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CENTRALIZATOR

NR.
CAPITOL

Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
Cap. 4
Cap. 5
Cap. 6
Cap. 7
Cap. 8
Cap. 9
Cap. 10
Cap. 11
Cap. 12

A.

B.

DENUMIRE CAPITOL
DIRECȚII DE ACȚIUNE
FINANȚE PUBLICE
FONDURI EUROPENE
MUNCĂ ŞI JUSTIŢIE SOCIALĂ
EDUCAŢIE
SĂNĂTATE
AGRICULTURĂ
MEDIUL, APE ŞI PĂDURI
INFRASTRUCTURA RUTIERĂ
AFACERI INTERNE
CULTURĂ
TINERET ŞI SPORT
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DEZVOLTARE
OBIECTIVE DE INVESTIŢII
PROIECTE / INVESTIȚII ALE UNITĂŢILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Proiecte / investiții în continuare şi noi - finanţate din
fonduri de la bugetul de stat prin programe
guvernamentale
Proiecte / investiții în continuare şi noi - finanţate din
fonduri europene
Total

Nr. obiective

Nr. acţiuni

8
4
10
8
25
23
22
1
32
2
6

11
14
49
36
62
70
76
8
65
21
17

141

429

Notă: Datele şi informaţiile prezentate în acest document public au fost furnizate de instituţiile publice care asigură implementarea Planului.
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„Planul de acţiuni pe anul 2019 al Judeţului Botoşani
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare” este elaborat în baza art.6 (1) pct.1, lit (d) din HG
nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.
340/2004, republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului.
El însumează politicile publice ce vor fi implementate la
nivel judeţean de către autorităţile administraţiei publice locale
şi serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la
nivelul judeţului Botoşani, în scopul realizării obiectivelor
cuprinse în Programul de Guvernare.
Obiectivele/activităţile/proiectele programate în prezentul
plan, sunt corelate cu priorităţile şi măsurile cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020, aprobat
prin Hotărârea nr. 1/29.01.2018 a Parlamentului României pentru acordarea încrederii Guvernului şi cu
atribuţiile legale ale fiecărei instituţii.
„Planul de acţiuni pe anul 2019 al Judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în
Programul de Guvernare” este structurat pe următoarele capitole:
Cap.1. Finanţe publice
Cap.2. Fonduri europene
Cap.3. Muncă şi justiţie socială
Cap.4. Educaţie
Cap.5. Sănătate
Cap.6. Agricultură
Cap.7. Mediul, apele şi pădurile
Cap.8. Infrastructură rutieră
Cap.9. Afaceri interne
Cap.10. Cultură
Cap.11. Tineret şi sport
Cap.12. Administraţie publică şi dezvoltare
A. Proiecte / investiții în continuare şi noi ale unităţilor administrativ-teritoriale, finanţate din fonduri de
la bugetul de stat prin programe guvernamentale;
B. Proiecte / investiții în continuare şi noi ale unităţilor administrativ-teritoriale, finanţate din fonduri
europene.
Obiectivele de investiţii incluse în “Planul de acţiuni pe anul 2019 al Judeţului Botoşani pentru
realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare” vor fi finanţate din fonduri europene prin
programele perioadei de programare 2014-2020 şi din fonduri de la bugetul de stat, prin programe
guvernamentale.
Nota dominantă a Planului de acţiuni este dată de dinamismul proiectelor şi de responsabilitatea celor
implicaţi în executarea lor, la nivel judeţean şi local şi corespunde necesităţilor şi aspiraţiilor locuitorilor
judeţului Botoşani şi intereselor comunităţilor.
Realizarea acţiunilor propuse trebuie să aibă drept consecinţă, îmbunătăţirea vieţii oamenilor,
creşterea gradului de confort urban, a nivelului de cultură şi civilizaţie. Stă în puterea autorităţilor publice
judeţene şi locale să realizeze ceea ce şi-au propus.
Planul de acţiuni a fost elaborat în urma consultării şi colaborării cu serviciile publice deconcentrate
ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivel judeţean,
Consiliul Judeţean Botoşani, unităţile administrativ-teritoriale, alte servicii publice de interes local şi
judeţean, iar monitorizarea semestrială a stadiului de realizare a acestuia, va reprezenta instrumentul de
cuantificare a îndeplinirii la nivel judeţean a obiectivelor derivate din Programul de Guvernare 20182020.
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

PLANUL DE ACŢIUNI PE ANUL 2019 AL JUDEŢULUI BOTOŞANI
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR CUPRINSE
ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2018-2020
CAPITOLUL I – FINANŢE PUBLICE
Nr.
crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL

I

Creşterea eficienţei colectarii veniturilor bugetului consolidat al statului

1

Monitorizarea zilnică a încasărilor la bugetul general consolidat în vederea
întreprinderii de măsuri operative pentru realizarea programului de încasări la
nivelul fiecărei structuri fiscale subordonate şi pe fiecare buget, concomitent
cu reducerea costurilor de colectare pentru fiecare leu încasat.
Monitorizarea strică a arieratelor, reducerea volumului arieratelor aflate în sold
la sfârşitul anului 2018.

Instituţia
responsabilă
/parteneri

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

Administraţia
Judeţeană a
Finanţelor Publice
Botoşani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

Gradul de realizare a
programului de încasări
venituri bugetare (100% )
Diminuarea
arieratelor
recuperabile aflate în sold la
finele anului precedent de
Pagina 1

Alte
observaţii

Analizarea veniturilor deţinute de debitori la terţi în scopul infiinţării popririi
asupra veniturilor indentificate.
Eficientizarea acţiunilor de valorificare a bunurilor mobile şi imobile în
procedura de executare silită.

