- nr. de furturi constatate/sesizate în mediul
urban şi rural: 250/1455 (urban 147 / 852;
rural 103/603), din care:
- furturi de animale şi p s ri: 113
- din locuin e: 317
- din societ i comerciale: 131
- din buzunare: 192
- de alt natur : 429
- nr. de contraven ii constatate: 25
- nr. de infrac iuni constatate: 93

Realizat

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

-

Alte informa ii
relevante

-

Men inerea activit ilor specifice pentru
Realizat
prevenirea, descoperirea şi combaterea
infrac ionalit ii pe linie de Arme,
Explozivi, Substan e Periculoase.
Sc derea dinamicii accidentelor de circula ie, cu prioritate a acelora care au drept consecin e pierderea de vie i omene ti
6 Eficientizarea activit ilor preventive în
- nr. de infrac iuni constatate la regimul
Realizat
scopul reducerii progresive a num rului
rutier: 145
victimelor accidentelor rutiere
- nr. de contraven ii aplicate: 7481
Reducerea birocra iei din cadrul structurilor MAI i eficientizarea acestor structuri
7 Îmbun t irea actului de cercetare penal
- nr. cauzelor penale instrumentate
Realizat
prin solu ionarea cu celeritate a dosarelor (total în lucru): 13.553
penale şi creşterea indicatorului de
- nr. cauzelor penale solu ionate: 5158, din
performan privind finalitatea judiciar , care cu autori neidentifica i: 1420
precum şi creşterea procentului de
solu ionare a cauzelor penale cu autori
neidentifica i
Implementarea unor politici i programe privind preg tirea profesional , cre terea calit ii vie ii personalului în vederea reconsolid rii statutului poli istului i
al celorlal i func ionari publici din structurile MAI
8 Creşterea nivelului de preg tire
- nr. de lucr tori preg ti i în domeniu: 67
Realizat
5
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

profesional a personalului prin
realizarea unor module de preg tire pe
linie de specialitate, inclusiv pentru
eficientizarea SNRI în scopul
implement rii unui management al
performan ei în actul decizional
9 Men inerea imaginii publice a institu iei
- nr. de comunicate de pres : 46
poli iei la un nivel corespunz tor, prin
- nr. de buletine informative: 115
mediatizarea rezultatelor pozitive
- nr. de articole în presa scris i materiale
ob inute în munc şi prin reac ii prompte audio-video: 424 (3 particip ri la emisiuni)
în virtutea dreptului la replic în cazurile
prezentate tenden ios la adresa poli iei
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Boto ani – investi ii:

Nr.
crt.
1.
2.

Denumirea investi iei
Modernizare sediu Poli ie mun.
Dorohoi (în derulare)
Modernizare sediu poli ie S veni
( în derulare)

Valoarea total a
investi iei în mii lei

Realizat

Programul/sursa de
finan are

3973,69
Bugetul de stat
5971,18

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDE EAN BOTOŞANI
Creşterea performan ei ac iunilor de asigurare şi restabilire a ordinii şi siguran ei publice
1 Executarea misiunilor de asigurare a
- nr. misiuni executate: 176
100 %
ordinii şi liniştii publice, pe timpul
- efective folosite: 1.199
desf şur rii manifest rilor sportive.
- sanc uini aplicate: 63
manifesta iilor de protest manifest rilor
- valoare amenzi: 15.400
culturale, artistice, promo ionale şi
religioase.
Nr.
crt.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

-

Stadiul investi iei la data de
31.12.2017( %)
42% fizic şi 35,54 % valoric
(1.412,41 mii lei)
9,5 % fizic şi 8,48%
Valoric ( 506,51 mii lei)
Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

-

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informa ii
relevante

-

Alte informa ii
relevante

Alte informa ii
relevante

-

Pagina 131 / 210

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
Creşterea performan ei misiunilor de men inere a ordinii şi siguran ei publice
2 Reducerea timpului de interven ie la
- nr. de interven ii: 76
100 %
evenimente şi creşterea calit ii
serviciului prestat.
Creşterea performan ei activit ilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, prin promovarea unei politici coerente în domeniul prevenirii
criminalit ii, prin proiectarea şi derularea de ac iuni şi campanii de prevenire, în baza priorit ilor na ionale şi locale stabilite la nivel institu ional
3 Intensificarea activit ilor circumscrise
- nr. de infrac iuni constatate: 146
100 %
prevenirii şi combaterii infrac iunilor
- nr. de sanc iuni: 1.738
stradale, a faptelor antisociale, în zonele
Nr. de patrule de ordine public cu poli ia:
publice, în institu iile de înv mânt şi
- în mediul urban: 2.081
mediul rural.
- în mediul rural: 414
- nr. de patrule de ordine public în zona
institu iilor de înv mânt: 463
- nr. misiunilor de ordine public în zona
centrelor de examen/evaluare: 61
Creşterea capacit ii opera ionale şi a performan ei structurilor de interven ie antiterorist şi ac iuni speciale
4 Executarea de exerci ii de interven ie la
- nr. de exerci ii executate: 5
100 %
obiectivele din responsabilitate.
5 Participarea la ac iuni în cooperare cu
- nr. misiuni executate 100 %
alte institu ii, în scopul combaterii
fenomenelor asociate criminalit ii
organizate şi corup iei.
Creşterea nivelului de siguran a obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competen
6 Monitorizarea
- nr. de sanc iuni: 5
100 %
permanent a activit ilor
- nr. de infrac iuni: 0
desf şurate în obiective şi zona
adiacent acestora, pentru prevenirea şi
combaterea faptelor cu caracter
infrac ional sau contraven ional.
Creşterea performan ei în îndeplinirea misiunilor de paz şi protec ie a transporturilor
7 Coordonarea activit ilor privind
- nr. transporturi executate: 26
100 %
planificarea, organizarea şi executarea
- evenimente negative
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

misiunilor/activit ilor pe linie de paz şi
protec ie a transporturilor cu caracter
special, de bunuri şi valori.
Perfec ionarea activit ii în domeniul realiz rii capacit ii opera ionale a structurilor inspectoratului şi managementul situa iilor de urgen
8 Verificarea capabilit ilor structurilor din - nr. de exerci ii executate: 6
100 %
cadrul inspectoratului, privind realizarea
m surilor de protec ie a personalului şi
interven ia în sprijinul popula iei prin
includerea unor situa ii tactice care s
vizeze gestionarea situa iilor de urgen .
Creşterea performan ei în activitatea de cooperare interinstitu ional
9 Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, - nr. de activit i desf şurate: 163
100 %
comunit i locale, asocia ii, mass-media
etc. pentru implementarea la nivel local
de proiecte, ac iuni comune, campanii de
informare, educare, conştientizare şi
prevenire în domeniul ordinii şi
siguran ei publice şi al situa iilor de
urgen , pentru reducerea riscului de
victimizare sau de implicare în activit i
infrac ionale.

Alte informa ii
relevante

-

-

INSPECTORATUL PENTRU SITUA II DE URGEN
„NICOLAE IORGA” AL JUDE ULUI BOTOŞANI
Monitorizarea modului de aplicare a prevederilor legale şi stabilirea m surilor necesare pentru creşterea nivelului de securitate a cet enilor şi bunurilor prin
planificarea şi desf şurarea de inspec ii, controale şi verific ri la localit i, institu ii şi operatori economici
1 Controale:
- 3 controale de fond executate prin
100 %
- de fond executate prin colective de
colective de inspectori ( 1 DSP, 1
inspectori
DGASPC, 1 Direc ia Silvic );
- colective
- 65 controale obiective de investi ii;
- tematice
- 199 controale tematice inopinate la
- de fond executate individual
operatori economici şi institu ii;
Inspec ii
- 122 controale de fond individuale la
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
- la operatori economici,obiective supuse institu ii şi operatori economici;
activit ilor care prezint pericole de
- 1 control construc ie hidrotehnic ;
accidente majore în care sunt implicate
- 42 verific ri la localit i aflate în zona de
substan e periculoase.
inundabilitate;
Verific ri
- 3 controale operatori economici sub
inciden a Legii nr. 59/2016;
- ad posturi
- localit i aflate în zona de planificare la - 1 inspec ie comun la operatori
economici sub inciden a Legii nr. 59/2016;
urgen
- localit i aflate în zona de inundabilitate - 31 audituri la persoane autorizate s
- zone cu alunec ri sau pr buşiri de teren efectueze lucr ri în domeniul ap r rii
împotriva incendiilor;
- localit i afectate de alunec ri sau
- 56 verific ri la ad posturi
pr buşiri de teren
- 108 localit i aflate în zona de
- sirene
inundabilitate
- spa ii de evacuare.
- 5 zone cu alunec ri de teren
- 127 verific ri sirene
- 39 verific ri spa ii de evacuare
Termen: lunar
Ac iuni de informare public pentru cunoaşterea de c tre cet eni a tipurilor de risc specifice zonei de competen , m surilor de prevenire, precum şi a
conduitei de urmat pe timpul situa iilor de urgen
2 Informarea popula iei şi a diferitelor
- 263 instruiri şi inform ri desf şurate la
100 %
categorii socio-profesionale asupra:
institu iile şi obiectivele controlate;
- prevederilor legale în domeniu
- 51 instruiri şi inform ri la localit i;
prevenirii şi protec iei în situa ii de
- 56 puncte de informare preventiv ;
urgen
- 2 ac iuni “Ziua Por ilor Deschise”;
- pericolelor poten iale de producere a
- 10 lec ii deschise;
situa iilor de urgen , m surilor specifice - 15 alte activit i de informare preventiv ;
de prevenire, protec ie şi interven ie
- 109 exerci ii de alaramare, evacuare şi
- pericolelor poten iale şi a
interven ie pe locul de munc .
comportamentului de adoptat în cazul
-12 exerci ii desf şurate cu SVSU
descoperirii de muni ie neexplodat .
-2 exerci ii desf şurate cu SPSU
Termen: lunar
Nr.
crt.
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
Sprijinirea în vederea elabor rii reglement rilor specifice zonei de competen şi avizarea dispozi iilor în domeniul prevenirii şi interven iei în situa ii de
urgen , emise de autorit ile publice locale şi cele deconcentrate/ descentralizate
3 Emiterea avizelor pentru:
100% din documentele depuse pentru
100 %
- sectorul de competen a serviciilor
avizare/autorizare privind securitatea la
voluntare şi private pentru situa ii de
incendiu
urgen .
Termen: lunar
- planurile anuale de preg tire a
popula iei în domeniul situa iilor de
urgen , întocmite la nivelul unit ilor
administrativ teritoriale şi la operatorii
economici care au constituite servicii
private pentru situa ii de urgen .
- regulamentele de organizare şi
func ionare a serviciilor voluntare pentru
situa ii de urgen .
-modific rile structurii organizatorice a
serviciilor voluntare şi private pentru
situa ii de urgen .
- planific rile exerci iilor de evacuare,
întocmite la nivelul unit ilor de
înv mânt.
Elaborarea şi derularea programelor pentru preg tirea autorit ilor, serviciilor de urgen voluntare şi private, precum şi a popula iei
4 Elaborarea Planului Anual jude ean de
-1 plan
100 %
preg tire a popula iei în domeniul
-1 convocare de pregatire cu sefii SVSU
situa iilor de urgen .
din judet
Organizarea şi desf şurarea instructajelor -1 convocare cu sefii SPSU din judet
de preg tire cu:
-1 instruire cu preşedintii comitetelor
- preşedin ii comitetelor locale pentru
locale pentru situa ii de urgen
situa ii de urgen ;
Termen: anual
- conduc torii unit ilor de înv mânt de
pe raza jude ului;
- şefii serviciilor voluntare pentru situa ii
Nr.
crt.

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Pagina 135 / 210

Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

de urgen ;
- şefii serviciilor private pentru situa ii de
urgen ;
-specialiştii compartimentelor de
prevenire din cadrul S.V.S.U.
Activit i de îndrumare şi control a serviciilor publice voluntare şi private pentru situa ii de urgen
5 Coordonarea şi îndrumarea autorit ilor
- 0 activit i de control la S.V.S.U. şi
Nerealizat
Din cauza prorog rii termenului
S.P.S.U.
de
îndeplinire
a
Criteriilor
de
publice locale, operatorilor economici
performan privind
privind desf şurarea activit ii serviciilor - 12 exerci ii desf şurate cu SVSU;
2
exerci
ii
desf
şurate
cu
SPSU
constituirea, încadrarea şi
voluntare şi private pentru situa ii de
Termen: lunar
dotarea serviciilor voluntare şi a
urgen .
serviciilor private pentru situa ii
Executarea de controale la serviciile
de urgen aprobate cu OMAI
voluntare şi private pentru situa ii de
nr. 96 din 12 iunie 2016
urgen .
Controlul modului de respectare a criteriilor de performan , stabilite în condi iile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi în
activitatea acestora
6 Executarea de controale privind structura - 0 activit i de control la S.V.S.U. şi
Nerealizat
Din cauza prorog rii termenului
organizatoric şi dotarea serviciilor
S.P.S.U.
de îndeplinire a Criteriilor de
voluntare şi private pentru situa ii de
Termen: lunar
performan privind
urgen .
constituirea, încadrarea şi
dotarea serviciilor voluntare şi a
serviciilor private pentru situa ii
de urgen aprobate cu OMAI
nr. 96 din 12 iunie 2016
Organizarea concursurilor profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum şi ac iunilor educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli
7 Organizarea şi desf şurarea concursurilor - 1 activitate privind organizarea şi
100 %
profesionale cu S.V.S.U. şi S.P.S.U.: desf şurarea etapei jud. a concursurilor
etapa jude ean
profesionale ale S.V.S.U. şi S.P.S.U.;
Sprijinirea Inspectoratului Şcolar
- 1 activitate de sprijinire a Inspectoratului
Jude ean pentru organizarea şi
Şcolar Jude ean pentru organizarea şi
desf şurarea concursurilor:
desf şurarea etapei jude ene a concursului
- cu cercurile tehnico aplicative de elevi cu tematic protec ie civil „Cu via a mea
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Alte informa ii
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
relevante
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
„Prietenii pompierilor”: - etapa jude ean ap r via a”;
- cu tematic protec ie civil „Cu via a - 1 activitate de sprijinire a Inspectoratului
mea ap r via a”:
Şcolar Jude ean pentru organizarea şi
- etapa pe localitate
desf şurarea etapei jude ene a concursurilor
- etapa jude ean
cu cercurile tehnico-aplicative Prietenii
Desf şurarea de activit i instructiv
Pompierilor.
educative cu cercurile tehnico-aplicative
- 50 ac iuni educative cu cercurile tehnicode elevi prin prezentarea temelor specifice aplicative din şcoli.
domeniului situa iilor de urgen şi
Termen: anual
desf şurarea de activit i practice.
Elaborarea de studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecven a situa iilor de urgen produse şi propuneri de m suri în baza concluziilor
rezultate din acestea
8 Actualizarea Planului de Analiză şi
- 1 plan
100 %
Aprobat prin
Acoperire a Riscurilor al judeţului
Termen: la fiecare început de an sau ori de
Hot rârea C.J.
Botoşani.
câte ori de câte ori este cazul (alte riscuri
Botoşani nr.77/
nou ap rute, modific ri organiza ionale)
31.05.2018
Executarea, cu for e proprii sau în cooperare, a unor opera iuni şi activit i de înştiin are, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare,
ad postire, c utare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asisten medical de urgen , stingere a incendiilor, depoluare, protec ie C.B.R.N. şi
decontaminare, filtrare şi transport de ap , iluminat, asanare de muni ie neexplodat , protec ie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural,
acordare de sprijin pentru supravie uirea popula iei afectate şi alte m suri de protec ie a cet enilor în caz de situa ii de urgen
9 Desf şurarea antrenamentelor de
- 12 antrenamente bilunare
100 %
înştiin are, avertizare, prealarmare,
- 11 exerci ii alarmare
alarmare şi evacuare a comitetelor
- 11 exerci ii evacuare
locale pentru situa ii de urgen şi
operatorilor economici surs de risc de
c tre Inspectoratul pentru Situa ii de
Urgen „Nicolae Iorga” al Jude ului
Botoşani.
Stabilirea concep iei de interven ie şi elaborarea / coordonarea elabor rii documentelor operative de r spuns
10 Executarea recunoaşterilor în teren în
- 2 recunoaşteri
100 %
vederea întocmirii Planurilor operative Termen: trimestrial
de interven ie.
Nr.
crt.
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Motivele i consecin ele
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
nerealiz rii (dac este cazul)
11 Avizarea planurilor de interven ie în caz - 8 planuri avizate
100 %
de incendiu.
Termen: conform solicit rilor
Identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru r spuns în situa ii de urgen şi inerea eviden ei acestora
12 Întocmirea Planului anual pentru
-1 plan
100 %
asigurarea resurselor umane, materiale
Termen: trimestrul I 2018
şi financiare necesare gestionării
situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018.
Planificarea şi desf şurarea exerci iilor, aplica iilor şi altor activit i de preg tire, pentru verificarea viabilit ii documentelor operative
13 Planificarea, organizarea şi desf şurarea - 2 exerci ii
100 %
exerci iilor de preg tire cu for e şi
- Exerci iu de cooperare pentru limitarea şi
mijloace în teren (EXFT) în anul 2018 de înl turarea efectelor rezultate ca urmare a
c tre Inspectoratul pentru Situa ii de
producerii unui incendiu la depozitul de
Urgen „Nicolae Iorga” al Jude ului
materiale -A.N.R.S.P.S. - UT 315 Bucecea
Botoşani în urm toarele loca ii:
- Exerci iu de cooperare cu forțe și
- Exerci iu de cooperare pentru limitarea mijloace în teren, pentru limitarea și
şi înl turarea efectelor rezultate ca urmare înl turarea efectelor unui incendiu la s li
a producerii unui incendiu la depozitul de cu aglomer ri de persoane-Casa de Cultur
materiale -A.N.R.S.P.S. - UT 315
a Sindicatelor Botoşani
Bucecea
- Exerci iu de cooperare cu forțe și
Termen: 1 exerci iu/trimestru
mijloace în teren, pentru limitarea și
înl turarea efectelor unui incendiu la s li
cu aglomer ri de persoane-Casa de
Cultur a Sindicatelor Botoşani
- Exerci iu de cooperare cu for e şi
mijloace în teren pentru antrenarea
structurilor de interven ie la cutremure
puternice-Grup şcolar „Demostene Botez”
Truşeşti
- Exerci iu de cooperare cu for e şi
mijloace în teren pentru antrenarea
structurilor de interven ie la cutremure
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

puternice - Spitalul Municipal Dorohoi
Elaborarea şi supunerea spre aprobare a documentelor Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen Botoşani
14 - Hot râri C.J.S.U.
- 16 procese verbale
100 %
- Procese verbale şedin e C.J.S.U.
- 8 hot râri CJSU
Termen: 1 proces verbal/şedin
Elaborarea de hot râri CJSU în vederea
aprob rii acestora ori de câte este cazul
Actualizarea permanent a capabilit ilor pe niveluri de alertare Alpha şi Bravo pentru cele 22 de riscuri identificate la nivelul zonei de competen
15 Registrul de riscuri şi capabilităţi la
1 registru
100 %
nivel judeţean.
Termen: permanent
SERVICIUL TERITORIAL AL POLI IEI DE FRONTIER BOTOŞANI
Asigurarea resurselor umane, materiale şi logistice necesare implement rii managementului integrat al frontierei
1 Analiza modului de încadrare cu efective A fost asigurat încadrarea în procent de
Realizat
şi prezentarea de propuneri conducerii
91%.
I.T.P.F. pentru nominalizarea Comisiilor
de încadrare a posturilor vacante.
2 Asigurarea recrut rii de candida i pe
Au fost întocmite 152 dosare de candidat
Realizat
institu ii de înv mânt, inclusiv din
pentru Acad. de Poli ie „Al.I.Cuza”
rândul minorit ilor şi întocmirea
Bucureşti (22, din care 1 pentru minorit i)
dosarelor de candidat.
i Şcoala de Preg tire a Agen ilor P.F.
„A.Iancu” Oradea (130, din care 2 pentru
minorit i).
3 Efectuarea cunoaşterii personalului pe
Au fost întocmite 2 fişe de cunoaştere.
Realizat
baza graficelor întocmite.
4 Monitorizarea activit ii de stagiu a
19 elevi au efectuat stagii de practic în
Realizat
elevilor de la Şcoala de Preg tire a
cadrul structurilor P.F.R. de pe raza jud.
Agen ilor P.F. „A.Iancu” Oradea şi al
Botoşani.
studen ilor Acad. de Poli ie „Al.I.Cuza”
Bucureşti, în vederea perfec ion rii
deprinderilor practice de executare a
serviciului de supraveghere şi control al