II
2

III
3

Creşterea conformării voluntare
Stimularea conformării voluntare a contribuabililor la declarare şi la plata
obligaţiilor fiscale prin creşterea calităţii serviciilor destinate contribuabililor şi
informarea contribuabililor în scopul asigurării cunoaşterii, înţelegerii şi
aplicării corecte a legislaţiei fiscale.
Aplicarea sistemului de acordare a înlesnirilor la plată pentru contribuabilii
aflaţi în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti,
măsură care să sprijine mediul de afaceri în scopul impulsionării încasării
obligaţiilor bugetare şi reducerii arieratelor.
Prevenirea şi diminuarea activităţilor de evaziune fiscală prin creşterea
eficienţei şi eficacităţii activităţii de inspecţie fiscală
Intensificarea acţiunilor de inspecţie fiscală asupra contribuabililor cu risc
fiscal ridicat pentru administraţia fiscală.
Selectarea pentru acţiunile de verificare a contribuabililor care au înregistrat
pierderi în anii anteriori, identificarea cauzelor şi aplicarea măsurilor legale.
Intensificarea dispunerii de măsuri asigurătorii de către organele de inspecţiei
fiscală în cazurile care prezintă riscul sustragerii, ascunderii sau risipirii
patrimoniului.
Dezvoltarea schimbului de informaţii cu celelalte structuri din cadrul ANAF,
cu alte instituţii şi autorităţi naţionale şi din statele membre ale Uniunii
Europene, valorificarea acestora pentru diminuarea evaziunii fiscale.

raportare,
juridice.

pentru persoane

Diminuarea
arieratelor
recuperabile aflate în sold la
finele anului precedent de
raportare, pentru persoane
fizice.
Gradul
de
depunere
voluntară a declaraţiilor
fiscale pe tipuri de impozite
(92,5 %);
Gradul
de
conformare
voluntară
la
plata
obligaţiilor fiscale (85%).

Număr inspectii efectuate de
un inspector la contribuabili
persoane juridice (11);
Număr inspectii efectuate de
un inspector la contribuabili
persoane fizice (20);
Sume stabilite suplimentar
pe un inspector, urmare
inspectiilor
fiscale
la
contribuabili
persoane
juridice;
Sume stabilite suplimentar
pe
inspector,
urmare
inspectiilor
fiscale
la
contribuabili
persoane
fizice.

IV
4

Îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii
Dezvoltarea serviciului Patrimven în scopul facilitării schimbului de informaţii
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

Procent din solicitări în
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V

5
6

VI

7

între autorităţi/instituţii publice şi organele fiscale.
Mediatizarea legislaţiei fiscale în vederea informării şi educării contribuabililor
din punct de vedere fiscal; îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate
contribuabililor.
Reducerea contactului direct între angajaţi şi contribuabili prin încurajarea
accesului electronic la informaţiile fiscale. Popularizarea serviciului Spaţiu
Privat Virtual pentru realizarea comunicării electronice a informaţiilor şi
înscrisurilor între ANAF şi persoanele fizice şi juridice, în legătură cu situaţia
fiscală a acestora.
Reducerea timpului alocat de contribuabili în vederea îndeplinirii obligaţiilor
fiscale prin funcţionarea ghişeului unic şi utilizarea sistemului de gestionarea a
cozilor.
Mediatizarea şi îndrumarea contribuabililor de a solicita asistenţă telefonică
prin intermediul centrului unic de asistenţă (Call-center), organizat la nivel
central în cadrul ANAF.
Utilizarea tehnicilor de management al riscurilor în vederea creşterii
colectării taxelor în cadrul operaţiunilor de vămuire

format hârtie, soluţionare
în maximum 25 de zile;

Procent din e-mail-uri,
soluţionate în maximum
20 de zile.

Direcţia Regională
Vamală Iaşi
Biroul Vamal de
Interior Botoşani

Urmărirea execuţiei bugetului de stat pentru sursele de venituri bugetare şi
intensificarea acestei activităţi
Întărirea planului de control ulterior asupra operaţiunilor vamale prin
reverificarea unui număr mai mare de declaraţii vamale şi o analiză amănunţită
a acestora mai ales în ceea ce priveşte încadrarea tarifară, originea mărfurilor
şi taxele antidumping.
Întocmirea Proceselor-verbale de Control şi Decizii de Regularizare în vederea
recuperării la bugetul de stat a sumelor constatate.
Aplicarea legislaţiei privind autorizarea, atestarea, avizarea persoanelor
juridice şi fizice care desfăşoară activităţi de producţie îmbuteliere,
ambalare, primire, deţinere, depozitare şi/sau expediere, comercializare,
utilizare finală a produselor accizabile
Emiterea autorizaţiilor, atestatelor şi altor acte administrative solicitate de
persoane fizice şi juridice din judeţul Botoşani - operatori cu produse
accizabile: destinatari înregistraţi, expeditori înregistraţi, comercianţi en-gros,
comercianţi en-detail, utilizatori finali, importatori, inclusiv gospodării
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

-valoare încasări la
bugetul de stat – mii lei
-nr. declaraţii vamale
reverificate
-nr. DRS-uri emise
valoare
sume
identificate
suplimentar-mii lei

-nr.
atestate
comercializare en detail
/en
gross
produse
energetice, emise
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individuale

VII
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-nr.
atestate
comercializare en gros
băuturi alcoolice şi
ţigări, emise
-nr. autorizaţii utilizator
final, emise
-nr. autorizaţii utilizator
final/
atestate
comercializare,
modificate
-nr.
acţiuni
supraveghere
denaturare alcool
-nr. controale operatori
economici cu produse
accizabile
-nr. decizii de impunere
întocmite privind plata
accizei la gospodării
individuale
de
producţie
ţuică
şi
rachiuri din fructe
-nr.notificări utilizare
gaz natural înregistrate

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

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

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

9

Protejarea teritoriului vamal naţional şi comunitar prin combaterea
traficului illicit de droguri, precursori, substanţe şi preparate stupefiante
şi psihotrope produse cu regim special, respectiv produse strategice, cu
dublă utilizare, arme, muniţii, substanţe chimice periculoase, produse
care afectează stratul de ozon, produse radioactive, biologice,
nucleare,etc.,al traficului illicit cu bunuri culturale mobile, cu specii
sălbatice de floră şi faună, cu metale şi pietre preţioase, al traficului de
mărfuri cu risc pentru sănătatea şi siguranţa consumatorului al traficului
cu mărfuri contrafăcute şi pirat, precum şi prin supravegherea vamală a
pieţei
Efectuarea controalelor fizice asupra mijloacelor de transport şi a coletelor
poştale pentru combaterea traficului ilicit de droguri, produse cu regim special,
mărfuri contrafăcute şi pirat, CITES, flora, faună pe cale de dispariţie, a
bunurilor culturale mobile, metalelor, pietrelor preţioase

10

Efectuarea unor acţiuni comune cu alte instituţii ale statului în vederea
respectării reglementărilor legale în vigoare privind DPI, siguranţa şi
securitatea populaţiei, traficul ilicit de droguri şi supravegherea vamală a pieţei

11

Efectuarea unor acţiuni comune cu alte instituţii ale statului în vederea
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

-nr controale în vederea
verificării
respectării
drepturilor
de
proprietate intelectuală,
constatări
-nr. colete
poştale
verificate
-nr. constatări
-nr.cazuri confiscări
valoarea
bunurilor
confiscate-lei
-nr
.controale
în
vederea
verificării
respectării drepturilor
de
proprietate
intelectuală, constatări
-nr. colete
poştale
verificate
-nr. constatări
-nr.cazuri confiscări
-valoarea
bunurilor
confiscate - lei
-nr. controale realizate
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respectării reglementărilor legale în vigoare privind DPI, siguranţa şi
securitatea populaţiei, traficul ilicit de droguri şi supravegherea vamală a
pieţei.

în comun cu IPJ
Botoşani,
CJPC
Botoşani şi DSVSA
Botoşani
-nr.
constatări
/neregularităţi

CAPITOLUL 2 – FONDURI EUROPENE

Nr.
crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL

I

1

2

II

Instituţia
responsabilă
/parteneri

Cunoaşterea, la nivelul grupului ţintă, a obiectivelor utilizării FESI, pe
care și le-a stabilit Guvernul României, între care reducerea decalajelor
regionale și susținerea creșterii inteligente, durabile și favorabile
incluziunii, coroborat cu reducerea disparităților regionale
Elaborarea „Planului de acţiuni pentru promovarea accesării fondurilor
europene în anul 2019”.
Monitorizarea stadiului de implementare a planului (semestrial).
Întâlniri zonale ale Prefectului cu autoritățile administrației publice locale din
județul Botoșani.

Instituţia PrefectuluiJudeţul Botoşani

Asigurarea accesului managerilor şi al altor responsabili din cadrul
grupului ţintă la acţiuni organizate de Instituţia Prefectului -Judeţul
Botoşani sau la informaţii furnizate de autorităţi relevante, cu scopul de a
le facilita creşterea gradului de conştientizare, informare şi/sau
instruire/competenţă cu privire la oportunităţile oferite prin programele

-„-

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

-„-

-1 plan
-2 rapoarte semestriale

-„-

Agenda
acţiunilor
va
include cel puţin un punct
referitor la problematica
accesării fondurilor puse la
dispoziţia României în
exerciţiul financiar 20142020, de către Uniunea
Europeană.

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro
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Alte
observaţii

în cursul anului
2019

3

4

5

6

cu finanţare europeană aprobate pentru exerciţiul financiar 2014-2020.
Acţiune de informare referitoare la Programul Europa pentru cetățeni 20142020.

Acţiune de informare cu privire la măsurile Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Acţiune de informare referitoare la Programul Operaţional Regional 20142020.

Acţiune de informare referitoare la Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020.

-„Partener: Ministerul
Culturii și Identității
Naționale - Unitatea de
Management a Proiectului
- Punctul Europa pentru
cetățeni România

-„Partener: Centrul
Regional pentru
Finanțarea Investițiilor
Rurale 1 Nord-Est Iaşi

-„Partener: Agenția pentru
Dezvoltare Regională
Nord-Est - Organismul
Intermediar POR

-„Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Botoşani

-nr. participanţi
-locaţia

-nr. participanţi
-locaţia

-nr. participanţi
-locaţia

-nr. participanţi
-locaţia

Diseminare prin intermediul site-ului web al Instituţiei Prefectului - Judeţul
Botoşani bt.prefectura.mai.gov.ro
Diseminare prin intermediul Punctului de informare europeană, amplasat la
intrarea B a Palatului Administrativ din municipiul Botoşani

-„-

-nr. comunicări

-„-

-nr.
materiale/pliante/public
aţii

9

Diseminare prin intermediul serviciilor de poştă electronică utilizate în cadrul
Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani.

-„-

-nr.
comunicări/înştiinţări
către unităţile administrativteritoriale din judeţ, SPD,
alte entităţi publice, eligibile
pentru finanțare prin diverse
programe

10

Oferirea, la cerere, de informaţii direct către persoanele care solicită serviciile
Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani, acestea adresându-se la
Compartimentul Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul
Serviciului Afaceri Europene şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate.
Informarea promptă a opiniei publice cu privire la acţiunile care
abordează tematica accesării fondurilor europene, desfășurate în cadrul

-„-

-nr. vizitatori/potenţiali
beneficiari care au
solicitat informaţii

7
8

III

-„-

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro
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11

Instituţiei Prefectului-Judeţul Botoşani sau la care au fost desemnaţi
participanţi
Comunicări prin mass media, referitoare la acţiunile prin care este abordată
tematica accesării fondurilor europene.

-„Parteneri: organizații
mass media locale şi
regionale

-nr. comunicări
-nr. publicaţii în care au
apărut informaţiile (ziare,
ziare on-line)

IV

Creșterea gradului de accesare și absorbție a fondurilor europene prin
PNDR 2014-2020, la nivelul Județului Botoșani

12

Primirea și verificarea cererilor de finanțare

Număr cereri de finanțare
primate/verificate

13

Verificarea dosarelor cererilor de plată

Nr.
dosare
primite/verificate
Total sume aprobate la
plată (mii euro)

14

Informări cu privire la accesarea FEADR prin PNDR

Număr
informate

Oficiul Judeţean
pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale
Botoşani

persoane

CAPITOLUL 3 – MUNCĂ ŞI JUSTIŢIE SOCIALĂ

Nr.
crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL

I

Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare în vederea reducerii
cazurilor de încălcare a legislaţiei de muncă

1

Campanie națională „Program educațional privind prevenirea în mediul
lucrativ și consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial” –
Proiect AVE.