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Capitolul 10 Cultur

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
DIREC IA JUDE EAN PENTRU CULTUR BOTO ANI
Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii
1 Organizarea unor sesiuni de informare
- 4 sesiuni
0
pentru Uniunile de creatori i al i factori - 100 participan i
interesa i în vederea configur rii
politicilor publice din domeniu.
Dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul culturii
2 Organizarea unor ac iuni de sensibilizare - 2 sesiuni
50 %
a mediului de afaceri pentru sus inerea
- 30 participan i
culturii la nivel local.
Protejarea i conservarea patrimoniului cultural na ional
3 Monitorizarea lucr rilor de restaurare a
- 10 obiective monitorizate
0
obiectivelor incluse în Planul Na ional de
Restaurare finan at de c tre Institutul
Na ional al Patrimoniului, precum şi a
lucr rilor de restaurare finan ate din alte
surse (Secretariatul de stat pentru Culte,
Consilii Locale, Consiliul Jude ean,
persoane fizice şi juridice).
4 Eliberarea avizelor pentru restaurarea
Au fost eliberate un num r de 38 avize:
100%
monumentelor istorice precum i a
- 2 avize pe M.I.
lucr rilor de investi ii în zona de
- 35 avize în Z.P.
protec ie a monumentelor istorice i a
- 1 aviz neexprimare drept de preem iune
siturilor arheologice.
5 Eliberarea avizelor pentru vânzarea de
Au fost eliberate un num r de 103 avize:
100%
terenuri conform Legii 17/2015.
- 63 avize pe situri arheologice
- 34 avize în afara siturilor arheologice
- 4 avize neexprimare drept de preem iune
6 Efectuarea procedurilor administrative
La cererea proprietarilor
100%
pentru clasare în Lista Monumentelor
Istorice, precum i pentru clasarea
Nr.
crt.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

În anul 2018 nu au fost alocate
fonduri.

-

O ac iune se va desf ura în
trim. III.

-

Nu au fost alocate fonduri
prin P.N.R. în anul 2018

-

-

În func ie de
solicit ri

-

În func ie de
solicit ri
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Bisericii din

Pagina 145 / 210

Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

bunurilor mobile .
7

8

9

10

11

Organizarea unor ac iuni de control şi
monitorizare a st rii de conservare a
monumentelor istorice, în colaborare cu
Inspectoratul de Stat în Construc ii i
Compartimentul Patrimoniu din cadrul
Serviciului de Investiga ii Criminale de
la I.P.J. Boto ani.
Verificarea îndeplinirii obliga iilor legale
cu privire la protejarea obiectelor de
patrimoniu mobil clasate în patrimoniul
cultural na ional: Muzeul Jude ean de
Istorie Boto ani i Memorialul Ipote ti,
precum i al i de in tori de bunuri
culturale mobile (cultele religioase).
Monitorizarea ac iunilor de clasare a
bunurilor culturale mobile apar inând
institu iilor
muzeale
şi
cultelor
religioase.
Organizarea unor ac iuni de control
pentru identificarea la nivel local a
muzeelor i colec iilor care func ioneaz
f r forme legale.

Alte informa ii
relevante
Dobrin u i Hap i ca
monument istoric.
-

- 24 ac iuni de control
- 100 M. I. Controlate
- 3 persoane/control

64%

Au fost efectuate 16 ac iuni de
control i au fost verificate un
num r de 78 de imobile
monumente istorice

- 6 ac iuni/
- 6 de in tori/2 persoane

83 %

5 ac iuni la Muzeul Jude ean de
Istorie Boto ani, Memorialul
Ipote ti, M n stirea Vorona,
M n stirea Co ula,
Biserica Sf.Nicolae din Dorohoi

-

0

În anul 2018 institu iile muzeale
din jude ul Btoto ani nu au
demarat ac iuni de clasare a
bunurilor culturale.
3 ac iuni de consiliere pentru
ob inerea avizelor de
func ionare de la M.C.I.N.

-

- 2 ac iuni

- 6 ac iuni
- 30 U.A.T.-uri verificate

50 %

Elaborarea i publicarea unei monografii - 250 exemplare/2000 lei

20%

În curs de culegere date i
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Prin Hot rârea nr.
3800/26.06.2018,
Comisia Na ional a
Muzeelor i
Colec iilor a avizat
favorabil înfiin area
muzeului cu
denumirea Muzeul
de Istorie și
Etnografie
Darabani.
-

Pagina 146 / 210

Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)

privind monumentele de for public
ridicate în cinstea eroilor c zu i pentru
reîntregirea patriei.
Promovarea patrimoniului cultural al jude ului în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului
12 Organizarea unor manifest ri culturale în - 2 ac iuni / luna septembrie 50 participan i
parteneriat cu institu iile muzeale pentru
promovarea bunurilor de patrimoniu
imobil, mobil şi imaterial, în cadrul
„Zilelor Europene ale Patrimoniului”.
Dezvoltarea turismului cultural, baz a dezvolt rii durabile în plan local
13 Continuarea parteneriatului cu Centrul
Furnizarea de informa ii pentru
100 %
Na ional pentru Promovarea Turismului
actualizarea site-ului C.N.P.T.B.
Botoşani pentru promovarea obiectivelor
turistice din jude :
- turism cultural – punerea în valoare a
obiectivelor muzeistice (Casa Memorial
„N.Iorga” Botoşani, Muzeul Jude ean,
Casa Ciomac-Cantemir – sediul
Funda iei „Ştefan Luchian” Botoşani,
Muzeul memorial „Mihai Eminescu”
Ipoteşti, Muzeul memorial „G. Enescu”
Dorohoi, Casa memorial George
Enescu - Liveni).
- turism ecumenic: punerea în valoare a
bisericilor, m n stirilor, alte l caşuri de
cult valoroase ca istorie, realizare, stare
de conservare: M-rea Pop u i, Biserica
„Sf. Gheorghe”, Biserica Uspenia,
Biserica armeneasc Botoşani, Biserica
„Sf.Nicolae”Dorohoi, M-rea Coşula, Mrea Gorovei, M-rea Vorona, M-rea
Zosin, M-rea Agafton.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
informa ii i prelucrarea
materialelor.

Zilele Europene ale
Patrimoniului

-
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Alte informa ii
relevante

-

Au fost furnizate
date pentru
actualizarea sitului
C.N.P.T.B.
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- 12 ac iuni/45 UAT-uri
8,33 %
- 1 ac iune de verificare:
- 16 UAT-uri au marcat M.I.
- 19 UAT-uri nu au marcat M.I.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
-

Alte informa ii
relevante

Monitorizarea ac iunilor de marcare i
semnalizare a monumentelor istorice din
jude de c tre A.P.L – ac iunea de
marcare şi semnalizare a monumentelor
istorice trebuie s fie realizat de c tre
autorit ile administra iei publice locale
Monitorizarea lucr rilor de investi ii la obiectivele culturale – lucr ri realizate cu finan area din fonduri europene şi guvernamentale
15 Monitorizarea lucr rilor de restaurare a
- 3 ac iuni/2 persoane
0
În anul 2018 nu au fost alocate
monumentelor istorice: Casa „Sofian”
fonduri.
Boto ani.
16 Monitorizarea lucr rilor de modernizare La cerere
0
Nu au fost solicit ri.
şi dotare a c minelor culturale şi a
aşez mintelor culturale, prin programele
de finan are ale U.E.şi Guvernul
României prin Compania Na ional de
Investi ii.
Promovarea culturii şi tradi iilor culturale ale jude ului Botoşani i sprijinirea colectivit ilor locale pentru cre terea capacit ii institu ionale în vederea
promov rii patrimoniului cultural local i na ional
17 Participarea la organizarea unor activit i La solicitarea A.P.L., funda ii i O.N.G.100 %
Zilele Mihai Eminescu,
culturale cu ocazia s rb toririi unor
uri
Zilele tefan Luchian,
evenimente istorice, culturale şi artistice,
Festivaluri
precum i a personalit ilor jude ului.
18 Organizarea unor sesiuni de informare cu - 2 sesiuni
0
privire la oportunit ile de finan are a
- 45 participan i
lucr rilor de restaurare i punere în
valoare a patrimoniului cultural local
(PNR, Fonduri Europene, Fonduri
Guvernamentale).
19 Actualizarea i republicarea Monografiei - 300 exemplare/3000 lei
0
Lips fonduri
Patrimoniului Cultural al Jude ului
Boto ani.
14
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
Dezvoltarea educa iei artistice i culturale la nivelul înv mântului preuniversitar
20 Sensibilizarea i consilierea autorit ilor - 2 ac iuni / vizitarea muzeelor i
100 %
din
domeniul
educa iei
pentru obiectivelor de patrimoniu mobil de un
introducerea în curriculum colar, la num r mare de elevi
decizia colii, ca discipline op ionale:
educa ia pentru patrimoniu cultural/ sau
valori culturale locale.
Preg tirea Centenarului Marii Uniri
21 Organizarea unor întâlniri cu institu ii
- 2 ac iuni/17 institu ii i c mine culturale
100 %
publice de cultur pentru activit i care
s celebreze Centenarul Marii Uniri.
Nr.
crt.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)
-

1 ac iune cu Muzeul Jude ean
Boto ani, 1 ac iune cu
Biblioteca Jude ean Boto ani,
1 ac iune cu Memorialul
Ipote ti i C.J.C.P.C.T.
Boto ani

Alte informa ii
relevante
-

-

Capitolul 11 Tineret i sport

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
DIREC IA JUDE EAN PENTRU SPORT ŞI TINERET BOTOŞANI
Sus inerea ini iativelor i proiectelor de tineret/pentru tineret, implementate de ONG-uri
1 Organizarea Concursului Local de
- nr. organiza ii aplicante: 4
100%
Proiecte de Tineret
- nr. organiza ii câ tig toare: 4
2 Finan area ONG-uri câ tig toare
- nr. contracte încheiate: 4
100 %,
ce a fost
propus în
sem. I
Nr.
crt.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

-

-

-

Proiectele se
desf oar în
perioada 01.075.11.2018, conform
OMTS 224/
19.03.2018

-

-

Crearea de oportunit i în vederea facilit rii dezvolt rii personale i sociale a tinerilor
3

Realizarea i implementarea calendarului

- nr. proiecte derulate: 3

100 %

Alte informa ii
relevante
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AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
Denumire
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
de proiecte proprii de tineret
- nr. activit i desf urate: 11
- nr. participan i: 290
- nr. beneficiari: 2500
4 Sus inerea i desf urarea de proiecte în
- nr. proiecte derulate: 4
100 %
Centrul de Tineret Boto ani
- nr. activit i desf urate: 9
- nr. participan i: 89
- nr. beneficiari: 2700
Organizarea în bune condi ii a taberelor pentru elevi i tineri
5 Organizarea de tabere na ionale
- nr. participan i
- nr. cadre didactice implicate
6 Organizarea de tabere sociale
- nr. participan i
- nr. cadre didactice implicate
7 Organizarea de tabere pentru tineri cu
- nr. participan i
- nr. cadre didactice implicate
dizabilit i
Nr.
crt.

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

-

-

Programate pentru semestrul
II
Programate pentru semestrul
II
Programate pentru semestrul
II

-

Trimiteri în tabere i primiri în Centrul
- 333 persoane au fost cazate în centrul de
100 %
de Agrement ”Codrii de Aram ”
agrement „Codrii de Arama”
Actualizarea/reactualizarea bazei de date privind structurile sportive din jude
9 - Acordare sprijin logistic structurilor
- nr. activit i de consiliere: 4
100 %
sportive de drept privat cu personalitate
- nr. structuri sportive consiliate: 4
juridic
- Acordare sprijin logistic structurilor
- nr. activit i de consiliere: 5
sportive de drept privat f r personalitate - nr. structuri sportive consiliate: 5
juridic
- Raportarea num rului de structuri
sportive de drept privat şi sec iile afiliate
ale acestora care au activitate
competi ional
Îmbun t irea colabor rii cu autorit ile administra iei publice locale în scopul utiliz rii eficiente a subven iilor alocate de la bugetele locale pentru activitatea
sportiv de performan în teritoriu
10 Încheierea de noi protocoale de
- nr. protocoale încheiate: 16
100 %
colaborare cu Autoritati Publice Locale
- nr.ac iuni desf şurate: 48
8
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Nr.
crt.

Denumire

AC IUNEA / ACTIVITATEA cuprins în Plan
Indicatorii de realizare i cei de
Stadiul
performan (în exprimare m surabil ) realiz rii (%)
- nr. participan i: 6950

pentru desf şurarea ac iunilor din cadrul
Programelor “Promovarea sportului de
performan ” şi “Rural sport”
Prevenirea violen ei la manifest rile sportive organizate, precum şi a dopajului în sport
11 Organizarea unor activit i lucrative
- nr. activit i organizate: 5
pentru comisia jude ean de combatere a
violen ei în sport
12 Ac iuni specifice de mediatizare şi
- nr. activit i: 48
educa ie în rândul sportivilor şi
- nr. participan i: 6950
sus in torilor
13 Efectuarea controalelor şi încheierea
- nr.ac iuni de control: 4
proceselor- verbale conform Legii nr.
4/2008 în arenele sportive FC Botoşani,
Stadioanele Dorohoi şi Bucecea, Sala
Polivalent “Elisabeta Lip ” Botoşani
14 Derularea ac iunilor sportive din
- nr. ac iuni sportive: 48
calendarul DJST Botoşani
- nr. participan i: 6880
- nr. inform ri ale publicului: 48

Motivele i consecin ele
nerealiz rii (dac este cazul)

Alte informa ii
relevante

100 %

-

-

100 %

-

-

100 %

-

-

100 %

-

-
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Capitolul 12 Administra ie public şi dezvoltare
Obiectivele de investi ii
cuprinse în „Planul de ac iuni pe anul 2018 al jude ului Botoşani
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare”
PROIECTE / INVESTI II ALE UNIT

ILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

A. Proiecte / investi ii în continuare i noi, finan ate din fonduri de la bugetul de stat, prin programe guvernamentale
Programul na ional
de finan are

Stadiul
investi iei la
data de
30.06.2018
(%)

Data începerii
investi iei şi data
finaliz rii
acesteia

Alte informa ii

Nr.
crt.

Denumirea investi iei

Valoarea total a
investi iei
(mii lei )

0

2

3

4

5

6

7

4.921,786

ANL

2%

17.01.2018 –
ordin începere
SF

Contract de
finan are nr.
12426/23.08.2017
20 apartamente
(S+P+3E)

976,241

CJ

JUDE UL BOTO ANI
1
Construire de locuin e pentru tineri-speciali ti în
s n tate, destinate închirierii prin programul
ANL, conform Legii 152/1998, în str. tefan cel
Mare nr. 39, Municipiul Boto ani
CJ Boto ani va suporta Cheltuieli pentru
elaborarea studiului de fezabilitate, proiect tehnic,
execu ia utilit ilor i amenajarea terenului

2

Modernizare DJ 208 H, Vorona-Oneaga-P dureni,
km 21+450-34+150

25.802,458

P.N.D.L. II

3

Modernizare 291D, Ib ne ti-Cristine ti, km

9.825,661

P.N.D.L. II

2%
-DALI finalizat
- întocmire PT
5%

SF avizat CTECJ i aprobat HCJ
-

-
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finan are nr.
3063/21.11.2017
Contract de
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0

2

3

4

13+000-18+000

4

Modernizare DJ 293, Co u ca-Ghireni-DN 24C,
KM41+050-47+700

14.280,944

P.N.D.L. II

5

Modernizare i consolidare DJ 282 A km 0+00010+000, DN 29D Ion eni-M c teni

22.261,934

P.N.D.L. II

6

Modernizare DJ 292A, Corl teni Dim cheni, km
0+000-2+500

6.220,502

P.N.D.L. II

7

Modernizare DJ 294C, Manoleasa-ZahoreniBorolea, km 0+000-7+000

14.608,555

P.N.D.L. II

8

Reabilitare pod peste râul Jijia, pe SJ 292, km
4+980, în loc. Brosc u i, jud Boto ani

2.998,128

P.N.D.L. II

5

-DALI i PT
finalizat,
-semnare
contract de
execu ie
11.07.2018
5%
-DALI i PT
finalizat,
-licita ie
execu ie
07.05.2018 analiza oferte
2%
- DALI finalizat
- întocmire PT
5%
-DALI i PT
finalizat,
- licita ie
execu ie
17.05.2018analiza oferte
5%
- DALI i PT
finalizat,
- licita ie
execu ie
21.05.2018 –
analiza oferte
25%
- DALI, PT
finalizat
- Contract de

6

7

finan are
nr. 3062/21.11.2017

30.10.2017începere

Contract de
finan are
nr.2191/30.10.2017

-

Contract de
finan are
nr.3058/21.11.2017
Contract de
finan are
nr.3061/21.11.2017

-

-

Contract de
finan are
nr.3060/21.11.2017

23.04.2018
ordin începere
lucr ri

Contract de
finan are
nr.3059/21.11.2017
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0
9

10

2

11.991,766

Consolidare versant şi modernizare DJ 296,
Botoşani–Cişmea–Roma, km 2+100 – 4+700