Instituţia
responsabilă
/parteneri

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

Inspectoratul
Teritorial de Muncă
Botoşani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

Metodologia va fi
stabilită şi transmisă de
către Inspecţia Muncii
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Alte
observaţii

2

Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza
principiilor generale de prevenire, a măsurilor necesare pentru asigurarea
securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la înălțime.

3

Campanie națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la
autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă,
conform HG nr.1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

4

Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din
domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial
pentru anul 2019, coordonat de către Comisia Europeană.

5

Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată
în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia.

6

Campanie privind verificarea modului în care se respectă legislația în domeniul
relațiilor de muncă în transportul rutier.

7

Campanie privind verificarea modului de respectare, de către angajatori, a
prevederilor O.G. nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și
completările ulterioare.
Campanie privind verificarea modului de respectare, de către angajatori, a
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care
lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

8

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
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9

Campanie privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a
prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi a
normelor de aplicare a acesteia.

10

Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale
privind timpul de muncă și timpul de odihnă.

11

Acțiune de control pentru verificarea modului în care angajatorii, care
desfășoară activități de transport și distribuție energie electrică, respectă
prevederile legale în domeniul securității și sănătății la lucrările de mentenanță
sau la intervențiile ocazionale.

12

Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile
legale la comercializarea articolelor pirotehnice.

13

Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt
respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, în cazurile în
care activitățile economice desfășurate necesită utilizarea substanțelor chimice
periculoase în procesele tehnologice.

14

Acțiune de îndrumare a inspectorilor de muncă din serviciile și
compartimentele de control securitate și sănătate în muncă, pentru o abordare
unitară a prevederilor legislației din domeniul de competență și pentru
diseminarea modelelor de bune practici în activitatea de control și cercetare a
evenimentelor.

15

Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din
microîntreprinderi (1 - 9 lucrători).

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
Număr
inspectori
participanţi la acţiune
din
partea
Inspectoratului
Teritorial de Muncă
Botoşani
Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
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16

Acţiune de informare referitoare la bunele practici europene privind verificarea
evaluării riscurilor din perspectiva de vârstă şi gen, precum şi de prevenire a
afecţiunilor musculo-scheletice şi a riscurilor psihosociale.

17

Acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor și a angajaților cu privire
la noile reglementări în domeniul relațiilor de muncă.

18

Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați în căutarea
unui loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune
prin necunoașterea prevederilor legale.
Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor străini aflați pe teritoriul
României, cu privire la condițiile de angajare și la drepturile pe care le au ca
lucrători în România.
Acțiune de control privind verificarea modului în care se respectă prevederile
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

19

20

21

Acțiune de control privind verificarea modului de respectare, de către
angajatori, a prevederilor legale privind stagiul pentru absolvenţii de
învăţământ superior, internshipul și ucenicia la locul de muncă.

22

Acțiune de verificare privind respectarea prevederilor art. 33 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.

23

Acțiuni de îndrumare a funcționarilor publici cu atribuții în domeniul
contractelor colective de muncă și monitorizare relații de muncă, cu privire la
prevederile noilor acte normative specifice activității desfășurate;diseminarea
de bune practici în ceea ce privește metode eficiente de depistare a muncii
nedeclarate.

24

Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu privire la aplicarea
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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Valoare sancţiuni
Număr
sesiuni
de
informare
Număr participanţi
Număr
sesiuni
de
informare
Număr participanţi
Număr
sesiuni
de
informare
Număr participanţi
Număr
sesiuni
de
informare
Număr participanţi
Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
Număr
inspectori
participanţi la acţiune
din
partea
Inspectoratului
Teritorial de Muncă
Botoşani
Număr
sesiuni
de
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noilor prevederi legale privind munca nedeclarată.
25

Acțiuni de monitorizare și verificare a modului în care este organizată și se
derulează activitatea referitoare la registrul general de evidență a salariaților.

26

Derularea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă

informare
Număr participanţi
Număr
controale
efectuate
Număr măsuri dispuse
Număr sancţiuni
Valoare sancţiuni
Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea
Forţei de Muncă
Botoşani

servicii de mediere a locurilor de muncă vacante prin ocuparea persoanelor
aflate în cautarea unui loc de muncă
servicii de informare şi consiliere profesională prin ocuparea persoanelor aflate
în căutarea unui loc de muncă
organizarea de programe de formare profesională pentru ocuparea persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă
acordarea de alocaţii 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, din
momentul angajării şi până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite
să primească indemnizaţia de şomaj

nr persoane ocupate

subvenţionarea locurilor de muncă prin ocuparea şomerilor peste 45 de ani şi a
şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale

nr persoane ocupate

subvenţionarea locurilor de muncă prin ocuparea persoanelor din rândul celor
care mai au 5 ani până la pensie

nr persoane ocupate

stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea de prime de încadrare şi
prime de instalare la schimbarea definitivă a domiciliului persoanelor ocupate

nr persoane ocupate

subvenţionarea locului de muncă persoanelor ocupate din rândul absolvenţilor
de instituţii de învăţământ

nr persoane ocupate

acordarea de prime persoanelor ocupate din rândul absolvenţilor de învăţământ

nr persoane ocupate

subvenţionarea locurilor de muncă persoanelor ocupate din rândul persoanelor
cu handicap
acordarea creditelor cu dobândă subvenţionată din BAS pentru crearea de noi

nr persoane ocupate

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

nr persoane ocupate
nr persoane ocupate
nr persoane ocupate

nr persoane ocupate
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27

locuri de muncă
acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi
independente sau pentru iniţierea unei afaceri
Derularea acţiunilor din Planul de Formare Profesională pentru anul
2019-persoane care vor beneficia de servicii gratuite de formare
profesională
-pentru persoane care beneficiază de servicii gratuite de formare profesională,
şomeri
-pentru persoane aflate în detenţie

-pentru persoane angajate şi cuprinse la cursuri în scopul prevenirii şomajului
conform art.48^1 din Legea nr. 76/2002

28

29

Derularea Programului special de ocupare a forţei de muncă pentru
comunităţi cu număr mare de etnici romi
-ocuparea persoanelor de etnie roma din care:
încadrare prin servicii de mediere
Derularea Programului de ocupare a persoanelor marginalizate
-încheiere contracte de solidaritate conform art 93 din Legea nr. 76/2002

30

-subvenţionarea locului de muncă persoanelor marginalizate social
Derularea Programului special de ocupare a forţei de muncă pentru
localităţile din mediul rural şi localităţi defavorizate cu pondere mare a
şomerilor în total populaţie activă
Monitorizarea persoanelor ocupate din localităţile:
Cristeşti
Mihăileni
Hilişeu Horia
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

nr persoane ocupate

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

nr. persoane ocupate
nr. persoane ocupate

nr contracte incheiate

nr persoane ocupate

nr persoane ocupate,
total, din care:
nr. persoane
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31

Vlădeni
Derularea Burselor locurilor de muncă
Bursa generală a locurilor de muncă

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

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

Burse organizate la cererea pieţei muncii (romi, persoane ce părăsesc sistemul
pentru protecţia copilului, diverse meserii sau domenii de activitate, pentru
persoanele private de libertate ce urmează să părăsească sistemul)

II

Asigurarea echilibrului economico-financiar al persoanelor / familiilor
/serviciilor sociale prin gestionarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială

32

Stabilirea
drepturilor
la
beneficii
de
asistență
socială,
modificarea/suspendarea/reluarea acestora, inclusiv a celor acordate în baza

Agenţia Judeţeană
pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială
Botoşani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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nr. dosare primite
nr. dosare introduse in
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reglementărilor comunitare privind regimurile de securitate socială, in
conformitate cu prevederile legale.

33

Plata drepturilor de beneficii de asistenţă socială.

34

Gestionarea eficientă a schimbului de date fizic/electronic cu instituţiile din
alte state membre ale UE şi monitorizarea aplicării unitare a prevederilor
legale în vederea stabilirii dreptului la beneficii familiale.

III

35

Monitorizarea modului de acordare/recuperare a sumelor pentru plata
beneficiilor de asistenţă socială în vederea combaterii erorii, fraudei şi
corupţiei
Realizarea acţiunilor de control.

36

Monitorizarea măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control

37

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

38

Identificarea situaţiilor în care s-au efectuat plăţi necuvenite beneficiarilor.

IV

Monitorizarea, evaluarea și controlul modului de îndeplinire a
standardelor minime de calitate şi de cost privind serviciile sociale
Controlul serviciilor sociale privind respectarea legislaţiei în vigoare şi
monitorizarea acestora în ceea ce priveşte realizarea măsurilor dispuse în urma
controlului efectuat.

39

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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programul informatic
nr. drepturi noi acordate
nr. modificări
nr. reluări
nr. suspendări
nr. încetări
Valoarea sumelor plătite
/ Total credite bugetare
nr. formulare primite
nr formulare primite şi
transmise fizic /electronic

nr. controale tematice
planificate
nr. controale tematice
realizate
nr. măsuri dispuse
nr. măsuri îndeplinite
nr.rapoarte
conform
planului de control
nr. rapoarte efectuate
Valoarea
debitelor
recuperate
/valoare
debite constituite

nr. servicii verificate
nr. servicii notificate în
vederea verificării de
către AJPIS
nr.
neconformităţi
identificate
nr. măsuri dispuse
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40

Evaluarea pe teren a îndeplinirii standardelor minime de calitate.

V

Susţinerea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesională
prin îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de secretariat al comisiei de
autorizare
Asigurarea îndrumării metodologice pentru aplicarea actelor normative din
domeniul autorizării furnizorilor de formare profesională a adultilor.

41

42
43

VI
44

nr. măsuri realizate
nr. serviciilor sociale
inspectate în vederea
licenţierii
nr. cererilor înregistrate
la AJPIS

nr. solicitări
nr. informaţii oferite

Verificarea completitudinii dosarului şi a valabilităţii documentelor c.f. OG
nr.129/2000.
Asigurarea desfăşurării activităţii furnizorilor în condiţiile normelor legale.

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

nr. cereri de autorizare
nr. dosare autorizate
nr. certificate eliberate
nr absolvenți
nr. timbre seci aplicate
nr. certificate eliberate
Casa Județeană de
Pensii Botoșani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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■ Ponderea cererilor de
înscrieri noi la pensie
soluţionate în termenul
legal, în totalul cererilor
de
înscrieri
noi
soluţionate (P1.1 Pondere
cazuri noi soluţionate în
termen)
■ Ponderea cererilor de
înscriere
la
pensie
înregistrate în perioada de
referinţă şi nesoluţionate,
în media lunară a
cererilor înregistrate în
ultimele
12
luni
calendaristice
(P1.2
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Pondere
cazuri
nesoluţionate în termen)
■ Ponderea cererilor de
recalculare soluţionate în
termenul legal din totalul
cererilor de recalculare
soluţionate (P1.3 Pondere
recalculări soluţionate în
termen)
■ Ponderea cererilor de
recalculare a pensiei
înregistrate în perioada de
referinţă şi nesoluţionate,
în media lunară a
cererilor de recalculare a
pensiei înregistrate în
ultimele
12
luni
calendaristice
(P1.4
Pondere
recalculări
nesoluţionate în termen)
■ Ponderea modificărilor
din oficiu a drepturilor de
pensii, soluţionate în
termen de 45 de zile de la
data
îndeplinirii
condiţiilor standard, în
totalul
modificărilor
efectuate din oficiu (P1.5
Pondere modificări din
oficiu)