21.485,020

Consolidare versant şi modernizare DJ 296,
Roma, km 11+480-12+320

12

Consolidare versant şi modernizare DJ 296, Roma
– Nicşeni, km 14+000-15+380

13

Consolidare versant şi modernizare DJ 296,
Nicşeni – Doroban i, km 18+400-18+950

14

„Ambulatoriu de specialitate i spitalizare de zi la
Spitalul Jude ean de Urgen “Mavromati”
Boto ani”
„Reabilitarea, restaurarea i valorificarea durabil
a Muzeului Jude ean Boto ani”

MUNICIPIUL BOTO ANI
16
Spital municipal de boli cronice şi îngrijiri
paleative – 100 locuri

17

4

Consolidare versant şi modernizare DJ 293,
Dumeni–Havârna, km 8+100 – 9+000

11

15

3

Sala de sport la Liceul cu program sportiv

13.243,404

22.624,409
24.190,247

27.000,00

20.514,964

14.700,00

3.726,00
TVA

fara

Compania
Na ional de
Investi ii
Compania
Na ional de
Investi ii
Compania
Na ional de
Investi ii
Compania
Na ional de
Investi ii
Compania
Na ional de
Investi ii
Compania
Na ional de
Investi ii
Compania
Na ional de
Investi ii
BS
Programul na ional de
construc ii de interes
public sau social
Subprogramul
“Unit i sanitare din
mediul urban
Program national de
constructii de interes
public si social
Subprogramul Sali de

5

6

7

-SF avizat CTE CJ i aprobat

Luna iulie 2018 Avizare CTE - CNI

-

Lista sinteza

-

Lista sinteza

- SF avizat CTE CJ i aprobat

Luna iulie 2018 Avizare CTE - CNI

-

Lista sinteza

-

Întocmire SF

2%
Expertiza
tehnic + DALI

-

În asteptare
Lista sinteza

-

Investitor CNI

Obiectiv derulat
prin CNI SA

100%

2016

prin CNI SA

executie lucrari
2%
Expertiza
tehnic + DALI
2%
Expertiza
tehnic + DALI
2%
Expertiza
tehnic + DALI
2%
Expertiza
tehnic + DALI
2%
Expertiza
tehnic + DALI
Lista sinteza
CNI - 0%
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0

2

18

Construirea a 72 locuinte sociale in zona Cismea

19

Dotare laboratoare de fizica la Colegiul National
Mihai Eminescu, municipiul Botosani, Judetul
Botosani
Execu ie utilit i pentru sal de atletism Boto ani,
municipiul Boto ani, jude ul Boto ani

20

21

22

23

24

25

26

3
5.900,00
TVA

4
fara

sport
Program national de
constructii de interes
public si social

5

6

7

53%

14.03.2016
13.03.2017+ Acte
Aditionale
prelungire
contracte
31.12.2018
In derulare

In derulare

55 ,00

PNDL II

40%

421,04

PNDL II

0%

Lucr ri de modernizare pentru autorizare
securitate la incendiu Gr dini a nr.22 cu program
prelungit, municipiul Boto ani, jude ul Boto ani
Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Colegiul Na ional A.T.Laurian,
municipiul Boto ani, jude ul Boto ani
Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Gr dini a Floare de Col , municipiul
Boto ani, jude ul Boto ani

590,59

PNDL II

-

253,66

PNDL II

-

232,90

PNDL II

-

Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Gr dini a nr.19, municipiul Boto ani,
jude ul Boto ani
Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Gr dini a nr.23, municipiul Boto ani,
jude ul Boto ani

700,81

PNDL II

-

243,21

PNDL II

-

Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Gr dini a nr.5, municipiul Boto ani,
jude ul Boto ani

236,90

PNDL II

-

În curs de
semmare contract
de finana are
În curs de
semmare contract
de finana are
În curs de
semmare contract
de finana are
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
În curs de
semmare contract
de finana are
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
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Incheiat contract de
finan are
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
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27

28

2

Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Gr dini a colii Sfântul Nicolae
Boto ani, municipiul
Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Gr dini a otron, municipiul Boto ani,
jude ul Boto ani

5

6

56,83

3
PNDL II

4

-

249,81

PNDL II

-

În curs de
semmare contract
de finana are
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
Elaborare
documenta ie
procedur de

29

Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul
Boto ani, jude ul Boto ani

737,60

PNDL II

-

30

Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Liceul cu Program Sportiv, municipiul
Boto ani, jude ul Boto ani

464,64

PNDL II

-

31

Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Liceul Dimitrie Negreanu, municipiul
Boto ani, jude ul Boto ani

242,76

PNDL II

-

32

Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Liceul Tehnologic Elie Radu, municipiul
Boto ani, jude ul Boto ani

550,28

PNDL II

-

33

Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Liceul Tehnologic Petru Rare ,
municipiul Boto ani, jude ul Boto ani

242,76

PNDL II

-

34

Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Seminarul Teologic Sfântu Gheorghe
Boto ani, municipiul Boto ani, jude ul Boto ani

278,42

PNDL II

-

35

Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu coala Gimnazial nr.12, municipiul
Boto ani, jude ul Boto ani

452,28

PNDL II

-
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7
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
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4

5

36

Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu coala Gimnazial nr.17, municipiul
Boto ani

451,15

PNDL II

-

37

Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu coala Gimnazial nr.2, municipiul
Boto ani

452,28

PNDL II

-

38

Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu coala Gimnazial nr.7, municipiul
Boto ani, jude ul Boto ani

823,87

PNDL II

-

39

Lucr ri de modernizare pentru autorizarea la
incendiu coala Gimnazial tefan cel Mare,
municipiul Boto ani, jude ul Boto ani

727,69

PNDL II

-

40

Reabilitare i modernizare str.Drumul T tarilor,
municipiul Boto ani, jude ul Boto ani

6.406,68

PNDL II

-

41

Relocare Gr dini a 24 ,,Voinicelul'', municipiul
Boto ani, jude ul Boto ani

645,01

PNDL II

-

MUNICIPIUL DOROHOI
42
Modernizare strada Colonel Vasiliu

5.796,380

HG 28/2009 - PNDL
1

48,91 %

6

achizi ii
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
Elaborare
documenta ie
procedur de
achizi ii
Noiembrie 2014 2015
Act aditional nr.1
- termen
Act aditional nr.2
- termen
Act aditional iunie 2018
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7
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL
Beneficiaza de
finan are prin
PNDL

Obiectiv reluat
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6

43

Reabilitare imobil pentru schimbare des tina ie în
unitate de înva ãmânt, mun. Dorohoi, jud.
Botosani

5.083.349

HG 28/2009 - PNDL
2

0%

Act aditional decembrie 2018
2018 - 2022

44

Reabilitare i modernizare strada Horia, mun.
Dorohoi, jud. Botosani

4.330.598

HG 28/2009 - PNDL
2

0%

2018 - 2022

45

Construire Bazin de înot didactic, municipiul
Dorohoi, jude ul Boto ani

6.265,984 lei fara
TVA - estimat si
publicat pe SICAP

0%

2018-2020

46

Locuinte pentru tineret destinate inchirierii str. 1
Decembrie fn, municipiul Dorohoi, jud. Botosani
- etapa III.2 - Bl. S10, S11, S12

13.770.931

Programul Na ional
de Construc ii de
Interes Public sau
Social, Subprogramul
"Bazine de inot"
desfasurat prin CNI
Programul de
construc ii de locuinte
pentru tineri destinate
inchirierii, derulat
prin ANL

0%

2018-2020

47

Locuinte de serviciu str. 1 Decembrie fn,
municipiul Dorohoi, jud. Botosani

1.716,067

0%

2018-2020

48

Consolidare versant din zona spitalului municipal
Dorohoi (Pc 3511/3)

Hotararea nr.
719/2016 pentru
aprobarea
Programului
”Constructia de
locuinte de serviciu”
Programul Na ional
de Construc ii de
Interes Public sau
Social, Subprogramul

0%

2018-2020

7.692,72880
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7
In procedura de
atribuire a
contractului de
proiectare si
executie.
Atribuit. Elaborat
proiectul Tehnic,
urmeaza obtinere
AC si incepere
executie.
Obiectiv desfasurat
prin CNI.
Municipiul Dorohoi
are obligatia
executarii utilitatilor
aferente.
Obiectiv desfasurat
prin ANL.
Municipiul Dorohoi
are obligatia
executarii utilitatilor
aferente.
Obiectiv desfasurat
prin ANL.
Municipiul Dorohoi
are obligatia
executarii utilitatilor
aferente.
Obiectiv propus a fi
finantat prin CNI.
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ORA UL BUCECEA
49
Modernizare str zi în ora ul Bucecea, jude ul
Boto ani
50
Realizare gr dini cu program prelungit, ora
Bucecea, jude ul Boto ani
51
Realizare coal clasele
i-viii cu 8 s li de
cals , ora Bucecea, jude ul Boto ani
ORA UL DARABANI
52
Reabilitare coala gimnazial
,, Leon D n il ” - Teren sport

53

Reabilitare coal E anca (Gradini a cu program
normal nr.7, E anca ) Darabani

54

Asfaltare str zi principale ora ul Darabani

55

Sal de sport scolar în ora Darabani

56

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

57

Extinderea, modernizarea i dotarea Liceului
Dimitrie Cantemir, ora Darabani, jude ul
Boto ani

3

4

5

6

7

6.986.235,20 lei

PNDL II
PNDL II

2.528.351 lei

PNDL II

26.06.2018
25.10.2021
05.06.2018
04.08.2018
05.06.2018
04.08.2018

-

1.152.256 lei

Încheiat contract
PTH-Execu ie
Încheiat contract
PTH
Încheiat contract
PTH

325,366

BS

65 %

27.10.2008
-

345,089

BS

50 %

01.11.2007
-

13.812,030

PNDL

Lucr rile au fost
sistate din cauza
lipsei de fonduri
Necesar - 228 mii
lei
Lucr rile au fost
sistate din cauza
lipsei de fonduri
Necesar - 287 mii
lei
În derulare

2.913,018
( valoarea
contractului de
lucr ri f r TVA)
2.508,48

18.243,75

"Lucr ri în prim
urgen " desfasurat
prin CNI

PNCIPS
Subprogramul
S li de sport
ANL
Programul Locuinte
pentru tineri, destinate
inchirierii
PNDL

95,45 %
55 %

24.10.2014
2018
01.07.2016
-

-

În derulare

90 %

22.07.2016
2018

În derulare

0%

03.05.2018

În derulare
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Extinderea, modernizarea i dotarea Gradini ei nr.
5, ora Darabani, jude ul Boto ani
59
Construire pod boieresc, str. Colonel chiopu
Constantin, cartier Teioasa, ora Darabani, jude ul
Boto ani
ORA UL FL MÂNZI
60
Modernizare prin asfaltare str zi în ora ul
Fl mânzi, jude ul Boto ani
ORA UL S VENI
61
Sal de sport cu 180 de locuri, ora ul S veni,
58

3

4

5

6

7

2.277,019

PNDL

0%

08.03.2018

În derulare

741,100

PNDL

0%

31.05.2018

În derulare

6505,160 mii lei

PNDL

10 %

februarie 2018 decembrie 2020

-

4650,000

C.N.I.

35 %

2017 În derulare

291,678

P.N.D.L.

75 %

2017 În derulare

14132,246

P.N.D.L.

947,837

P.N.D.L.

În procedur
de achizi ie
În procedur
de achizi ie

2018 În derulare
2018 În derulare

4693,058

Fonduri de mediu

În procedur
de achizi ie

2018 În derulare

4.500

Buget local si alte
fonduri legal atrase

0

01.03.201831.12.2020

Faza SF

1.219

Buget local si alte
fonduri legal atrase

0

01.03.201831.12.2019

Faza SF

5.406

Buget local si alte
fonduri legal atrase

0

01.03.201831.10.2020

Faza SF

jude ul Boto ani

62

63
64

65

Reabilitarea, modernizarea i asigurarea
utilit ilor de baz în cadrul colii Primare
nr.1 Bodeasa - etapa I
Reabilitare , modernizare, extindere i dot ri
Liceu Teoretic „Dr. Mihai Ciuc , S veni
Construire local coal Primar nr.2, sat
Bozieni, ora
S veni, jud. Boto ani
Închiderea depozitului neconform de de euri
municipal, clasa B, ora
S veni, jud. Boto ani

ORA UL TEF NE TI
66
“Reabilitare c min cultural în localitatea
Bobule ti, orasul tef ne ti, jude ul Boto ani”
- obiectiv nou
67
“Reabilitare i modernizare sistem de iluminat
public stradal în orasul tef ne ti, jude ul
Boto ani” - obiectiv nou
68
“Reabilitare complex sportiv în orasul tef ne ti,
jude ul Boto ani” - obiectiv nou
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70
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“Amenajare parc or enesc în orasul tef ne ti,
jude ul Boto ani” - obiectiv nou
“Modernizare drumuri de interes local in orasul
tef ne ti, jude ul Boto ani” - obiectiv nou

“Amenajare trotuare B diu i, ora ul tef ne ti”
- obiectiv nou
72
“Amenajare bazar ora tef ne ti”
- obiectiv nou
73
“Sistem de înc lzire Casa de Cultur ”
- obiectiv nou
74
„Extinderea, consolidarea, reabilitarea,
modernizarea i dotarea cinematografului Prutul
din orasul tef ne ti, jude ul Boto ani” - obiectiv
nou
COMUNA AD ENI
75
Reabilitare, consolidare, modernizare, dotare i
extindere grupuri sanitare i central termic la
coala Gimnazial nr.1 Ad eni, Corp C1+Corp
C2, comuna Ad eni, jude ul Boto ani, în vederea
ob inerii autoriza iei sanitare de func ionare
76
Reabilitare, modernizare, extindere i dotare
Gradini a cu program normal nr.1 Ad eni,
comuna Ad eni, jude ul Boto ani, în vederea
ob inerii autoriza iei sanitare de func ionare
77
Aduc iune alimentare cu ap din Magistrala
tef ne ti (Prut)-S veni i extindere alimentare cu
ap în comuna Ad eni, jude ul Boto ani
78
Reabilitare, modernizare i eficientizare iluminat
public în comuna Ad eni
79
Reabilitare, modernizare extindere i dotare
a ez mânt cultural în sat Ad eni
80
Amenajare rampa gunoi
71

3

4

5

6

7

2.157

Buget local si alte
fonduri legal atrase
PNDL

0

01.03.201831.12.2018
01.03.201801.03.2020

Faza Pth

Buget local si alte
fonduri legal atrase
Buget local si alte
fonduri legal atrase
Buget local si alte
fonduri legal atrase
Buget local si fonduri
CNI

0

1457,00

PNDL

36 %

11.2017-09.2018

-

244,00

PNDL

87 %

09.2017-09.2018

-

8.359,00

PNDL

0

09.2018-10.2019

Procedura licita ie

295,00

PNDL

100 %

02.2018-04.2018

-

540,00
-

PNDL-CNI
-

20
-

03.2018-09.2018
-

Stadiul SF

7.239

500
300
270
9.489

0

0
0
0

01.03.201831.12.2019
01.03.201831.12.2019
01.03.201830..04.2018
01.10.2018
01.10.2021
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Proiect aflat in faza
de licitatie
Pth+executie
Faza Pth
Faza Sf
Faza Pth
Proiect depus la
CNI
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COMUNA ALBE TI
81
Modernizare drumuri interes local 4,2 km
Reabilitare i modernizare coala Primara nr. 3
Costiugeni, comuna Albe ti
83
Reabilitare si modernizare coala Gimnazial nr.
2 Tudor Vladimirescu, comuna Albe ti
84
Utilit i Scoala Gimnaziala nr.1 – corp clasele IIV
COMUNA AVR MENI
85
„Reabilitare i modernizare coala Primar nr. 4
Aurel Vlaicu, comuna Avr meni, jude ul Boto ani
în vederea ob inerii autoriza iei sanitare de
func ionare”
86
„Reabilitare i modernizare coala Primar nr. 2
Dimitrie Cantemir, comuna Avr meni, jude ul
Boto ani în vederea ob inerii autoriza iei sanitare
de func ionare”
87
„Reabilitare i modernizare Gr dini a cu program
normal nr. 1 Avr meni, jude ul Boto ani în
vederea ob inerii autoriza iei sanitare de
func ionare”
88
„Reabilitare i modernizare coala Primar nr. 1
Timu , comuna Avr meni, jude ul Boto ani în
vederea ob inerii autoriza iei sanitare de
func ionare”
89
„Reabilitare i modernizare coala Gimnazial nr.
2 Panaitoaia, comuna Avr meni, jude ul Boto ani
în vederea ob inerii autoriza iei sanitare de
func ionare”
90
„Reabilitare i modernizare coala Gimnazial nr.
3 Tudor Vladimirescu, comuna Avr meni, jude ul
Boto ani în vederea ob inerii autoriza iei sanitare
82

3

4

5

6

7

4.650.598

PNDL

în derulare

26.07.2016

-

282.053

PNDL

în derulare

-

543.313

PNDL

în derulare

434.520

BS

58%

13.12.2016
13.12.2020
13.12.2016
13.12.2020
14.12.2007

250,94

PNDL

100 %

10.07.2017/07.03.
2018

Finalizat recep ie la
terminarea lucr rilor
efectuate

235,69

PNDL

100 %

01.07.2017/29.12.
2017

Finalizat recep ie la
terminarea lucr rilor
efectuate

221,55

PNDL

100 %

25.07.2017/26.03.
2018

Finalizat recep ie la
terminarea lucr rilor
efectuate

223,96

PNDL

100 %

10.07.2017/07.03.
2018

Finalizat recep ie la
terminarea lucr rilor
efectuate

819,15

PNDL

40 %

04.09.2017/04.09.
2018

-

739,37

PNDL

20 %

25.09.2017/25.09.
2018

-
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de func ionare”
91
Extindere, reabilitare i modernizare a sistemului
de alimentare cu ap in comuna Avr meni, jude ul
Boto ani
92
Reabilitare i modernizare coala cu clasele IVIII, corp I i corp II, comuna Avr meni, jude ul
Boto ani
93
Realizare i dotare gradini în sat Tudor
Vladimirescu, comuna Avr meni, jude ul
Boto ani
COMUNA B LU ENI
94
Modernizare/Reabilitare coala Primar nr. 1
Z ice ti în vederea ob inerii autoriza iei sanitare
de func ionare
95
Modernizare/Reabilitare coala Gimnazial nr. 2
B lu enii Noi în vederea ob inerii autoriza iei
sanitare de func ionare
96
Modernizare/Reabilitare coala Gimnazial nr. 3
Buzeni în vederea ob inerii autoriza iei sanitare de
func ionare
97
Construire Gr dini a cu Program Normal cu 3 s li
de grup în localitatea Draxini, com. B lu eni,
jud. Boto ani
COMUNA BLÂNDE TI
98
Modernizare drumuri comunale i s te ti din
comuna Blânde ti, jude ul Boto ani
99
Modernizare drumuri de interes local din comuna
Blânde ti, jude ul Boto ani
100 Construire Dispensar uman comuna Blânde ti,
jude ul Boto ani
COMUNA BR E TI
101 Modernizare drumuri comunale i s te ti în
comuna Br e ti, jude ul Boto ani