VII
45

Reducerea timpului mediu de soluţionare a cererilor de acordare a
drepturilor
Asigurarea infrastructurii software şi hardware la nivel optim

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

■ Timpul mediu de
soluţionare a cererilor de
înscriere nouă la pensie
(P2.1 Timpul mediu de
soluţionare a cererilor de
înscriere nouă la pensie)
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VIII
46

Creşterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
Creşterea numărului de asiguraţi cu contracte de asigurare socială

IX
47

Optimizarea cheltuielilor
Scăderea debitelor rezultate din plăţi necuvenite

48

Scăderea cheltuielilor cu plata prestaţiilor

X

Promovarea comunicării la distanţă cu beneficiarii sistemului de pensii
publice
Creşterea numărului de utilizatori ai portalului on-line CNPP

49

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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■ Gradul de creştere a
numărului de contracte de
asigurare sociala active
(F1.1 Gradul de creştere
a numărului de contracte
de asigurare socială
active)
■ Gradul de creştere a
valorii medii a sumelor
asigurate pe baza de
contract de asigurare
socială (F1.2 Gradul de
creştere a valorii medii a
sumelor asigurate pe
baza de contract de
asigurare socială)
■ Ponderea debitelor în
totalul cheltuielilor cu
prestaţiile
(F2.1
Ponderea debitelor în
totalul cheltuielilor cu
prestaţiile)
■
Cheltuiala
de
funcţionare pentru un
beneficiar de prestaţii
(F2.2
Cheltuiala
de
funcţionare pentru un
beneficiar de prestaţii)

■ Număr de conturi
deschise pe portalul online CNPP (B1.1 Număr
de conturi de utilizator
deschise pe portalul online CNPP)
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CAPITOLUL 4 - EDUCAŢIE

Nr.
crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL

I
1

Organizarea activităţii de pregătire în vederea obţinerii excelenţei în
educaţie
Obținerea performanței în educație prin organizarea şi desfăşurarea
concursurilor și olimpiadelor şcolare pe discipline-etapa locală, județeană;
pregătirea elevilor pentru obţinerea performanţei şcolare.

2

Corelarea eficientă a educaţiei generale cu educaţia de elită, susţinerea elevilor
cu performanţe şcolare, asigurarea pregătirii lor instituţionalizate (Centre de
excelență/discipline, Clubul şi Palatul Copiilor).

3

Asigurarea succesului şcolar al elevilor din clasele terminale, prin activităţi de
pregătire specifice şi prin organizarea simulărilor la nivel judeţean pentru
Evaluarea naţională la clasa a VIII-a şi pentru examenul de Bacalaureat;
organizarea și desfășurarea probelor scrise la limba şi literatura română şi
matematică pentru Evaluarea naţională 2019 a elevilor din clasa a VIII-a,
probele scrise E.a), E.c) şi E.d), organizarea și desfășurarea probelor A, B, C,
D – competenţe de comunicare, lingvistice şi digitale pentru examenul de
Bacalaureat 2019, EN II, IV, VI; admiterea în învățământul liceal.

Instituţia
responsabilă
/parteneri

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

Inspectoratul Școlar
Județean Botoșani
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nr.
olimpiade
și
concursuri
școlare
organizate la nivel local,
județean
nr.
cadre
didactice
implicate
nr. elevi participanți
nr. premii obținute
nr. Centre de excelenţă
nr. discipline de studiu cu
activitate în Centrele de
excelenţă
nr. elevi selectați pentru
pregătire în Centrele de
excelență
nr.
cadre
didactice
implicate
Organizarea simulărilor
examenelor naționale
Organizarea EN II, IV,
VI-2019
Organizarea pe centre de
examen
a
Evaluării
naţionale pentru clasa a
VIII-a şi Bacalaureat
2019
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Alte
observaţii

Organizarea, la nivel
judeţean, a admiterii
elevilor în liceu, anul
școlar 2019-2020.

II

4

Creșterea participării la educație de calitate, prin asigurarea politicilor de
echitate socială şi a egalităţii şanselor, de la educație timpurie, până la
absolvirea unei forme de învățământ care să asigure acces pe piața muncii
Efectuarea inspecţiilor şcolare cu rol de monitorizare, îndrumare şi control a
activităţii din sistemul educaţional judeţean; sprijinirea unităţilor şcolare şi a
personalului didactic în îmbunătăţirea activităţii educaţionale

5

Creșterea ratei de promovare a elementelor de educație incluzivă în procesul
instrucțional al elevilor: derularea unor programe de intervenţie educaţională
destinate elevilor romi în vederea eliminării segregării şcolare şi pentru
diminuarea ratei de neşcolarizare / pentru reducerea eşecului şcolar şi
promovarea examenelor de absolvire (desfăşurarea programului „A doua
şansă”; admiterea, pentru anul școlar 2019-2020, pe locuri rezervate, pentru
elevii romi).

6

Asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică în vederea
orientării şcolare și profesionale a elevilor
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nr.
inspecţii şcolare
planificate
nr.
inspecții
școlare
planificate efectuate
nr.
inspecții
școlare
efectuate neplanificate
nr.
unități
școlare
verificate
nr. unităţi şcolare în care
se desfăşoară programul
„A doua şansă”
nr. locuri rezervate pentru
admiterea, pentru anul
școlar
2019-2020,
a
elevilor romi
nr. elevi admiși
C.J.R.A.E. Botoșani va
desfăşura
Proiectul
județean „VIA - Viitorul
Începe Azi!”
nr. elevi
din clasele
terminale – a VIII-a, a
XII-a/a XIII-a, care vor fi
consiliați
individual
pentru a lua decizii
optime în orientarea
carierei și motivarea
pentru
continuarea
studiilor
nr.
părinți
ce
vor
beneficia
de
consiliere/consultanță
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7

8

Susținerea acelor politici educaționale extrașcolare și extracurriculare care
vizează aplicarea unor programe coerente de educaţie pentru sănătate, educaţie
civică, educaţie cultural-artistică şi ştiinţifică, educaţie ecologică, educaţie prin
sport, educaţie rutieră, P.S.I., „Sănătate şi securitate în muncă” ş.a.
Fundamentarea, elaborarea și aprobarea Proiectului Planului de şcolarizare,
pentru anul şcolar 2019-2020, astfel încât ponderea învățământului profesional,
la clasa a IX-a, să fie de peste 25%.