3

4

5

6

7

16.030,65

PNDL

Licita ie în
desf urare

-

-

4.664,99

PNDL

Achizi ionat
proiectarea

-

-

2.361,38

PNDL

Achizi ionat
proiectarea

-

-

489,68

PNDL

65,11 %

2016-2020

În derulare

263,43

PNDL

30,23 %

2016-2020

În derulare

435,44

PNDL

84,49 %

2016-2020

În derulare

864,60

MECS - UMPMRSU

100 %

2016-2018

Finalizat

7.970,69

PNDL

0,52%

27.03.2018 - 2020

-

6.307,979

PNDL

0,63%

27.03.2018 - 2020

-

1.934,71

PNDL

1,14%

16.03.2018 - 2020

-

4100

PNDL 2

Contract
execu ie semnat

27. 07. 201827. 09. 2019

-
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Reabilitare energetic i modernizare coala
Gimnazial ”Gheorghe Coman” Br e ti, comuna
Br e ti, jude ul Boto ani

3

4

550

PNDL 2

Realizarea sistemului de canalizare i a sta iei de
epurare în sat Br e ti, comuna Br e ti, jude ul
Boto ani
104 Realizare i dotare gr dini în sat Br e ti,
comuna Br e ti, jude ul Boto ani
COMUNA BROSC U I
105 Extindere re ea de distribu ie i colectoare de
canalizare în comuna Brosc u i, jude ul Boto ani

4977

PNDL 2

1232

102

2

103

Gr dini a cu program normal – 3 grupe,
localitatea Brosc u i, comuna Brosc u i, jude ul
Boto ani
COMUNA C L RA I
107 Reabilitare si extindere coala Primar nr. 3 din
localitatea Ple ani, comuna C l ra i, jude ul
Boto ani
108 Reabilitare si extindere coala Primar nr.4 din
localitatea Libertatea, comuna C l ra i, jude ul
Boto ani
109 Construire si dotare coala Primar în localitatea
Ciornohal, comuna C l ra i, jude ul Boto ani
110 Reabilitare i extindere dispensar medical
C l ra i, comuna C l ra i, jude ul Boto ani
111 Înfiin are re ea ap uzat i sta ie de epurare în
satele Ple ani i Libertatea din comuna C l ra i,
jude ul Boto ani
COMUNA CÂNDE TI
112 Modernizare drum comunal DC 75 Cânde tiVi cani, comuna Cânde ti, jude ul Boto ani
113 Modernizare infrastructura rutier în sat Vi cani
106

Lucrare aflat în
procedura de
încredin are
direct
Lucrare aflat în
licita ie

5

6

7

01. 08. 201801. 08. 2019

-

31. 08. 201831. 08. 2020

-

PNDL 2

Lucrare aflat în
licita ie

15. 08. 201815. 08. 2020

-

9182,00

PNDL

0

Numar contract
6366/13.12.2017

858,86

BS-PRET

95 %

01.09.2017

În stadiu de
Procedur
Simplificat
Spre finalizare

582.732,00 lei

PNDL

0%

04.05.201804.05.2020

-

597.842,00 lei

PNDL

0%

04.05.201804.05.2020

-

607.344,00 lei

PNDL

0%

-

883.123,00 lei

PNDL

0%

9.761.009,00 lei

PNDL

0%

18.05.201818.05.2020
18.05.201818.05.2020
29.05.201829.05.2020

4.023,53

PNDL-2

-

-

5.254,32

PNDL-2

-

-

În faza de
achizi ie
În faza de
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comuna Cânde ti, jude ul Boto ani
114 Modernizare i reabilitare coala Gimnazial nr. 1
Cânde ti, corpul A, sat Cânde ti, comuna
Cânde ti, jude ul Boto ani
115 Reabilitare coala Gimnazial nr. 1 Cânde ti,
corpul B, sat Cânde ti, comuna Cânde ti, jude ul
Boto ani
COMUNA CONCE TI
116 Modernizare gr dini a cu program normal”,
comuna Conce ti, jude ul Boto ani
117 Modernizare coala Gimnazial nr.1 Conce ti corp clase primare, comuna Conce ti, jude ul
Boto ani
118 Modernizare Şcoala primar nr. 1 Movileni”,
comuna Conce ti, jude ul Boto ani
119 “Reabilitare prin asfaltare a DC 85, de la km
4+580 la km 7+747 din comuna Conce ti, jude ul
Boto ani”
120 “Reabilitare prin asfaltare a DC 84, de la km
1+630 la km 2+918, DS 501, DS 502, DS 2 de la
km 0 la km 0+350 i de la km 0+450 la km
1+270, DS 15, DS 53, DS 55, DS 58, DS 61, DS
66, comuna Conce ti, jude ul Boto ani”
COMUNA COP L U
121 Modernizare drum comunal DC 52 B, km 0+0003+800, Cop l u (DJ 208 H)-Cerbu(DJ 208 H) i
construire pod din beton armat peste râul Miletin,
comuna Cop l u, jude ul Boto ani
122 „Extinderea re elei de canalizare i a capacit ii de
pompare i epurare a apelor uzate în comuna
Cop l u, jude ul Boto ani; ,,Extinderea sursei de
ap , a capacit ii de pompare i transport a apei
brute i a capacit ii de stocare aferente sistemului
de alimentare cu apa potabil a comunei Cop l u,

3

4

5

1.954,23

PNDL-2

1.250,63

PNDL-2

784.607 lei

PNDL

0%

2018

-

742.086 lei

PNDL

0%

2018

-

1.149.532 lei

PNDL

0%

2018

-

3.249.453,00

PNDL

0%

2018

-

5.576.807,00

PNDL

0%

2018

-

52.553,404

PNDL 1

5%

2016-2020

Execu ie început în
data de 19.04.2018

100.710,660

PNDL 2

0%

2017-2020

Proiectare
finalizat , urmeaz
ob inerea avizelor i
emiterea autoriza iei
de construire,
respectiv demararea

achizi ie
În faza de
execu ie
În faza de
execu ie

6
Contract nr.
268/02.07.2018.
Durata 10 luni
Contract nr.
272/05.07.2018.
Durata 10 luni
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construc ie
Proiectare i
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jude ul Boto ani”

2

COMUNA CORD RENI
123 “Modernizare coala Gimnazial nr.1 Cord reni
din comuna Cord reni, jude ul Boto ani”
124 “Construire dispensar comunal cu cabinete
medicale specializate i locuin de serviciu
medic, comuna Cord reni, jude ul Boto ani”
125 “Extinderea re elei de alimentare cu ap în
comuna Cord reni, jude ul Boto ani”
COMUNA CORL TENI
126 Realizare extindere, modernizare i dotare coal
i gradini în corpurile A si B din cadrul colii
Gimnaziale, localitatea Corl teni, comuna
Corl teni, jude ul Boto ani
127 Sistem de alimentare cu ap potabil în localit ile
Carasa, Corl teni, Vl deni i Podeni, comuna
Corl teni, jude ul Boto ani
COMUNA CORNI
128 Reabilitare, modernizare i dotare a ez mânt
Cultural din satul Corni, com. Corni, jude ul
Boto ani

3

4

5

6

7
procedurii de
licita ie pentru
execu ie.

1913,758 mii lei

PNDL

0%

21.12.201721.12.2021
29.12.201729.12.2021

-

1379,756 mii lei

PNDL

0%

5196,259 mii lei

PNDL

0%

02.04.201802.04.2022

-

4.998,052

PNDL

0%

2018-

20.927,929

PNDL

0%

2018-

Semnat contractul
de finan are.
Procedur în
desf urare
Semnat contractul
de finan are.
Procedur în
desf urare

2.305,06

40%

17.11.201509.09.2019

Stadiu
proiectare

01.08.201801.11.2020

Stadiu

2018/2020

129

Retea de alimentare cu ap sat Corni, com. Corni,
jud. Boto ani

3.896,47

Programul prioritar
na ional pentru
reabilitarea,
modernizarea i
dotarea a ez mintelor
culturale
PNDL

130

Canalizare menajer si sta ie de epurare sat Corni,

7.436,79

PNDL
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Finan are CNI
cerere
392_SPIRAC/
14.06.2011
Cofinan are BL
700,45 mii
Contract de
finan are nr.
735/01.11.2016 cu
MDRAP
-alocat 3.682,49 mii
lei
Contract de
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2

com. Corni, jud. Boto ani

Refacerea i modernizarea DC 56A 7,4 km

COMUNA CO ULA
132 Modernizare drumuri comunale i s te ti în
comuna Co ula, jude ul Boto ani - 4,832 km
133 Construire c min cultural în sat Co ula, comuna
Co ula, jude ul Boto ani
Modernizare, dotare i extindere grupuri sanitare
i central termic la coala cu clasele I-IV
upitca, comuna Co ula, jude ul Boto ani
135 Modernizare, dotare i extindere grupuri sanitare
i central termic la coala cu clasele I-IV
P dureni, comuna Co ula, jude ul Boto ani
136 Modernizare, dotare i extindere grupuri sanitare
i central termic la coala cu clasele I-IV Buda,
comuna Co ula, jude ul Boto ani
137 Reabilitare, consolidare i modernizare gradini
în sat upitca, comuna Co ula, jude ul Boto ani
COMUNA CO U CA
138 Modernizare drum comunal DC8, DN 24C – sat
Crasnaleuca, km 0+000 - 4+000, comuna
Co uşca, jude ul Botoşani
COMUNA CRISTE TI
139 Asfaltare i modernizare drumuri comunale de
interes local în comuna Criste ti, jude ul Boto ani
– DC 51
140 Demolare, construire i dotare coala Primar nr.
134

3

4

5

6

proiectare

7

finan are nr.
1644/28.02.2018 cu
MDRAP
-alocat 6.991,19 mii
lei
Nu a fost prins la
finan are

144.680,00

PNDL II

-

-

5.264,17

PNDL

5%

-

4.950

CNI

3%

973,641

PNDL

5%

14.12.201714.12.2021
A fost aprobat de
Compania
Nationala de
Investitii
29.05.201829.05.2021

663,206

PNDL

5%

29.05.201829.05.2021

-

662,156

PNDL

5%

29.05.201829.05.2021

-

858,530

PNDL

5%

29.05.201829.05.2021

-

4.653,867

M.D.R.A.P. prin
OG 28/2013

99 %

05.06.2017 / 48
luni

-

7.186,881

PNDL

35 %

2017/ 2020

-

1.107,241

PNDL

5%

2017/ 2020

-
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2 Oneaga, comuna Criste ti, jude ul Boto ani, în
vederea ob inerii autoriza iei sanitare de
func ionare
141 Construire i dotare gr dini în sat Criste ti,
comuna Criste ti, jude ul Boto ani
142 Reabilitare, modernizare i dotare coala
Gimnazial nr. 2 Oneaga, comuna Criste ti,
jude ul Boto ani, în vederea ob inerii autoriza iei
sanitare de func ionare
143 Reabilitare, modernizare i dotare coala Primar
nr.1 Criste ti, comuna Criste ti, jude ul Boto ani,
în vederea autoriza iei sanitare de func ionare
144 Reabilitare, modernizare i dotare coala Primar
nr. 3 Schit - Or eni, comuna Criste ti, jude ul
Boto ani, în vederea ob inerii autoriza iei sanitare
de func ionare
145 Reabilitare, modernizare i dotare coala Primar
nr. 4 Unguroaia, comuna Criste ti, jude ul
Boto ani, în vederea ob inerii autoriza iei sanitare
de func ionare
146 Construire i dotare C min cultural în localitatea
Criste ti, jude ul Boto ani
COMUNA CRISTINE TI
147 Reabilitare i Modernizare coala Gimnazial nr.
4 Fundu-Her ii, comuna Cristine ti, jude ul
Boto ani
148 Reabilitare i Modernizare coala Primar nr.3
Dragalina, comuna Cristine ti, jude ul Boto ani
149 Reabilitare i Modernizare coala Primar nr.2
Baranca, comuna Cristine ti, jude ul Boto ani
150 Reabilitare i Modernizare coala Primar Ioan i
Natalia Corbu D mileni, comuna Cristine ti,
jude ul Boto ani
151 Modernizare drumuri de interes local 3,350 km,

3

4

5

6

7

1.556,726

PNDL

5%

2017/ 2020

-

1.627,610

PNDL

5%

2017/ 2020

-

829,926

PNDL

5%

2017/ 2020

-

787,380

PNDL

5%

2017/ 2020

-

822,932

PNDL

5%

2017/ 2020

-

2.042.011,73

CNI

5%

2018

-

834

PNDL

100 %

13.09.201612.09.2020

13.09.2016

987

PNDL

100 %

28.10.2016

319

PNDL

100 %

588

PNDL

100 %

28.10.201627.10.2020
30.12.201629.12.2020
30.12.201629.12.2020

3.616

PNDL

0%

29.03.2018-

29.03.2018
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comuna Cristine ti, jude ul Boto ani
152 Reabilitare i modernizare coala Gimnazial
,,Ioan Murariu” comuna Cristine ti, Jude ul
Boto ani
153 Construire/dotare Gr dini cu Program Normal
Nr.4 Fundu-Her ii, comuna Cristine ti, jude ul
Boto ani
154 Reabilitare, modernizare i dotare Gr dini a cu
Program Normal Nr.5 Sat Poiana, comuna
Cristine ti, jude ul Boto ani
155 Construire i dotare Dispensar Uman sat
Dragalina, comuna Cristine ti, jude ul Boto ani
COMUNA CURTE TI
156 Reabilitare i modernizare coala nr.1 Or eni
Deal

3

4

5

6

7

28.03.2022
26.04.201825.04.2022

26.04.2018

1.157

PNDL

0%

979

PNDL

0%

26.04.201825.04.2022

26.04.2018

1.127

PNDL

0%

26.04.201825.04.2022

26.04.2018

887

PNDL

0%

26.04.201825.04.2022

26.04.2018

2.932

PNDL

Contract
execu ie
încheiat

Contract finantare
nr. 1200/
23.12.2016 data
începerii 20162019
Contract nr.
1201/23.12.2016,
data inceperii
2016-2019
Contract nr.
1202/23.12.2016
Data inceperii
2016-2019
2017-2020
Contract nr. 819/
26.01.2018

Faza de proiectare i
execu ie

21.12.2020

Contract încheiat la
21.12.2016
Contract încheiat la
21.12.2016

157

Reabilitare i modernizare coala Neculai Leon

1.805

PNDL

26 %

158

Reabilitare i modernizare coala Or eni Vale

1.456

PNDL

Faza de
proiectare,
execu ie

159

Înfiin are sistem de alimentare cu ap în Comuna
Curte ti (satele M. Doamnei, Hudum, Curte ti)

10.380

PNDL

Faza de
proiectare,
execu ie

1592,67

PNDL

212,94

PNDL

25 %
În desf urare
0%
Faza Proiect

COMUNA DÂNGENI
160 Reabilitare i modernizare coala Gimnazial nr.
2 Iacobeni, comuna Dângeni, jude ul Boto ani
161 Reabilitare i modernizare coala Gimnazial nr.
1 Dîngeni, comuna Dângeni, jude ul Boto ani

21.12.2020
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Faza de proiectare,
execu ie

Faza de proiectare,
execu ie
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3

4

162

Reabilitare i modernizare coala primar nr. 1
Hulub, comuna Dângeni, jude ul Boto ani

212,3

PNDL

163

Reabilitare i modernizare coala primar nr. 2
Strahotin, comuna Dângeni, jude ul Boto ani

317,54

PNDL

164

Reabilitare i modernizare c min cultural în satul
Hulub, comuna Dângeni
Înfiin are sistem de alimentare cu ap i canalizare
în comuna Dângeni, jude ul Boto ani

216,25

PNDL

14406,78

PNDL II

615.5

PNDL II

1.047,34

165

166

Construire punct sanitar în satul Iacobeni, comuna
Dângeni, jude ul Boto ani

COMUNA DERSCA
167 Reabilitare i modernizare coala Gimnazial
“Nicolae Iorga”, corp I, comuna Dersca, jude ul
Boto ani
168 Reabilitare i modernizare coala Gimnazial
“Nicolae Iorga”, corp II, comuna Dersca, jude ul
Boto ani
169 Reabilitare i modernizare coala Gimnazial
“Nicolae Iorga”, corp III, comuna Dersca, jude ul
Boto ani
170 Reabilitare i modernizare Gradini a cu program
normal, comuna Dersca, jude ul Boto ani
171 Modernizare drum de interes local, comuna
Dersca, jude ul Boto ani
COMUNA DOBÂRCENI
172 Modernizare drumuri de interes local, 4.900 km,
comuna Dobârceni, jude ul Boto ani

5
Tehnic
0%
Faza Proiect
Tehnic
0%
Faza Proiect
Tehnic
100 %

6

7

21.12.2020

Contract încheiat la
21.12.2016

21.12.2020

Contract încheiat la
21.12.2016

06/05/17

Contract încheiat la
11.02.2014
Contract încheiat la
23.03.2018

0%
Procedur de
atribuire în
desf urare
0%
Procedur de
atribuire în
desf urare

23.03.2022

16.04.2022

Contract încheiat la
16.04.2018

PNDL-2

P. Th

14.03.201814.03.2020

-

1.661,47

PNDL-2

P.Th

14.03.201814.03.2020

-

2.534

PNDL-2

P.Th.

14.03.201814.03.2020

-

1.303,70

PNDL-2

P.Th.

-

6.308,19

PNDL-2

P.Th.

14.03.201814.03.2020
14.03.201814.03.2020

5.256,685

PNDL II

0

13.04.2018 – max
4 + 2 ani cf.

-
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3

4

5

6
Contractului de
finantare
19.03.2018 – max
4 + 2 ani cf.
Contractului de
finantare
19.03.2018 – max
4 + 2 ani cf.
Contractului de
finantare
27.11.2008 –
08.2009
12.2007 –
10.2008

7

173

Înfiin are sistem de canalizare cu sta ie de epurare
în comuna Dobârceni, jude ul Boto ani

9.198,228

PNDL II

0

174

Înfiin are gr dini cu dou s li de clasa în
localitatea Dobârceni, comuna Dobârceni, jude ul
Boto ani

695,573

PNDL II

0

175

Utilit i coala cu clasele I-VIII, localitatea
Dobârceni, comuna Dobârceni, jude ul Boto ani
Gr dini a Br teni

581,597

HG 370/2008

28.84

612,445

HG 919/2007 +
370/2008

48,49

1382
526
521

PNDL
PNDL
PNDL

-

2018
2018
2018

-

1945

PNDL

-

2018

-

695,999

PNDL 1

99%

05.10.201705.09.2018

-

6.614,526

PNDL 2

5%

-

4.887,510

PNDL 2

35%

29.05.20184 ani
29.05.20184 ani

1.140,555

PNDL 2

licita ie

-

692,261

PNDL 2

licita ie

04.05.20184 ani
12.04.20184 ani

176

COMUNA DR GU ENI
177 Reabilitare coala cu cls. I-VIII Dr gu eni
178 Reabilitare coala cu cls. I-IV Dr gu eni
179 Reabilitare Gr dini a cu program normal nr.1
Dr gu eni
180 Construc ie 2 poduri localitatea Dr gu eni
COMUNA DURNE TI
181 Reabilitare i modernizare Gradini a cu program
normal nr. 5 în sat B biceni, com. Durne ti, jud.
Boto ani
182 Re ele de canalizare i sta ie de epurare în sat
Cucuteni, com. Durne ti, jud. Boto ani
183 Re ele de canalizare i sta ie de epurare în
localit ile B biceni-Bro teni, com. Durne ti, jud.
Boto ani
184 Modernizarea i reabilitarea Dispensarului uman
din comuna Durne ti, jud. Boto ani
185 Modernizare si reabilitare coala sat Durne ti,
comuna Durne ti, jud. Boto ani
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COMUNA FRUMU ICA
186 Modernizare drum comunal DC 46, Fl mânziStoreşti-Vl deni-Deal-R deni-Boscoteni-limita cu
jud. Iaşi
187 Modernizare/Reabilitare coala Gimnazial Nr. 1
Vl deni-Deal, comuna Frumu ica, jude ul
Boto ani, în vederea ob inerii autoriza iei sanitare
de func ionare
188 Modernizare/Reabilitare Gr dini a cu program
normal Nr. 1 Vl deni-Deal, comuna Frumu ica,
jude ul Boto ani, în vederea ob inerii autoriza iei
sanitare de func ionare
189 Modernizare/Reabilitare Gr dini a cu program
normal Nr. 5 R deni, comuna Frumu ica, jude ul
Boto ani, în vederea ob inerii autoriza iei sanitare
de func ionare
190 Modernizare/Reabilitare coala Gimnazial Nr. 3
R deni, comuna Frumu ica, jude ul Boto ani, în
vederea ob inerii autoriza iei sanitare de
func ionare
191 Modernizare/Reabilitare Gr dini a cu program
normal Nr. 4 Store ti, comuna Frumu ica, jude ul
Boto ani, în vederea ob inerii autoriza iei sanitare
de func ionare
192 Modernizare drumuri comunale în comuna
Frumu ica, jude ul Boto ani
COMUNA GEORGE ENESCU
193 Modernizare prin amenajare grup sanitar coala
Primar nr. 5 Arborea, comuna George Enescu,
jude ul Boto ani
194

“Reabilitare, modernizare şi dotare coala
primar nr. 5 sat Arborea, comuna George
Enescu, jude ul Botoşani”

3

4

5

6

7

8.914,57

PNDL

98 %

14.08.2014
36 luni

În derulare

467,438

PNDL

4,75 %

36 luni

31.08.2016
În derulare

489,68

PNDL

4,75 %

36 luni

31.08.2016
În derulare

502,80

PNDL

4,75 %

36 luni

31.08.2016
În derulare

489,598

PNDL

0%

36 luni

30.12.2016
Achizi ie lucr ri

489,577

PNDL

0%

36 luni

30.12.2016
Achizi ie lucr ri

5.248,666

PNDL

0%

36 luni

14.03.2018
Achizi ie lucr ri

206,56

PNDL

0%

4 ani
03.10.201603.10.2020

1.105,35

PNDL

0%

4 ani
21.05.201821.05.2022

S-a început
procedura de
achizi ie privind
PTh
-
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195

Reabilitare învelitoare si extindere grupuri
sanitare Şcoala Gimnaziala Nr.2, sat Dumeni,
Comuna George Enescu, jud. Botoşani
COMUNA GORB NE TI
196 “Modernizare/Reabilitare coala Primar nr. 3
George Co buc, comuna Gorb ne ti, jude ul
Boto ani, în vederea ob inerii autoriza iei sanitare
de func ionare”

3

4

5

6

7

500,53

PNDL

0%

4 ani
28.03.201828.03.2022

-

463.500,00

PNDL

80 %

30.12.2016- p n
la finalizarea
obiectivului de
investi ii, f r a
dep i 4 ani.
30.12.2016- p n
la finalizarea
obiectivului de
investi ii, f r a
dep i 4 ani.
30.12.2016- p n
la finalizarea
obiectivului de
investi ii, f r a
dep i 4 ani.
30.12.2016- p n
la finalizarea
obiectivului de
investi ii, f r a
dep i 4 ani.
30.12.2016- p n
la finalizarea
obiectivului de
investi ii f r a
dep i 4 ani.
02.05.2018- p n
la finalizarea
obiectivului de
investi ii f r a
dep i 4 ani.

-

197

“Modernizare/Reabilitare coala Gimnazial nr.
1 Gorb ne ti, comuna Gorb ne ti, jude ul
Boto ani, în vederea ob inerii autoriza iei sanitare
de func ionare”

515.600,00

PNDL

80 %

198

“Modernizare/Reabilitare Gr dini a cu Program
nr. 1 Gorb ne ti, comuna Gorb ne ti, jude ul
Boto ani, în vederea ob inerii autoriza iei sanitare
de func ionare”

485.200,00

PNDL

80 %

199

“Modernizare/Reabilitare coala Gimnazial nr.
2 Vân tori, comuna Gorb ne ti, jude ul Boto ani,
în vederea ob inerii autoriza iei sanitare de
func ionare”

490.680,00

PNDL

80 %

200

“Modernizare/Reabilitare coala Primar nr. 2
Sili cani, comuna Gorb ne ti, jude ul Boto ani, în
vederea ob inerii autoriza iei sanitare de
func ionare”

464.280,00

PNDL

80 %

201

“Construire pod peste Pârâul Valea Satului i
amenajare albie în localitatea Vân tori, com.
Gorb ne ti, jud. Boto ani”

546.157,00

PNDL

0%
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COMUNA HAVÂRNA
202 Modernizare i reabilitare coala Primar
“Dumitru Pompas” Balin i, comuna Havârna

3

4

5

6

7

201,50

OUG NR.28/2013

Începerea
lucr rilor
C+M
Începerea
lucr rilor
C+M
Începerea
lucr rilor
C+M
Demararea
procedurilor de
licita ie
Demararea
procedurilor de
licita ie

2017-2021

-

2017-2021

-

2017-2021

-

2017-2021

-

2017-2021

-

203

Reabilitare i modernizare coala Gimnazial
“Iancu Munteanu” T t r eni, comuna Havârna

455,16

OUG NR.28/2013

204

Reabilitare i modernizare Gradini a cu program
normal nr. 3 Gârbeni, comuna Havârna

201,50

OUG NR.28/2013

205

Realizare i dotare gradini în sat Havârna, com.
Havârna, jud. Boto ani

1.859,67

OUG NR.28/2013

206

Sistem centralizat de alimentare cu ap

8.305,63

OUG NR.28/2013

1.380,903

PNDL

0%

Data începerii
16.12.2016

-

592,856

PNDL

0%

Data începerii
16.12.2016

-

659,388

PNDL

0%

-

498,417

PNDL

0%

Data începerii
16.12.2016
Data începerii
16.12.2016

229,316

PNDL

0%

-

19.926,352

PNDL

0%

Data începerii
16.12.2016
Data începerii
23.10.2017

1181,2

PNDL

100 %

16.09.2016-

Finalizat

COMUNA HILI EU-HORIA
207 Reabilitare, modernizare coala Gimnazial nr. 1
Hili eu-Horia, comuna Hili eu-Horia, jude ul
Boto ani
208 Reabilitare, modernizare coala Gimnazial nr. 2
Hili eu-Cri an, comuna Hili eu-Horia, jude ul
Boto ani
209 Reabilitare, modernizare coala Gimnazial nr. 3
Iezer, comuna Hili eu-Horia, jude ul Boto ani
210 Reabilitare, modernizare coala Primar nr. 4
Hili eu-Clo ca, comuna Hili eu-Horia, jude ul
Boto ani
211 Reabilitare, modernizare coala Primar nr. 5
Corj u i, comuna Hili eu-Horia, jude ul Boto ani
212 Modernizare drumuri de interes local în comuna
Hili eu-Horia, jude ul Boto ani
COMUNA HLIPICENI
213 Reabilitare coala Gimnazial nr. 2, loc. Victoria,
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comuna Hlipiceni, jude ul Boto ani
214 Construire pod traversare peste râul Sitna, comuna
Hlipiceni, jude ul Boto ani
215 Sistem integrat de alimentare cu ap în comuna
Hlipiceni, jude ul Boto ani
216 Reconstruc ie Gr dini a cu program normal nr. 2
în comuna Hlipiceni, jude ul Boto ani
COMUNA HUDE TI
217 Modernizare Gr dini a cu Program Normal
Mlen u i, comuna Hude ti, jude ul Boto ani
218 Modernizare coala Gimnazial nr. 4 Baranca,
comuna Hude ti, jude ul Boto ani
219 Modernizare coala Gimnazial nr. 3 Alba,
comuna Hude ti, jude ul Boto ani
220 Modernizare coala Primar nr. 1 Mlen u i,
comuna Hude ti, jude ul Boto ani
221 Modernizare i dotare coala Gimnazial Hude ti,
sat Hude ti, comuna Hude ti, jude ul Boto ani
222 Construc ie poduri i pode e în satele Hude ti,
Alba, Vatra i Baranca, comuna Hude ti, jude ul
Boto ani
Reabilitare, modernizare i dotare a ez mânt
cultural, comuna Hude ti, jude ul Boto ani
COMUNA IB NE TI
224 Modernizare drum comunal DC81 în localitatea
Ib ne ti, comuna Ib ne ti, jude ul Boto ani
223

225
226
227

Modernizare i dot ri coala Mihail Sadoveanu
Dumbr vi a
Modernizare coala tefan cel Mare Ib ne ti,
jude ul Boto ani
Modernizare Gr dini a Dumbr vi a, localitatea

3

4

5

2028,19

PNDL

10 %

13239,11

PNDL

15 %

825,90

PNDL

10 %

109,51

PNDL

482,75

PNDL

574,21

PNDL

130,27

PNDL

3669,00

PNDL

1100,02, f r TVA
1305,21, cu TVA

PNDL

926,52, f r TVA

CNI

Licita ie
proiectare
Licita ie
proiectare
Licita ie
proiectare
Licita ie
proiectare
Licita ie
proiectare
Clarific ri
pentru semnarea
contractului de
finan are
50 %

1 350,53

PNDL II

20 %

1 088,00

PNDL II

1 074,75
680,48

6
29.06.2018
01.02.201801.05.2019
01.02.201801.12.2019
29.12.201731.12.2018

7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Martie 201831.12.2018

-

În etapa de execu ie
lucr ri

0%

20.06.2018
2020
2018-2020

PNDL II

0%

2018-2020

PNDL II

0%

-
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3

4

5

6

1 283,18

PNDL II

0%

-

6.693.,97

PNDL II

0%

2018-2020

683,22

PNDL

65 %

Nov 2011

558,921

BS

60 %

Reabilitare i modernizare coala Gimnazial nr.
1 Leorda, comuna Leorda, jude ul Boto ani,în
vederea ob inerii autoriza iei sanitare de
func ionare
233 Reabilitare i modernizare coala Primar nr. 3
Dolina, comuna Leorda, jude ul Boto ani,în
vederea ob inerii autoriza iei sanitare de
func ionare
234 Modernizare drumuri comunale DC 68D, DC66 în
comuna Leorda, jude ul Boto ani i Pod din beton
armat pe DS 560 peste pârâul Dolina, comuna
Leorda, jude ul Boto ani
COMUNA LOZNA
235 Modernizare drumuri de interes local în comuna
Lozna, jude ul Botoşani

1.813,289

PNDL

-

979,807

PNDL

-

3608,688

PNDL

-

17 decembrie
2009
30 decembrie
2016
30 decembrie
2020
30 decembrie
2016
30 decembrie
2020
05 martie 2018
05 martie 2022

4.333,028

PNDL

0

Modernizarea, eficientizarea şi extinderea re elei
de iluminat public în Comuna Lozna, jude ul
Botoşani
COMUNA MANOLEASA
237 Reabilitare i modernizare coala Gimnazial nr.
1 Manoleasa, Corp B, comuna Manoleasa, jude ul

508,819

PNDL

0

1.308,254

PNDL I

În derulare

228
229

2

Dumbr vi a, comuna Ib ne ti, jude ul Boto ani
Refacere pode e în comuna Ib ne ti, jude ul
Boto ani
Înfiin are re ea de ap i canalizare în comuna
Ib ne ti, jude ul Boto ani

COMUNA LEORDA
230 Construire baz sportiv model tip I în comuna
Leorda
231 Reabilitare coala Gimnaziala nr. 1 Leorda
232

236

7

scoatere la licita ie
proiectare+execu ie
În etapa de execu ie
lucr ri
Procedura de
scoatere la licita ie
proiectare+execu ie
Lipsa fonduri din
program
30 decembrie 2016

30 decembrie 2016

05 martie 2018

Trimestrul III,
anul 2018 15.12.2021
Trimestrul III,
anul 2018 15.12.2021

Contract nr.
3646/04.12.2017

2016-2019

-
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Boto ani
238 Reabilitare i modernizare coala Primar nr. 3
Flondora, comuna Manoleasa, jude ul Boto ani
239 Reabilitare i modernizare coala Primar nr. 5
Zahoreni, comuna Manoleasa, jude ul Boto ani
240 Reabilitare i modernizare coala Primar nr. 4
Sadoveni, comuna Manoleasa, jude ul Boto ani
241 Reabilitare i modernizare Gr dini a nr. 1
Manoleasa, Corp A, comuna Manoleasa, jude ul
Boto ani
242 Reabilitare i modernizare Gr dini a nr. 5
Zahoreni, comuna Manoleasa, jude ul Boto ani
243 Reabilitare i modernizare Gr dini a nr. 2 Liveni,
comuna Manoleasa, jude ul Boto ani
244 Reabilitare i modernizare coala Gimnazial nr.
2 Liveni, Corp A si Corp B, comuna Manoleasa,
jude ul Boto ani
245 Reabilitare i modernizare coala Gimnazial nr.
1 Manoleasa, Corp A, comuna Manoleasa, jude ul
Boto ani
246 Înfiin are re ea de alimentare cu ap i canalizare
în comuna Manoleasa, jude ul Boto ani
247 Construire Gradini în localitatea Loturi, comuna
Manoleasa, jude ul Boto ani
248 Modernizare i dotare Dispensar medical Liveni,
comuna Manoleasa, jude ul Boto ani
249 Modernizare si dotare Dispensar medical
Manoleasa, comuna Manoleasa, jude ul Boto ani
COMUNA MIHAI EMINESCU
250 Extindere re ele canalizare în localit ile
Cucor ni, Ipote ti, C t m r ti, comuna Mihai
Eminescu, jude ul Boto ani

3

4

5

6

7

762,378

PNDL I

În derulare

2016-2019

-

476,373

PNDL I

În derulare

2016-2019

-

1.867,882

PNDL I

Execu ie lucr ri

2016-2019

-

625,828

PNDL I

În derulare

2016-2019

-

746,439

PNDL I

În derulare

2016-2019

-

740,586

PNDL I

În derulare

2016-2019

-

3.051,891

PNDL I

Urmeaz
execu ie lucr ri

2016-2019

-

1.618,218

PNDL I

Urmeaz
execu ie lucr ri

2016-2019

-

23.606,483

PNDL II

2017-2020

-

580,661

PNDL

2017-2020

-

688,770

PNDL

2017-2020

-

877,454

PNDL

Procedura
licita ie
Procedura
licita ie
Procedura
licita ie
Procedura
licita ie

2017-2020

-

6052,420 mii lei

PNDL

-

13.11.2017

Suntem la finalizare
procedura de
achizi ie public
execu ie lucr ri
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Modernizare i dotare coala Gimnazial nr. 1
C t m r ti-Deal, comuna Mihai Eminescu,
jude ul Boto ani
252 Modernizare i dotare coala Gimnazial Petru
Rare Cervice ti, comuna Mihai Eminescu,
jude ul Boto ani
253 Modernizare i dotare coala Primar nr. 4
Cucor ni, comuna Mihai Eminescu, jude ul
Boto ani
254 Modernizare i dotare coala Primar nr. 3
C t m r ti, comuna Mihai Eminescu, jude ul
Boto ani
255 Modernizare i dotare coala Primar nr. 2
Stânce ti, comuna Mihai Eminescu, jude ul
Boto ani
COMUNA MIH ILENI
256 ”Modernizare drumuri s te ti în satul Pârâu
Negru, com. Mih ileni, jud. Boto ani”
COMUNA MIH L ENI
257 Reconstruc ie ecologic forestier pe terenuri
degradate în perimetrul de ameliorare Sarata,
com. Mih l şeni
258 Construire, extindere i modernizare sistem de
alimentare cu ap loc. P un, Slobozia-Sili cani,
Sarata i Caraiman, comuna Mih l eni, jude ul
Boto ani
259 Realizare i dotare gr dini în comuna
Mih l eni, jude ul Boto ani
260 Reabilitarea, modernizarea si dotarea
dispensarului medical din localitatea Mih l eni,
comuna Mih l eni, jude ul Boto ani
COMUNA MILEANCA
261 „Demolare i realizare gr dini în sat Mileanca,
comuna Mileanca, jude ul Boto ani"
251

3

4

5

6

7

775,370 mii lei

PNDL

-

09.10.2017

1090,223 mii lei

PNDL

-

09.10.2017

684,825 mii lei

PNDL

-

28.09.2017

808,408 mii lei

PNDL

-

28.09.2017

809,209 mii lei

PNDL

-

28.09.2017

Încheiat contract
proiectare+execu ie
lucr ri
Încheiat contract
proiectare+execu ie
lucr ri
Încheiat contract
proiectare+execu ie
lucr ri
Încheiat contract
proiectare+execu ie
lucr ri
Încheiat contract
proiectare+execu ie
lucr ri

5.332,945

PNDL

licita ie public
90 %

10.11.201709.11.2021

-

2.057,47

Agentia Fondului de
Mediu

60 %

2010 - 2015

Proiect sistat din
lips de fonduri

8.826,054

P.N.D.L.
2017-2020

3,36 %

2018-2022

-

1.864,126

P.N.D.L.
2017-2020
P.N.D.L.
2017-2020

1,95 %

2018-2022

-

5,26 %

2018-2022

-

PNDL 2

0

08.05.201808.05.2021

-

387,2184

1.327,503
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„Înfiin are sistem de alimentare cu ap în
localitatea Mileanca, comuna Mileanca, jude ul
Boto ani"
263 „Modernizare unitate de înv mânt: coala
Gimnazial nr. 1 Mileanca, corp C1"
264 „Reabilitare i modernizare coala Primar în sat
Codreni, comuna Mileanca, jude ul Boto ani"
COMUNA MITOC
265 Modernizare prin asfaltare drumuri de interes
local în comuna Mitoc, jude ul Boto ani: DS 402,
DS 394, DS 253, DS 324, DE 60, DS 511, DS
510, DS 488, DS 702, DS 711, DS 756, DS 774,
DS 816, DS 865, DS 907 si DS 16
COMUNA NIC ENI
266 Modernizare DC 65
262

COMUNA P LTINI
267 Modernizare drumuri de interes local, 4,9 km,
comuna P ltini , jude ul Boto ani

268

Alimentare cu apa în localitatea P ltini , jude ul
Boto ani

3

4

5

6

7

5.566,285

PNDL 2

0

08.05.201808.05.2021

-

2.158,715

PNDL 2

0

-

1.229,234

PNDL 2

0

16.03.201816.03.2021
28.12.201728.12.2021

4.691,15

PNDL

Procedur de
achizi ie public
în desf urare

01.11.201701.11.2021

Contract de
finan are nr. 4928 /
01.11.2017

3.597,12

PNDL

0

01.09.201830.11.2019

-

6.278,00

PNDL

40 %

Contract de lucr ri
semnat.
Desf urarea
lucr rilor
01.08.201801.08.2019.