9

Promovarea ofertei educaţionale și organizarea admiterii la învățământul
profesional și dual în toate unitățile cu IPT și constituirea formațiunilor de
studiu pe profiluri, domenii și calificări profesionale.

10

Fundamentarea ofertelor educaţionale în învăţământul vocaţional / tehnic, pe
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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metodologică individuală
și/sau de grup;
nr. cadre didactice care
vor
fi
informate
individual/în grup privind
orientarea în carieră a
elevilor;
nr. elevi de clasa a VIII-a
ce vor fi beneficiari ai
activităţilor de consiliere
şi orientare școlară și
profesională
Număr
proiecte
/
activităţi
Număr beneficiari
Număr
unități
cu
învățământ profesional și
dual
Număr clase și nr. elevi,
la
învățământul
profesional și dual, inclus
în Planul de școlarizare și
aprobat de Ministerul
Educației Naționale
Ponderea locurilor pentru
învățământul profesional
din totalul pentru clasa a
IX-a, an școlar 2019-2020
Număr
clase
de
învățământ
profesional
realizate pe domenii și
calificări profesionale
Ponderea planului realizat
la
învățământul
profesional, clasa a IX-a,
an școlar 2019-2020
Număr operatori care au
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baza nevoilor dezvoltării personale / formării profesionale, conform cererii /
ofertei de pe piaţa muncii, prin promovarea parteneriatului dintre instituţiile de
învăţământ profesional și tehnic și mediul de afaceri; obținerea certificării
calificărilor profesionale care asigură acces pe piața muncii.

III

11

12

Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului de învățământ, pentru
creşterea gradului de participare la educaţie, prin sporirea accesului la
educaţia de calitate a copiilor de vârstă preşcolară / şcolară, (reducerea
absenteismului, a riscului de abandon şcolar, diminuarea fenomenului de
violenţă, prin creşterea siguranţei elevilor în şcoli care îndeplinesc
standardele minimale de funcţionare şi de garantare a siguranţei; prin
parteneriat cu CJRAE Botoșani)
Elaborarea, implementarea şi monitorizarea programelor, activităţilor şi
instrumentelor specifice pentru reducerea violenţei, absenteismului şi
abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu, prin intermediul unei abordări
bazate pe parteneriatul cu autorităţile competente şi a unui mecanism solid de
monitorizare

Asigurarea asistenţei specializate în aplicarea curriculumului centrat pe
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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solicitat
învățământ
profesional și dual
• Număr contracte – cadru
și de practică încheiate cu
operatorii care au solicitat
învățământ profesional și
dual
• Număr absolvenți ai
învăţământului
profesional şi tehnic care
au obținut certificarea
pentru diferite niveluri de
calificare profesională

nr. programe din oferta de
consiliere educațională a
C.J.R.A.E. Botoșani
nr. preșcolari/elevi/tineri
consiliaţi individual pe
problematică specifică de
către consilierii școlari
din Centrul Județean de
Asistență
Psihopedagogică și din
Cabinetele
Școlare/Interșcolare
de
Asistență
Psihopedagogică
(CJAPP/CȘAPP)
din
rețeaua
C.J.R.A.E.
Botoșani
-nr. elevi/ tineri cu cerințe
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competenţe – multiculturalitate, la toate nivelurile de şcolaritate, în furnizarea
unui curriculum individualizat / adaptat nevoilor de instruire a unor elevi /
grupuri de elevi / elevi cu C.E.S.

13

Prevenirea situaţiilor de inadaptare şcolară şi reducerea factorilor de risc;
derularea de stagii de formare civică pentru minorii față de care
s-a dispus măsura educativă neprivativă de libertate
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educaționale
speciale,
evaluați prin SEOSP –
C.J.R.A.E. Botoșani, care
vor fi orientați de către
Comisia de Orientare
Școlară și Profesională
(COSP), constituită la
nivelul
C.J.R.A.E.
Botoșani
către
învățământul special sau
de masă - cu structuri de
sprijin
-min. 350 responsabili de
caz pentru copiii/elevii cu
CES vor beneficia de
consultanță educațională
acordată
cadrelor
didactice
-min. 700 părinți ai
copiilor/elevilor cu CES
consiliați
-nr.
solicitări
de
învăţământ la domiciliu,
avizate
-nr. elevi cu tulburări de
limbaj şi comunicare ce
vor beneficia de servicii
de terapie logopedică prin
Centrul
Logopedic
Interşcolar/
Cabinetele
logopedice
școlare
(CLI/CLȘ)
-nr.
părinți/cadre
didactice vor beneficia de
consultanţă
pe
problematica tulburărilor
identificate
-nr. stagii de formare
civică pentru minorii față
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14

Dezvoltarea programelor şi serviciilor de asistenţă psihopedagogică la nivelul
unităților de învățământ în parteneriat cu C.J.R.A.E. Botoșani

IV

Continuarea implementării programelor naționale sociale de sprijin
pentru elevii cu situaţii sociale defavorizate, în vederea asigurării
participării şcolare
Aplicarea programelor:
• Ajutor financiar pentru achiziţionarea de calculatoare „Euro 200”, conf. Legii
nr. 269 /2004;
• Acordarea manualelor gratuite pentru elevii din învăţământul preuniversitar;
• Acordarea rechizitelor şcolare gratuite, conf. OG nr. 33/ 2001 aprobată prin
Legea nr.126/ 2002.
Acordarea sprijinului financiar conform Programului național de protecție
socială "Bani de liceu".
Acordarea sprijinului financiar, de către stat, pentru elevii care frecventează
învățământul profesional, inclusiv învățământul dual pentru nivelul 3 de
calificare, realizat prin Programul național de protecție socială „Bursa
profesională”.
Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, conform Legii nr. 248/2015 şi a
HG nr. 15/2016 pentru a stimula accesul în învățământul preșcolar
Gestionarea eficientă, la nivelul standardelor naţionale, a resurselor
umane (dezvoltarea competenţelor profesionale, din perspectiva învăţării
pe tot parcursul vieţii)
Asigurarea încadrării în unitățile de învățământ din județ cu personal didactic
calificat; parcurgerea etapelor de mobilitate a cadrelor didactice, conform
metodologiei în vigoare.