9.926,00

PNDL

20 %

Contract de
finan are semnat
în 11.08.2016.
Durata
contractului este
de pân la 4 ani,
cu posibilit i de
prelungire maxim
2 ani.
Contract de
finan are semnat
în 28.03.2018.
Durata
contractului este
de pân la 4 ani,
cu posibilit i de
prelungire maxim
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2
Constructie poduri i pode e în comuna P ltini ,
jude ul Boto ani

COMUNA POMÂRLA
270 Reabilitare i modernizare Liceu Teoretic
”Anastasie Ba ot ”
271 Reabilitare i modernizare coala Primar nr. 1
Pomârla, comuna Pomîrla, jude ul Boto ani
272 Reabilitare i modernizare Gr dini a nr. 1 sat
Pomârla, comuna Pomîrla, jude ul Boto ani
273 Reabilitare i modernizare coala Primar nr. 2
sat Racov , comuna Pomârla, jude ul Boto ani
COMUNA PR JENI
274 Modernizare sistem de iluminat public din
comuna Pr jeni, jude ul Boto ani
275 Servicii de proiectare i execu ie lucr ri pentru
reabilitare i modernizare coala Gimnazial nr. 1
Pr jeni, comuna Pr jeni, jude ul Boto ani
276 Reabilitare i modernizare coala Primar nr. 3
Câmpeni, comuna Pr jeni, jude ul Boto ani
277 Reabilitare i modernizare coala nr. 4 Lup ria,
comuna Pr jeni, jude ul Boto ani
278 Reabilitare i modernizare coala Gimnazial nr.
2 Miletin, comuna Pr jeni, jude ul Boto ani
279 Zona de captare i aduc iune în comuna Pr jeni,
jude ul Boto ani

3

4

5

1.680,00

PNDL

20 %

6.587,436 lei

P.N.D.L. 1

0

988,701 lei

P.N.D.L. 1

0

792,200 lei

P.N.D.L. 2

0

1.014,591 lei

P.N.D.L. 2

0

297,808

PNDL + Buget local

100 %

1078,964

PNDL + Buget local

776,420

6
2 ani.
Contract de
finan are semnat
în 16.05.2018.
Durata
contractului este
de pân la 4 ani,
cu posibilit i de
prelungire maxim
2 ani.
14.12.201614.12.2020
30.12.201630.12.2020
08.12.201708.12.2021
08.12.201708.12. 2021

7
În curs de
organizare licita ie
lucr ri.

Contractat P.T.
Contractat P.T +
Execu ie
-

-

70 %

22.12.201721.06.2018
23.11.2016

PNDL + Buget local

40 %

25.10.2016

-

411,374

PNDL + Buget local

60 %

25.10.2016

-

748,165

PNDL + Buget local

90 %

25.10.2016

-

1278,703

PNDL + Buget local

10 %

16.04.201816.06.2019

-
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COMUNA R CHI I
280 ”Reabilitare i modernizare coala Primar nr. 3
Coste ti, comuna R chi i, jude ul Boto ani”
281 ”Reabilitare, modernizare i extindere coal
Gimnazial Petru u ter i Gr dini a Petru u ter,
comuna R chi i, jude ul Boto ani”
282 ”Înfiin are re ea de canalizare i extindere re ea
ap în satul Ro iori, comuna R chi i, jude ul
Boto ani”
283 ”Rabilitare, modernizare i extindere coal
Gimnazial nr. 2 Ro iori, comuna R chi i, jude ul
Boto ani”
284 ”Construire gr dini cu program normal, sat
Ci mea, comuna R chi i, jude ul Boto ani”
COMUNA R D U I-PRUT
285 Alimentare cu ap a localit ii Miorcani, comuna
R d u i-Prut, jude ul Boto ani
COMUNA R USENI
286 Reabilitare coala General Rediu, comuna
R useni, jude ul Boto ani

287

288

Reabilitare coala General Doina, comuna
R useni, jude ul Boto ani

Înfiin are sistem canalizare i sta ie epurare în sat

3

4

5

6

7

1.296.449,00

PNDL

1,37 %

2.713.775,00

PNDL

-

30.12.201630.12.2020
19.12.201719.12.2021

9.283.495,00

PNDL

-

11.12.201711.12.2021

În curs de licita ie
pentru execu ie
Încheiere contract
pentru D.T.A.CP.T.H
-

3.940.628,00

PNDL

-

22.12.201722.12.2021

1.063.380,00

PNDL

1,37 %

29.12.201729.12.2021

2.967,57

PNDL

36 %

Data începerii
13.10.2016
Data finaliz rii
31.09.2019

-

1.105

PNDL

Proiectareexecu ie

04.12.2017
04.12.2021

842

PNDL

Proiectareexecu ie

Contract finan are
3706/04.12.2017
Contract de servicii
de proiectare i
execu ie lucr ri nr.
87 /18.06.2018
Contract finan are
3707/04.12.2017
Contract de servicii
de proiectare i
execu ie lucr ri nr.
85 /18.06.2018
Contract finan are

8.934

PNDL

Licita ie -

04.12.2017
04.12.2021

23.10.2017
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Încheiere contract
pentru D.T.A.CP.T.H
Ob inerea de avize
necesare pentru
ob inerea AC
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0
289

2
R useni, comuna R useni, jude ul Boto ani

3

Reabilitare i modernizare Gr dini a nr. 1
R useni, comuna R useni, jude ul Boto ani

765

PNDL

6.700,056

PNDL I

COMUNA RIPICENI
290 Înfiin area re elei de canalizare a apei uzate
menajere i a sta iei de epurare în comuna
Ripiceni, jude ul Boto ani

4

evaluare ofert
tehnic
Proiectareexecu ie

5

6

7

23.10.2021

1957/23.10.2017

04.12.2017
04.12.2021

Contract finan are
3705/04.12.2017
Contract de servicii
de proiectare i
execu ie lucr ri nr.
86 /18.06.2018

În stadiul de
ob inere a
avizelor la faza
PT i ini ierea
achizi iei de
lucr ri
În stadiul de
elaborare a HCL
aferente
proiectului

30.06.2016
4 ani de la data
semn rii
contractului de
finan are

Contract de
finan are
192/30.06.2016

07.03.2018
4 ani de la data
semn rii
contractului de
finan are
22.12.2017
4 ani de la data
semn rii
contractului de
finan are
20.02.2018
4 ani de la data
semn rii
contractului de
finan are

Contract de
finan are
1971/07.03.2018

291

Modernizare i dotare dispensar medical în
comuna Ripiceni, jude ul Boto ani

2.136,377

PNDL II

292

Construire poduri în comuna Ripiceni, jude ul
Boto ani

3.055,094

PNDL II

În stadiul de
elaborare a HCL
aferente
proiectului

293

Modernizare drumuri de interes local în comuna
Ripiceni, jude ul Boto ani

5.269,518

PNDL II

În stadiul de
elaborare a HCL
aferente
proiectului

114.563,80

PNDL

49 %

01.10.2009-

Litigiu

7.836,23

PNDL

4,37 %

01.03.2018-

-

COMUNA ROMA
294
Modernizare DC 66 B Roma-Dim cheni 0+0009+100
295 Modernizare Gr dini a Roma
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Contract de
finan are
4782/22.12.2017

Contract de
finan are
1098/20.02.2018
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0

2

3

4

5

6
31.12.2018
01.03.201831.12.2018
01.05.201801.05.2020
-

7

296

Modernizare coala nr.2 Roma

9.417,15

PNDL

4,36 %

297

Înfiin are sistem de ap potabil comuna Roma

89.440,44

PNDL

0,51 %

298

Canalizare i sta ie de epurare în comuna Roma

114.933,88

În curs de includere în
program

-

586,70

PNDL II

0%

11.04.201810.04.2022

-

3.656,885

PNDL

Execu ie proiect

14.12.201714.12.2021

-

1.074,796

PNDL

Execu ie proiect

-

299,975

Bugetul de stat

90%

22.1.201822.01.2022
08.04.200931.08.2018

643

PNDL

10 %

2018-2022

-

596

PNDL

10 %

2018-2022

-

5222

PNDL

10 %

2018-2022

-

595,44

PNDL

100 %

-

461,74

PNDL

100 %

-

741,68

PNDL

45 %

09.09.2016-

Finalizat, de f cut
recep ia
Finalizat, de f cut
recep ia
Lucr ri în curs de

COMUNA ROMÂNE TI
299 Construire i dotare gr dini cu program normal
în localitatea Române ti, jude ul Boto ani
COMUNA SANTA MARE
300 Modernizare drum comunal 52A
L=3.155 m în comuna Santa Mare, jude ul
Boto ani
301 Pod din beton armat pe DS 551 Vad la Cojocaru,
comuna Santa Mare, jude ul Boto ani
302 Reabilitare coala primara nr. 4 Rânghile ti Deal,
comuna Santa Mare, jude ul Boto ani
COMUNA ST UCENI
303 Construire Gr dini cu program normal în
comuna St uceni
304 Reabilitare i modernizare coala Gimnazial
Patriarh Teoctist sat. Tocileni, comuna St uceni,
jude ul Boto ani
305 Modernizare drum comunal DC 31A, km 0+000km 4+560, St uceni-Tocileni, comuna St uceni,
jude ul Boto ani
COMUNA SUHAR U
306 Modernizare coala Gimnazial nr. 1 Suhar u,
comuna Suhar u, jude ul Boto ani
307 Modernizare coala Gimnaziala Constantin Tincu
Li na, comuna Suhar u, jude ul Boto ani
308 Modernizare coala Profesional Sf. Apostol
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0

2

Andrei, Smârdan, comuna Suhar u, jude ul
Boto ani
309 Extindere, modernizare şi dotare gradini cu
program normal nr. 6, sat Lişna, comuna Suhar u,
jude ul Botoşani
310 Construire gr dini cu program normal nr. 3 în
localitatea Smârdan, comuna Suhar u, jude ul
Botoşani
311 Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare
coala gimnaziala nr. 4, localitatea Oroftiana,
comuna Suhar u, jude ul Botoşani
312 Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare
Gr dini a cu program normal nr. 1, localitatea
Suhar u, comuna Suhar u, jude ul Botoşani
313 Modernizare re ea de iluminat public, comuna
Suhar u, jud. Boto ani
314 Modernizare drumuri s te ti în localitatea
Smârdan, comuna Suhar u, judetul Boto ani
COMUNA SULI A
315 Înfiin are sistem integrat de alimentare cu ap
potabil i canalizare ap uzat în comuna Suli a,
jude ul Boto ani
316 Construc ie poduri i pode e în satele Suli a i
Drac ani, comuna Suli a, jude ul Boto ani

3

4

5

6

7

09.09.2019

execu ie

1460,11

PNDL

Nou

08.05.201807.05.2022

Contract finan are
3393/08/05/2018

902,17

PNDL

Nou

08.05.201807.05.2022

Contract finan are
3392/08/05/2018

1529,74

PNDL

Nou

08.05.201807.05.2022

Contract finan are
3395/08/05/2018.

1606,54

PNDL

Nou

08.05.201807.05.2022

Contract finan are
3394/08/05/2018

148,28

PNDL

Nou

3760,67

PNDL

Nou

08.05.201807.05.2022
08.05.201807.05.2022

Contract finan are
3393/08/05/2018
Contract finan are
3392/08/05/2018

13.394.388 lei

PNDL II

0

Contract de
finan are semnat

2.253.843,50 lei

PNDL II

0

faza procedur de
achizi ie în curs
faza procedur de
achizi ie în curs
faza procedur de
achizi ie în curs
faza procedur de
achizi ie în curs
faza procedur de
achizi ie în curs

317

Reabilitare coala Gimnaziala nr. 1 Suli a,
comuna Suli a, jude ul Boto ani

279.957,67 lei

PNDL II

0

318

Reabilitare coala Gimnaziala nr. 2 Drac ani,
comuna Suli a, jude ul Boto ani

225.213,32 lei

PNDL II

0

319

Reabilitare Gr dini a cu program normal nr. 1
Suli a, comuna Suli a, jude ul Boto ani

188.140,67 lei

PNDL II

0
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Contract de
finan are semnat
Contract de
finan are semnat
Contract de
finan are semnat
Contract de
finan are semnat
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0
320

2

Reabilitare Gr dini a cu program normal nr. 2
Drac ani, comuna Suli a, jude ul Boto ani

COMUNA ENDRICENI
321 Extindere, reabilitare, modernizare, dotare cl diri:
corp A, B, C i utilit i coala Alecu Ivan Ghilea,
sat endriceni, comuna endriceni , jude ul
Boto ani
322 Extindere, reabilitare, modernizare, dotare cl diri:
corp I i utilit i coala primar Victor Is ceanu
P dureni, comuna endriceni, jude ul Boto ani
323 Construire i dotare C min Cultural sat
endriceni, comuna endriceni, jude ul Boto ani
COMUNA TODIRENI
324 Construire baz sportiv tip II în comuna Todireni

325
326

Reabilitare/modernizare c min cultural
Modernizare drumuri locale în comuna Todireni,
jude ul Boto ani

3

4

5

6

7

128.484,61 lei

PNDL II

0

faza procedur de
achizi ie în curs

Contract de
finan are semnat

2.564.891

PNDL

4,82 %

23.11.201723.11.2021

-

907.017

PNDL

2,21 %

12.11.201712.12.2021

-

-

CNI

-

-

În curs de
desf urare

654,00

OUG nr. 28/2013

50 % realizat
fizic; val.
decontat : 206
mii lei din
contribu ia
local

01.07.200931.12.2011

5.369,00

OUG nr. 28/2013
PNDL

0%

12.10.201712.10.2021

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 pl ilor
restante. Prin OG
nr. 17 şi OUG
99/2013 s-a alocat
suma de 54 mii lei
pentru achitarea
pl ilor restante.
Lucr ri întrerupte
din cauza lipsei de
fonduri din
program.
Derulat prin C.N.I.
CF semnat, în
derulare proceduri
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327

Reabilitarea, consolidarea, modernizarea,
extinderea i dotarea colii cu clasele I-IV nr. 2,
Todireni
COMUNA TRU E TI
328 Extindere i modernizare re ea de ap în
localit ile Buh ceni i P s teni, comuna Tru e ti,
jude ul Boto ani
329 Construire c min cultural situat în localitatea
Buh ceni, comuna Tru e ti, jude ul Boto ani

330
331
332

3

4

5

6

799,57

PNDL

0%

18.04.201818.04.2020

6.388,686

PNDL

0%

2018-2022

797,037

0%

Derulare procedur
achizi ie servicii de
proiectare
Avizat in CTE la
CNI

2018-2022

Derulare procedur
achizi ie lucr ri
În a teptare semnare
contract de finan are
În a teptare aviz
CTE la CNI

14.08.201414.08.2018

Lucr ri de
construc ii
finalizate. În
perioada imediat
urm toare se va
proceda la recep ia
la terminarea
lucr rilor şi punerea
în func iune a
obiectivului.

Realizare poduri i pun i pietonale peste Valea
Ciolpanilor, comuna Tru e ti, jude ul Boto ani
„Amenajare drumuri de interes local”

3.471,799

Programul Na ional
de Construc ii de
Interes Public sau
Social, Subprogramul
"A ez minte
culturale"
PNDL

7.355,169

PNDL

0%

“Extindere, reabilitare si modernizare
Cinematograf Victoria, localitatea Truşeşti,
jude ul Botoşani”

5.592,741

Programul Na ional
de Construc ii de
Interes Public sau
Social, Subprogramul
"S li de cinema"

0%

6.171,930

PNDL

100

COMUNA TUDORA
333 Modernizare drumuri de interes local DC 55, DS
1451, DS 420, DS 1423 şi DS 1128, (zona
Corn el – Dealul Cur ii), comuna Tudora, jude ul
Botoşani

0%
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7

de achizi ie
CF semnat, în
derulare proceduri
de achizi ie

Pagina 186 / 210

0

2

3

4

5

6

334

Modernizare drumuri de interes local DS 1257,
DS 1208, DS 1755, DS 2227, DS 1875, DS 2101,
DS 2003 (zona Capul Codrului), comuna
Tudora, jude ul Botoşani

2.992,580

PNDL

100

14.08.201414.08.2019

335

Construire gr dini
coala "Tiberiu Crudu" din
comuna Tudora, jude ul Botoşani

1.304,599

PNDL

90

15.07.201515.07.2019

336

Sal de sport colar cu tribun de 102 locuri

CNI .SA

80

27.04.2016

337

Reabilitare coala Gimnazial "Tiberiu Crudu",
extindere grup sanitar, comuna Tudora, jude ul
Botoşani

1.275,334

PNDL

#REF!

30.12.201630.12.2020

338

Extindere dispensar medical uman, comuna
Tudora, jude ul Botoşani

1.318,464

PNDL

0

22.03.201822.03.2022
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7

Lucr ri de
construc ii
finalizate. În
perioada imediat
urm toare se va
proceda la recep ia
la terminarea
lucr rilor şi punerea
în func iune a
obiectivului.
Lucr ri de
construc ii în
desf şurare
Lucr ri de
construc ii în
desf urare.
Investi ia este
coordonat i
finan at de CNI SA
A fost atribuit
contractul de
Proiectare şi
execu ie; în prezent
suntem în faza de
ob inere a
Autoriza iei de
construire.
Contract de
finan are nr. 1946/
06.03.2018,
înregistrat la
Primaria Tudora cu
nr. 379/22.03.2018;
în prezent se
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339

Reabilitare i extindere grupuri sanitare coala
Gimnazial nr. 1 corp B, comuna Tudora, jude ul
Botoşani

1.134,573

PNDL

0

03.04.201803.04.2022

340

Reabilitare i extindere grupuri sanitare coala
Tiberiu Crudu corp C, comuna Tudora, jude ul
Botoşani

1.418,117

PNDL

0

03.04.201803.04.2022
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7

preg tesc i
elaboreaz
documenta ia pentru
organizarea licita iei
i atribuirea
contractelor de
servicii de
proiectare i a
contractului de
lucr ri.
Contract de
finan are nr. 2362/
20.03.2018,
înregistrat la
Primaria Tudora cu
nr. 2148/
03.04.2018; în
prezent se preg tesc
i elaboreaz
documenta ia pentru
organizarea licita iei
i atribuirea
contractelor de
servicii de
proiectare i a
contractului de
lucr ri.
Contract de
finan are nr. 2361/
20.03.2018,
înregistrat la
Primaria Tudora cu
nr. 2149/
03.04.2018; în
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2

Modernizare 3 pun i pietonale peste pârâul Ple u
i construire pod peste pârâul Z rna, în comuna
Tudora, jude ul Botoşani

COMUNA UNGURENI
342 Modernizare DC 17 Ungureni - Epureni Iacobeni - Strahotin - Hulub, în comunele
Ungureni şi Dângeni, jude ul Botoşani

3

4

5

6

1.508,055

PNDL

0

05.06.201805.06.2022

-

PNDL
(OUG 28 / 2013)

98,87 %

01.09.200831.12.2018
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7

prezent se preg tesc
i elaboreaz
documenta ia pentru
organizarea licita iei
i atribuirea
contractelor de
servicii de
proiectare i a
contractului de
lucr ri.
Contract de
finantare nr. 3609 /
24.05.2018,
înregistrat la
Primaria Tudora cu
nr. 2917/
05.06.2018. În
prezent se preg tesc
i elaboreaz
documenta ia pentru
organizarea licita iei
i atribuirea
contractelor de
servicii de
proiectare i a
contractului de
lucr ri.
Lucr ri finalizate,
conform adresei
executantului. Urma
a se face recep ia la
terminarea
lucr rilor. Recep ia
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343

Şcoala cu clasele I – VIII, nr. 2, sat Ungureni,
comuna Ungureni, jude ul Botoşani

344

Program de îmbun t ire a calit ii mediului prin
împ durirea terenurilor agricole degradate
cuprinse în perimetrele de ameliorare „Olari”,
„Coast Cernescu” şi „C n n u”, comuna
Ungureni

COMUNA UN ENI
345 Modernizare drum comunal DC 29 Burle tiUn eni i DN29 Mân stireni, comuna Un eni
346 Modernizare drum comunal DC 29, comuna
Un eni, jude ul Boto ani

3

4

5

6

-

-

67,0 %

-

3.061,47

AFM - Programului
de îmbun t ire a
calit ii mediului
Ord. 1726 / 2011

35,15 %

16.10.201416.10.2019

9449338,88 mii lei
f r TVA
2272,473 mii lei
f r TVA

PNDL

0%

PNDL

96 %

12.06.201812.03.2021
09.03.201731.08.2018
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7
nu poate fi
încheiat , întrucât
Comuna Dângeni
nu i-a îndeplinit
obliga iile asumate
pentru cofinan are.
Valoare actualizat
a lucr rilor r mase
de executat:
320.000 lei
F r resurse
financiare.
- Este depus
cererea de tragere
nr. 4 pentru
cheltuielile de
execu ie
- Contract de
execu ie lucr ri nr.
8531/28.09.2015
- lucr ri începute cu
23.11.2015,
finalizate pentru
perimetru Olari i
Coast Cernescu i
par ial în C n n u;
în prezent se
execut lucr ri de
mobilizare a solului.
-
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COMUNA V CULE TI
347 Modernizare i reabilitare gr dini , sat V cule ti,
comuna V cule ti, jude ul Boto ani

3

4

5

6

2.023,694

PNDL

0%

09.05.201809.05.2022

7
În derulare
proceduri achizi ii
servicii de
proiectare.
În derulare
proceduri achizi ii
servicii de
proiectare.
În derulare
proceduri achizi ii
servicii de
proiectare i
execu ie lucr ri.

348

Modernizare i reabilitare coal Sauceni a, sat
Sauceni a, comuna V cule ti, jude ul Boto ani.

1.570,474

PNDL

0%

09.05.201809.05.2022

349

Modernizare drum de interes local în comuna
V cule ti, sat Sauceni a, jude ul Boto ani, DC211,
DS161, DC187, DC168, DS30.

3.347,852

PNDL

0%

16.03.201816.03.2022

2.456,63

PNDL

20 %

30.12.201630.12.2020

Contract finan are
nr.632/04.10.2016
Act adi ional
nr.1625/30.12.2016

7793

PNDL II

1%

20.02.201819.02.2020

Posibilitate de
prelungire:
max. 2 ani

3.625.588,00 lei

PNDL 2017-2020

0

16.05.201816.05.2022

-

823,883

PNDL

0%

2018-2020

Contract de
Finan are Nr.
1994/25.10.2017
Contract de
Finan are Nr.
2164/30.10.2017
Contract de

COMUNA VÂRFU CÂMPULUI
350 Extindere şi modernizare sistem centralizat de
alimentare cu ap potabil în comuna Vârfu
Câmpului, jude ul Boto ani
COMUNA VII OARA
351 ,,Modernizare drumuri în comuna Vii oara,
jude ul Boto ani”
COMUNA VL DENI
352 Modernizare DC 63A i str zi în comuna Vl deni,
jude ul Boto ani
COMUNA VL SINE TI
353 ”Reabilitare pod în comuna Vl sine ti, jude ul
Boto ani”
354

”Modernizare drum comunal i drumuri s te ti în
comuna Vl sine ti, jude ul Boto ani”

44.394,502

PNDL

0%

2018-2020

355

”Modernizare coala profesional “Gheorghe

2.091,663

PNDL

0%

2018-2020
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Burac”, corp B, în sat Vl sine ti, comuna
Vl sine ti, jude ul Boto ani”
COMUNA VORNICENI
356 “Modernizare drumuri de interes local în comuna
Vorniceni, jude ul Boto ani”
357 “Modernizare, extindere i dotare coala
Gimnazial “Prof. Octavian Ionescu'” Vorniceni,
jude ul Boto ani”
COMUNA VORONA
358 Sistem de alimentare cu apa a comunelor
Vorona i Tudora

3

4

5

6

5.134.070 lei

PNDL 2

licita ie

-

-

963.514 lei

PNDL 2

licita ie

-

-

26.445

PNDL

75,45 %

11.03.2008-

2.345

PNDL

60 %

24.10.2014

739

PNDL

30 %

22.03.201822.03.2022

În derulare - func ie
de aloc rile
bugetare
În derulare - func ie
de aloc rile
bugetare
Etapa-procedura
semnare contract
constructor
Etapa-procedura
semnare contract
constructor
Etapa-procedura
semnare contract
constructor
Etapa-procedura
semnare contract
constructor
Etapa-procedura
semnare contract
constructor

359

Asfaltare DC 55 i DS 370 în comuna Vorona

360

Cabinete medicale în localitatea Poiana, comuna
Vorona, jud.Botosani

361

Reabilitare i modernizare coala gimnazial
„Alexandru cel Bun” Icu eni

1.435

PNDL

30 %

22.03.201822.03.2022

362

Reabilitare i modernizare coala primar „Petru
Rare ” Vorona

1.381

PNDL

30 %

22.03.201822.03.2022

363

Reabilitare i modernizare coala gimnazial
„Alexandru Ioan Cuza” Vorona

1.376

PNDL

30 %

22.03.201822.03.2022

364

Reabilitare i modernizare Gradini a cu program
normal nr. 3“ Vorona Teodoru

724

PNDL

30 %

22.03.201822.03.2022
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B. Proiecte / investi ii în continuare şi noi, finan ate din fonduri europene
Programul na ional
de finan are

Stadiul
investi iei la
data de
30.06.2018
(%)

Data începerii
investi iei şi data
finaliz rii
acesteia

Alte informa ii

Nr.
crt.

Denumirea investi iei

Valoarea total a
investi iei
(mii lei )

0

2

3

4

5

6

7

303.502,226

POIM 2014-2020
Axa prioritar 3:
Dezvoltarea
infrastructurii de
mediu în condi ii de
management eficient
al resurselor
POR 2014-2020, Axa
Prioritar 6:
Îmbun t irea
infrastructurii rutiere
de importan
regional ,
Prioritatea de
Investitii 6.1:
Stimularea mobilit ii
regionale prin
conectarea nodurilor
secundare i ter iare la
infrastructura Ten-T,
inclusiv a nodurilor
multimodale
POR 2014-2020
Axa Prioritar 8:
Dezvoltarea
infrastructurii sanitare
i sociale,

86 %

15.12.201631.01.2020

Conform
Contractului de
finan are
nr. 9/15.12.2016

2,5 %

24.11.201730.11.2021
- în stadiu de
ob inere avize i
acorduri pt
autoriza ie de
construire

Conform
Contractului de
finan are
nr. 760/24.11.2017

1,11 %

În evaluare la OIPOR Piatra
Neam

Extindere, P+1
Suprafa a
desf urat =
930,8 mp

JUDE UL BOTO ANI
1
Fazarea proiectului extinderea i modernizarea
sistemelor de alimentare cu ap i canalizareepurarea apelor uzate în jude ul Boto ani

2

Regiunea Nord-Est - Axa rutier strategic 2:
Botoşani- Iaşi

3

Modernizare, extindere, dotare a Unit ii de
Primiri Urgen e din strada Marchian nr. 11,
Boto ani

334.307,160

6799,847
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0

2

MUNICIPIUL BOTO ANI
4
Restaurare şi consolidare Teatrul “Mihai
Eminescu” din municipiul Botoşani

3

4

5

6

7

25 %

01.08.2013
- 20 luni de la
semnarea

Contract de execu ie
suspendat

Prioritatea de
investi ii 8.1 –
Investi ii în
infrastructurile
sanitare şi sociale care
contribuie la
dezvoltarea la nivel
na ional, regional şi
local, reducând
inegalit ile în ceea ce
priveşte starea de
s n tate şi promovând
incluziunea social
prin îmbun t irea
accesului la serviciile
sociale, culturale i de
recreere, precum i
trecerea de la
serviciile
institu ionale la
serviciile prestate de
comunit ti,
Obiectivul Specific
8.2 – Îmbun t irea
calit ii i a eficien ei
îngrijirii spitalice ti
de urgen
Opera iunea B –
Unit i de primiri
urgen e
21.698,349

POR 2007-2013/
Axa3/DMI 5.1
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0

2

5

Parc regional de agrement turistic şi sportiv
„Cornişa” – municipiul Botoşani

6

Reabilitarea i dezvoltarea turistic a
monumentului istoric Ansamblul Bisericii Sf.
Gheorghe - Boto ani (POR 5.1)

MUNICIPIUL DOROHOI
7
Comunitatea Marginalizat Plevna - Dorohoi program integrat de m suri de interven ie (CMP –
Dh)

8

Realizarea Strategiei de Dezvoltare Local pentru

3

4

5

6
contractului
30.06.2016
cf act adi ional
nr. 2
26.09.201126.02.2014/
30.08.2018
cf act adi ional nr.
10
În procedur de
achizi ie contracte
de servicii i
lucr ri

7

Preg tire recep ie

87.995,331

POR 2007-2013 /
Axa 5/ DMI 5.2

100 %

7.172,24

POR 2014-2020, Axa
Prioritar 5

0

17.978,71444

Cod apel:
POCU/140/4/2/Reduc
erea num rului de
comunit i
marginalizate (nonroma) aflate în risc de
s r cie i excluziune
social , prin
implementarea de
m suri
integrate/2/Reducerea
num rului de
comunit i
marginalizate (nonroma) aflate în risc de
s r cie i excluziune
social , prin
implementarea de
m suri integrate
Cod apel:

5%

14.02.201813.02.2021

-

100 %

14.08.2017-

finalizat

216,161
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0

2

3

4

16.701,989 -

POCU/85/5/1/Reduce
rea num rului de
comunit i
marginalizate (roma i
non-roma) aflate în
risc de s r cie i
excluziune social din
ora e cu peste 20.000
locuitori, cu accent pe
cele cu popula ie
apar inând minorit ii
roma, prin
implementarea de
m suri/ opera iuni
integrate în contextul
mecanismului de
DLRC./1/Reducerea
num rului de
comunit i
marginalizate (roma i
non-roma) aflate în
risc de s r cie i
excluziune social din
ora e cu peste 20.000
locuitori, cu accent pe
cele cu popula ie
apar inând minorit ii
roma, prin
implementarea de
m suri/ opera iuni
integrate în contextul
mecanismului de
DLRC.
Cod apel:

Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul
Dorohoi

9

Realizarea unei zone de agrement în municipiul

5

6

7

04.12.2017

1%

36 de luni de la
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Admis dup

Pagina 196 / 210

0

2
Dorohoi prin reutilizarea terenului din zona
Polonic

10

Eficientizarea energetic a cl dirilor Sec iei
Materno-Infantil i Bloc alimentar-sp l torie, din
cadrul Spitalului Municipal Dorohoi

3

4

estimat

POR/133/5/2/Reconv
ersia i
refunc ionalizarea
terenurilor i
suprafe elor
degradate, vacante
sau neutilizate din
orasele mici, mijlocii
si municipiul
Bucure ti/2/Reconver
sia i
refunc ionalizarea
terenurilor i
suprafe elor
degradate, vacante
sau neutilizate din
orasele mici, mijlocii
si municipiul
Bucure ti
Cod apel:
POR/97/3/1/Cre terea
eficien ei energetice
în cl dirile
reziden iale, cl dirile
publice i sistemele
de iluminat public,
îndeosebi a celor care
înregistreaz
consumuri energetice
mari/1/Cre terea
eficien ei energetice
în cl dirile
reziden iale, cl dirile
publice i sistemele

21.629,439 estimat

5

1%

6

7

data semnarii
contractului

verificarea
administrativ şi a
eligibilit ii

36 de luni de la
data semn rii
contractului

Admis dup
verificarea
administrativ şi a
eligibilit ii
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0

11

2

La coal cu bucurie

ORA UL FL MÂNZI
12
M suri integrate pentru reducerea s r ciei i
dezvoltarea comunitar a ora ului Fl mânzi- Cod
MySmis: 102976

3

4.122,289

13204,628 mii lei

13

Rebilitare corp administrativ C1, din incinta
UAMS Dr. Elena Popovici, în vederea cre rii
unui punct de lucru a detaşamentului de pompieri
din centrul ISU “Nicolae Iorga”, Botoşani

465,260 mii lei

14

Încurajarea implic rii copiilor i tinerilor în
activit i i competi ii sportive în ora ul Fl mânzi

465,260 mii lei

15

Eficientizarea energetic a prim riei ora ului
Fl mânzi, ora ul Fl mânzi, jude ul Boto ani

2.629,422 mii lei

16

Revitalizarea spa iului urban din ora ul Fl mânzi

4.083.915 mii lei

4
de iluminat public,
îndeosebi a celor care
înregistreaz
consumuri energetice
mari
Cod apel:
POCU/74/6/18/18/Op
era iune compozit
OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6
POCU 2014-2020,
Axa prioritar 4:
Incluziunea socială și
combaterea sărăciei
PNDR 2014 – 2020,
Axa Leader SM
19.2 „Sprijin pentru
implementarea
acțiunilor în cadrul
strategiei de
dezvoltare locală”
PNDR 2014 – 2020, ,
Axa Leader SM
19.2 „Sprijin pentru
implementarea
acțiunilor în cadrul
strategiei de
dezvoltare locală”
POR 2014-2020, Axa
3 - Sprijinirea
tranzi iei c tre o
economie cu emisii
sc zute de carbon
POR 2014-2020, Axa

5

6

7

0%

32 de luni de la
data semn rii
contractului

UAT Dorohoi este
asociat

3%

22.03.2018
21.03.2021

-

0%

Nu s-a semnat
contractul

-

0%

Nu s-a semnat
contractul

-

0%

Nu s-a semnat
contractul

-

1%

13.06.2018-

-
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0

2

prin reconversia i refunc ionalizarea terenului i
spa iilor neutilizate i degradate

ORA UL S VENI
17
Construire i dotare cantin social în ora ul
S veni, jude ul Boto ani
18
Modernizare pia agroalimentar , ora ul S veni,
jude ul Boto ani
19
Achizi ii specifice pentru promovarea tradi iilor
minorit ii rome din ora ul S veni, jude ul
Boto ani
ORA UL TEF NE TI
20
“ tef ne ti - m suri integrate pentu o societate
incluziv , cod SMIS 114821”
21

“Sprijin financiar pentru achizi ionarea
echipamentelor dedicate gestion rii situa iilor de
urgen în ora ul tef ne ti, jude ul Boto ani”

COMUNA ALBE TI
22
Construire i dotare gr dini în satul Tudor
Vladimirescu, comuna Albe ti, jude ul Boto ani
COMUNA B LU ENI
23
Extinderea re elei de distribu ie i a capacit ii de
pompare i înmagazinare a apei în loc. Z ice ti,

3

4

5

6

prioritara 5 Îmbun t irea
mediului urban i
conservarea, protec ia
i valorificarea
durabil a
patrimoniului cultural

Procedura
achizi ii lucr ri

31.05.2018

832,000

PNDR 2014-2020
PNDR 2014-2020

188,359

PNDR 2014-2020

2018 În derulare
2018 În derulare
2018 În derulare

-

1142,000

În procedur de
achizi ie
În procedur de
achizi ie
În procedur de
achizi ie

15.448

POCU 2014-2020

11 %

15.02.201815.02.2021

Proiect aflat în
implementare

531

PNDR 2014-2020,
Axa Leader, SM 19.2
”Sprijin pentru
implementarea
ac iunilor în cadrul
strategiilor de
dezvoltare local ”
M sura M7/6B
Revitalizarea satelor

41 %

01.03.201801.03.2019

Proiect aflat în
implementare

2.697,795

PNDR 2014-2020

În derulare

23.02.201723.02.2020

-

7.006,68

PNDR 2014-2020

20 %

2018 - 2020

-

Stadiul implementării, la data de 30.06.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

7

-

Pagina 199 / 210

0

2

Buzeni i Co uleni, com. B lu eni, jude ul
Boto ani i Înfiin area re elei de canalizare a apei
uzate menajere i a sta iei de epurare în loc.
Z ice ti, Buzeni i Co uleni, com. B lu eni,
jude ul Boto ani
COMUNA BLÂNDE TI
24
Achizi ia unui utilaj de tip Buldoexcavator,
comuna Blânde ti, jude ul Boto ani
COMUNA BROSC U I
25
Achizi ie utilaj pentru comuna Brosc u i, jude ul
Boto ani
COMUNA C L RA I
26
Achizi ionarea unei autospeciale pentru dotarea
Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen , în
comuna C l ra i, jude ul Boto ani
COMUNA CÂNDE TI
27
Extinderea i modernizarea re elei de iluminat
public în comuna Cânde ti, jude ul Boto ani
28
Modernization and endowment of people in
emergency situations in Cânde ti Commune,
Boto ani county
COMUNA CONCE TI
29
“Achizi ie autocamion basculabil în comuna
Conce ti, jude ul Boto ani”
COMUNA CORD RENI
30
Achizi ie utilaj pentru comuna Cord reni, jude ul
Boto ani
COMUNA CORL TENI
31
Achizi ie buldoexcavator şi
echipamente aferente în Comuna
Corl teni, jude ul Botoşani

3

4

5

6

7

537,097

PNDR 2014-2020

1,3%

23.03.2018 - 2019

-

348,76

PNDR 2014-2020

0

1292/23.03.2017

În stadiul de
Procedur
Simplificat

232.925,00 lei

PNDR 2014-2020

0%

04.07.201804.07.2020

-

3.818,79

PNDR 2014-2020

-

-

965,34

POC RO-UA
2014-2020

În faza de
verificare
În faza de
verificare

-

-

335,062

PNDR 2014-2020
M sura 19.2.74
G.A.L. Codrii Her ei

0%

2018

-

347,207

PNDR 2014-2020

0%

23.03.2018
23.12.2020

-

446,355

PNDR 2014-2020
G.A.L. “Codrii de
aram ”

-

2018
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0

2

COMUNA CORNI
32
Construc ie i dotare gr dini în satul Corni,
comuna Corni, jude ul Botoşani

33

Amenajare i dotare târg de produse tradi ionale
în comuna Corni, jude ul Botoşani

COMUNA CO ULA
34
Combaterea s r ciei prin m suri inovative
Înfiin area unui centru de zi pentru persoanele
vârstnice în comuna Co ula, jude ul Botoşani
36
Promovarea specificului tradi ional local, prin
achizi ia de costume populare i instrumente
populare în comuna Co ula, jude ul Botoşani
37
Achizi ie de utilaj specializat pentru serviciul de
gospod rie comunal , în comuna Co ula, jude ul
Botoşani
COMUNA CO U CA
38
Extinderea i modernizarea infrastructurii colare
educa ionale a Liceului Tehnologic Co u ca, din
comuna Co u ca, jude ul Botoşani
COMUNA CRISTE TI
39
Achizi ie autogreder în comuna Criste ti, jude ul
Botoşani
COMUNA CRISTINE TI
40
Reabilitare, modernizare, extindere i dotare
C min Cultural în satul Fundu-Her ii, comuna
Cristine ti, jude ul Boto ani
41
Reabilitare i modernizare Centru Comunitar
35

3

4

5

6

7

2.400,28

PNDR 2014-2020
SM 7.2

Stadiu
proiectare

12.09.201712.09.2020

986,05

PNDR 2014-2020
M sura 04/6B
GAL

Stadiu
proiectare

2018-2020

Contract de
finan are
C0720EN00011710
700433/1 2.09.2017
AFIR
În curs de semnare
Contract de
finan are
C1920072X210610
700334/2018 AFIR

17.775

POCU 2014-2020

10%

-

2.296,810

POR 2014-2020

3%

510,29674

PNDR 2014-2020

3%

22.02.201822.02.2021
16.06.201816.06.2020
23.03.201823.03.2019

615,20617

PNDR 2014-2020

3%

23.03.201823.03.2019

-

2.262

PNDR 2014-2020
SM 7.2.

87 %

18.09.2017,
36 luni

-

578,940

PNDR 2014-2020

30 %

2018

-

1.245

PNDR 2014-2020

0%

28.06.201827.06.2021

28.06.2018

350

PNDR 2014-2020

0%

28.06.2018-

28.06.2018
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0

2

pentru activit i sociale sat Cristine ti, comuna
Cristine ti, jude ul Boto ani
COMUNA CURTE TI
42
Baza Sportiv B iceni

COMUNA DÂNGENI
43
„S n tatea ta conteaz . S fim s n to i împreun ”
- Centrul Medico-Social Dângeni
COMUNA DERSCA
44
Achizi ie autocamion basculabil în comuna
Dersca, jude ul Boto ani
45
Reabilitare, modernizare i dotare c min cultural
în satul Dersca, comuna Dersca, jude ul Boto ani
COMUNA DURNE TI
46
Modernizare i dotare C min Cultural în comuna
Durne ti, jude ul Boto ani
COMUNA FRUMU ICA
47
Construire Gr dini cu 2 grupe în satul R deni,
comuna Frumu ica, jude ul Boto ani
COMUNA GEORGE ENESCU
48
„Construire Gr dini în sat Dumeni, Comuna
George Enescu, jude ul Boto ani”

3

4

5

GAL

6

7

27.06.2021

548=461+87

PNDR 2014-2020

Faza de licita ie
proiectare i
execu ie

2018-2020
Contract C
1920075A210610
700338/
13.06.2018

-

1536,33

Programul de
Cooperare RomânoElve ian

80 %

30.09.2018

Contract încheiat la
01.04.2016

408,17

PNDR 2014-2020

P. Th.

-

2.516,24

PNDR 2014-2020

P.Th.

23.03.201823.03.2020
09.10.201709.10.2020

880,997

PNDR 2014-2020

80 %

07.03.2017,
36 luni

-

1.576,409

PNDR 2014-2020
SM 7.2

0

17.10.201717.10.2020

Achizi ie lucr ri

1.021,44

PNDR 2014-2020

-

36 luni
13.02.201713.02.2020

S-a finalizat
procedura de
achizi ie, s-a semnat
contractul de
execu ie a
lucr rilor, s-a emis
ordinul de începere
a lucr rilor.
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COMUNA GORB NE TI
49
“Reabilitate coala Gimnazial nr. 1 Gorb ne ti i
teren de sport, comuna Gorb ne ti, jude ul
Boto ani”

COMUNA HAVÂRNA
50
Central electric fotovoltaic , comuna Havârna,
jude ul Boto ani
51
Dotare unit i de înv mant din comuna Havârna,
jude ul Boto ani
52
Reabilitare, modernizare i extindere coala
Gimnazial “Ioan Cernat” din comuna Havârna,
jude ul Boto ani
COMUNA HILI EU-HORIA
53
Achizi ie utilaj pentru comuna Hili eu-Horia,
jude ul Boto ani
54
Reducerea s r ciei prin activit i integrate în
comunit ile marginalizate
COMUNA HUDE TI
55
Modernizare drumuri de interes local, comuna
Hude ti, jude ul Boto ani
56
Construire i dotare Gr dini cu program normal
în sat Baranca, comuna Hude ti, jude ul Boto ani
57
Amenajare parc în comuna Hude ti, jude ul
Boto ani
COMUNA IB NE TI
58
Modernizare drumuri de interes local în
localit ile Ib ne ti i Dumbr vi a, comuna
Ib ne ti, jude ul Boto ani
COMUNA LEORDA
59
Modernizare drumuri s te ti în comuna Leorda,

3

4

5

6

7

458,415

PNDR 2014-2020

0%

13.06.2018 - pân
la finalizarea
obiectivului de
investi ii, f r a
dep i 3 ani

-

366,22

PNDR 2014-2020

2017-2020

-

241,52

PNDR 2014-2020

2017-2020

-

7.629,23

POR 2014-2020

În curs de
evaluare
În curs de
evaluare
În curs de
evaluare

2017-2020

-

348,758

PNDR 2014-2020

0%

23.03.2018

-

16.736,640

POCU 2014-2020

5%

17.04.2018

-

4.356,89

PNDR 2014-2020

-

-

2.269,50

PNDR 2014-2020

-

-

349,47

PNDR 2014-2020

Autoriza ie de
construire
Autoriza ie de
construire
Licita ie
proiectare
execu ie

-

-

5.644,08

PNDR 2014-2020
SM 7.2

0%

2018-2020

Etapa de avizare PT
de c tre AFIR

5528,689

PNDR 2014-2020

-

25.05.2018-

25.05.2018
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jude ul Boto ani
COMUNA LOZNA
60
Achizi ie buldoexcavator şi echipamente aferente
în Comuna Lozna, jude ul Botoşani
COMUNA MANOLEASA
61
Modernizarea i dotarea c minelor culturale din
localita ile Manoleasa i Zahoreni
62
Modernizare drumuri de interes local în comuna
Manoleasa, jude ul Boto ani
63
Achizi ie buldoexcavator pentru comuna
Manoleasa, jude ul Boto ani
COMUNA MIHAI EMINESCU
64
Reabilitare, modernizare i dotare c min cultural
sat Stânce ti, comuna Mihai Eminescu, jude ul
Boto ani

65

Înfiin are i dotare gradini cu program normal în
sat C t m r ti Deal, comuna Mihai Eminescu,
jude ul Boto ani

COMUNA MIH ILENI
66
Sistem integrat de alimentare cu ap , re ele de
canalizare i sta ie de epurare în comuna
Mih ileni, jude ul Boto ani

3

4

5

6

7

25.05.2021
435,978

PNDR 2014-2020

0

Trimestrul III,
anul 2018 23.03.2021

Contract nr.
C1920074X121010
700920/23.03.2018

2.393.430

PNDR 2014-2020

-

2018-2020

-

5.583.000

PNDR 2014-2020

-

2014-2020

555.409

PNDR 2014-2020

-

2018-2020

Dosarul este în faza
de verificare
Contractul de
Finan are urmeaz a
fi semnat

2.894,503

PNDR 2014-2020
SM 7.6. Investi ii
asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
- Investi ii de
modernizare i dotare
a c minelor culturale
PNDR 2014-2020
SM 7.2. Investi ii în
crearea i
modernizarea
infrastructurii de baz
la scar mic Infrastructura
educa ional i social

-

04.09.201704.06.2020

Finalizare procedura
achizi ie public
execu ie lucr ri

-

05.02.201805.11.2020

În procedura
achizi ie public
execu ie lucr ri

5%

-

2.616,615

13.114,153

PNDR 2014–2020,
SM 7.2
„Investi ii în crearea
i modernizarea
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- nu exist semnat
contract de
finan are;
- faza: evaluare
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67

68

2

Centru de zi pentru b trâni în comuna Mih ileni,
jude ul Boto ani

Achizi ie budoexcavator

COMUNA MIH L ENI
69
Achizi ie utilaje în cadrul Serviciului Voluntar
pentru Situa ii de Urgen , comuna Mih l eni,
jude ul Boto ani

3

11.254,452

347,449

-

4

5

6

POR/98/8/3 –
”Cre terea gradului de
acoperire cu servicii
sociale”

15 %

-

50 %

23.03.2018 22.03.2020

”Sprijin financiar
pentru
achizi ionarea unor
echipamente în
vederea dezvolt rii
serviciilor de baz
în comuna
Mih ileni, jude ul
Boto ani”

-

-

Proiectul este depus
la O.J.F.I.R.
Boto ani prin
Asocia ia GAL
“Valea Ba eului de
Sus”

infrastructurii de baz
la scar mic ”

POCU AP 4/PI
9,II/O.S. 4.4 ”Bunicii
comunit ii” –
Servicii sociale i
socio-medicale pentru
vârstnici
PNDR 2014–2020
axa LEADER

PNDR 2014–2020
M sura 1/6B ,,Investitii pentru
valorificarea,
protejarea si
modernizarea
teritoriului”
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cerere de finan are;
- vizit în teren
efectuat ;
-proiect declarat
eligibil.
- nu exist semnat
contract de
finan are;
- faza: depunere
documente pentru
contractare.
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COMUNA MILEANCA
70
„Achizi ie utilaj pentru comuna Mileanca, jude ul
Boto ani”
COMUNA P LTINI
71
Infiin area unui centru de zi pentru persoane
vârstnice, a unui centru de preparare i distribuire
hran i a unei unit i de îngrijire la domiciliu în
comuna P ltini , jude ul Boto ani
72

Dezvoltarea serviciilor de baz prin achizi ia de
utilaje în comuna P ltini , jude ul Boto ani

COMUNA POMÂRLA
73
Înfiin are sistem de alimentare cu ap , canalizare
i sta ie de epurare în comuna Pomârla, jude ul
Boto ani
COMUNA PR JENI
74
Extindere re ea de canalizare în satele Pr jeni,
Câmpeni i Lup ria i modernizare re ea de ap în
sat Lup ria, comuna Pr jeni, jude ul Boto ani
75
Înfiin are re ea de band larg în satele Miletin i
Lup ria din comuna Pr jeni, jude ul Boto ani
COMUNA R CHI I
76
”Construire baz de sport multifunc ional ,
comuna R chi i, jude ul Boto ani”

3

4

5

6

7

549,810

PNDR 2014–2020
axa LEADER

0

26.06.201826.06.2019

Proiect depus prin
intermediul GAL
“Valea Ba eului de
Sus”

3.879,23

POR 2014-2020
AP 8, PI 8.1, OS 8.3

20 %

01.03.201731.07.2020

Cod proiect: 113806
Licita ia pentru
proiectare i lucr ri
este în desf urare.

347,45

PNDR 2014–2020,
M sura M5/6B Servicii de baz i
reînnoirea satelor Strategia de
Dezvoltare Local a
Grupului de Ac iune
Local Codrii Her ei
2014-2020

10 %

23.03.201823.03.2020

În curs de
organizare licita ie
furnizare

11.151.546,83 lei

PNDR 2014-2020

0

22.09.201722.09.2020

Contractare proiect
tehnic

6.157,521

PNDR 2014-2020

5%

22.05.201822.05.2020

-

300,000

PNDR 2014-2020

0%

septembrie 2018 septembrie 2019

-

465,290

PNDR 2014-2020

0

06.06.201806.06.2021

Semnat Contract de
finan are nr.
C1920075A210610
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COMUNA R D U I-PRUT
77
Modernizare drumuri de interes local, comuna
R d u i-Prut, jude ul Boto ani
COMUNA R USENI
78
Reabilitare, modernizare i dotare c min cultural
în comuna R useni, jude ul Boto ani

79

Amenajare teren de sport în comuna R useni,
jude ul Boto ani

COMUNA RIPICENI
80
Amenajare teren de sport în comuna Ripiceni,
jude ul Boto ani
COMUNA ROMÂNE TI
81
Achizi ie vibrocompactor în comuna Române ti,
jude ul Boto ani

COMUNA SANTA MARE
82
Construire trotuare în sat Ili eni comuna Santa
Mare, jude ul Boto ani
83
Baz sportiv în comuna Santa Mare, jude ul
Boto ani
COMUNA ST UCENI
84
Extindere i modernizare sistem de alimentare cu
ap în comuna St uceni, jude ul Boto ani
COMUNA SUHAR U
85
Modernizare drumuri comunale i s te ti în
comuna Suhar u, jude ul Boto ani
86
Construire teren sport la coala gimnazial nr. 1

3

4

5

6

7
700335/06.06.2018

4.511,13

PNDR 2014-2020

0

22.09.201722.09.2020

Se afl în faza de
proiectare.

1.738

PNDR 2014-2020

Semnat contract
finan are

10.04.201810.04.2021

336

PNDR 2014-2020

Semnat contract
finan are

10.06.201810.04.2021

Contract finan are
nr.
C0760CN00021710
700283
Contract finan are
nr.
C1920072S2155107
01932

99.100,00 euro

PNDR 2014-2020

-

-

353,90

PNDR 2014-2020
Masura 19.2
Axa LEADER

0%

366,776

PNDR 2014-2020

Execu ie proiect

-

130,228

PNDR 2014-2020

Execu ie proiect

-

3.776

PNDR 2014-2020

10 %

2018-2021

4.440,54

PNDR 2014-2020
M sura 7.2
PNDR 2014-2020

0

13.09.201713.09.2020
29.05.2018-

23.03.201822.03.2020
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În curs de semnare
contract de finan are
În data de
21.06.2018 a fost
publicat anun ul în
SEAP.

În curs de execu ie
servicii proiectare
Contract finan are
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Suhar u, comuna Suhar u, jude ul Boto ani
COMUNA ENDRICENI
87
Dotare SVSU endriceni, comuna endriceni,
jude ul Boto ani
COMUNA TODIRENI
88
Construire i dotare gr dini cu program normal
în localitatea Todireni, comuna Todireni, jude ul
Boto ani
COMUNA TUDORA
89
Reabilitare, modernizare i dotare parc comunal,
comuna Tudora, jude ul Boto ani

COMUNA UNGURENI
90
,,Modernizare drumuri de interes local, comuna
Ungureni, jude ul Boto ani”

3

4

5

6

519,44

G.A.L.

Nou

29.05.2021

-

PNDR 2014-2020

-

-

1.097,48

PNDR 2014-2020
M7.2 -1/15

60 %

16.12.201616.12.2019

Contract finan are
nr.C0720EN000315
1 0700560

567,789

PNDR 2014-2020
GAL Valea Siretului
de Sus

0

-

Proiect eligibil , cf.
Notific rii nr. 225/
06.11.2017 emis
de GAL Valea
Siretului de Sus
Vorona, respectiv
Notificarea 4052
din 28. 03. 2018,
emis de CRFIR
Ia i. Au fost
transmise
documentele
solicitate, în vederea
semn rii
Contractului de
finan are. Urmeaz
semnarea
contractului,
conform
calendarului
CRFIR.

5.314,1

PNDR 2014-2020
SM 7.2

06.09.201705.09.2020

În procedur de
evaluare a achizi iei
pentru execu ie
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semnat
În curs de
desf urare
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2

Extindere şi dotare Liceu Tehnologic Plopenii
Mari, comuna Ungureni, jude ul Boto ani

COMUNA UN ENI
92
Reabilitarea i modernizarea colii gimnaziale nr.
1 Un eni, jude ul Boto ani

COMUNA VII OARA
93
,,Achizi ie utilaj pentru comuna Vii oara, jude ul
Boto ani” (buldoexcavator)
COMUNA VL DENI
94
Modernizare c min cultural, satul Brehuie ti,
comuna Vl deni, jude ul Boto ani
COMUNA VL SINE TI
95
”Reabilitare, modernizare i dotare c min cultural,
sat Miron Costin, comuna Vl sine ti”

96

”Extindere, modernizare i dotare coal
profesional „Gheorghe Burac” Vl sine ti, jude ul
Boto ani”

97

”Achizi ie autoutilitar multifunc ional pentru
comuna Vl sine ti, jude ul Boto ani”

3

4

2.751,2

PNDR 2014-2020
SM 7.2

463473,02 mii lei
f r TVA

PNDR 2014-2020
GAL

349

5

6

7

13.02.201812.02.2021

În evaluare AFIR
pentru procedura de
achiz ie de lucr ri.
Dup avizul AFIR,
urmeaz procedura
de achizi ie pentru
execu ia
obiectivului.

0%

În desf urare,
urmeaz s se
semneze
contractul de
finan are

-

PNDR 2014-2020

1

23.03.201822.03.2020

Posibilitate de
prelungire: max.
6 luni.

831,385

PNDR 2014-2020
SM 7.6

0%

22.02.201722.02.2020

-

1.621,455

PNDR 2014-2020

0%

2018-2020

2.745,109

PNDR 2014-2020

10 %

2018-2020

-

PNDR 2014-2020

-

-

Contract de
Finan are
C0760CN00011610
700085 /
06.10.2017
Contract de
Finan are
C0720EN00031510
700584 /
28.10.2016
Proiect aflat în faza
de ini iere.
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COMUNA VORONA
98
Campus colar Liceul Tehnologic “ tefan cel
Mare i Sfânt”
99
Îmbun t irea serviciilor locale de baza destinate
popula iei rurale prin achizi ionarea unui
autogreder în comuna Vorona, jude ul Boto ani

3

4

5

6

7

24.512

POR 2007-2013

99 %

-

486

PNDR 2014-2020

30 %

27.02.201531.12.2018
23.03.201823.03.2019
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Etapa: procedura
achizi ie autogreder
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