15

16
17

18
V

19

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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de care s-a dispus măsura
educativă a stagiului de
formare civică
-nr. programe şi servicii
de
asistenţă
psihopedagogică derulate
în școli parteneriat cu
C.J.R.A.E. Botoșani
-nr. unități de învățământ
implicate
- nr. elevi consiliați

-nr. beneficiari/program
-situația cu privire la
acordarea manualelor și a
rechizitelor școlare

-nr. beneficiari
-nr. beneficiari

-nr. beneficiari

-Parcurgerea 100% a
etapelor de mobilitate a
cadrelor didactice
-nr.
cadre
didactice
calificate/titulare
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20

Organizarea concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/
catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar - 2019

21

Organizarea, planificarea şi înregistrarea înscrierilor pentru susţinerea
definitivatului și a gradelor didactice; transmiterea dosarelor candidaților către
centrele universitare.
Organizarea examenului național de definitivare în învățământ-2019.
Consultanţă privind programele de obţinere a gradelor didactice în învăţământ

22

Participarea personalului didactic la cursuri de formare continuă și
perfecționare, la activități de informare, simpozioane, conferințe, seminarii,
activități metodice.
Stimularea accesării și implementării unor proiecte educaționale europene
în domeniul educației și formării profesionale, în acord cu strategia
Europa 2020
Asigurarea accesului la informaţii și documente pe teme corelate privind
programele Uniunii Europene în domeniile educației, formării profesionale și
tineretului.

VI

23

24

Asigurarea informării şi consilierii în aplicarea pentru programe de parteneriat
educaţional naţional / transnaţional, accesului la programele educaționale
europene din domeniul educației și formării profesionale specifice
învățământului preuniversitar, prin optimizarea activităților de consultanță și a
sesiunilor de (in)formare, a atelierelor de lucru privind scrierea de
proiecte/managementul de proiect, accesarea și implementarea proiectelor
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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- nr. adrese de informare
trimise în școli
-organizarea examenului
de titularizare
-nr. centre de examen
-nr.
baze
de
date
completate
-nr. candidați înscriși
-nr. adrese / informări
privind calendarul de
înscriere la examenele de
obţinere
a
gradelor
didactice
-1 bază de date a
candidaţilor la definitivat
-1 examen de definitivat
organizat
-1 bază de date a
candidaţilor
pentru
examenele de obținere a
gradelor didactice
- nr. participanți
- nr. programe de formare
continuă

-nr. adrese oficiale
-nr. articole pe pagina
web
-nr. comunicate de presă
-nr. consfătuiri
-nr. şedinţe semestriale de
lucru
-nr. scrisori metodice
-nr.
activităţi
de
(in)formare, ateliere de
lucru
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educaționale europene, pentru beneficiarii și potenţialii beneficiari de proiecte;
sprijinirea acţiunilor pe care unităţile de învăţământ și personalul didactic din
judeţ le organizează în cadrul cooperării cu instituţii similare din străinătate şi
a acțiunilor pe care MEN și ANPCDEFP le organizează în scopul valorizării
rezultatelor participării școlilor la programele europene; diseminarea
informaţiilor referitoare la oportunităţi de finanţare prin programe şi proiecte
europene.

-nr. proiecte Erasmus+ în
derulare
-nr.
activități
de
consiliere,
îndrumare,
coordonare, nr. acţiuni
organizate ;
-nr. competiţii organizate
la nivel judeţean;
-nr. diplome, rezultate la
competiţiile organizate la
nivel judeţean
-nr.
activităţi
de
diseminare /
valorizare organizate
-nr. articole pe pagina
web
-nr.comunicate de presă
-nr.
proiecte/produse
diseminate
-monitorizări seemestriale
ale planului (în cadrul
şedinţelor
colegiului
prefectural din lunile
februarie şi iulie 2019)-la
finalul semestrului I şi
semestrului al II-lea ale
anului şcolar 2018-2019;
-1 plan - aprobat prin
ordin al prefectului şi
prezentat
în
cadrul
şedinţei
colegiului
prefectural
din
luna
septembrie 2019.

25

Iniţierea, organizarea și monitorizarea activităților de diseminare a
cunoștințelor, metodelor, tehnicilor și practicilor pedagogice noi însușite de
cadrele didactice care au participat la proiectele educaţionale europene, de
valorizare a rezultatelor proiectelor, a produselor realizate în cadrul acestora și
a exemplelor de bună practică.

26

Monitorizarea Planului Teritorial de Acţiune-Cadru pentru creşterea gradului
de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic şi prevenirea delincvenţei
juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar
pentru anul şcolar 2018-2019.

27

Elaborarea Planului Teritorial de Acţiune-Cadru pentru creşterea gradului de
siguranţă al elevilor şi al personalului didactic şi prevenirea delincvenţei
juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar
pentru anul şcolar 2019-2020.

VII

Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei Centrul de Prevenire,
şcolare în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a Evaluare şi Consiliere
timpului liber în vederea prevenirii consumului de droguri
Antidrog Botoşani
-nr. activităţi organizate
Proiectul Naţional “Necenzurat” - Proiectul urmăreşte formarea la copiii de
-nr. şcoli în care se
12-14 ani a unor abilităţi de viaţă, necesare luării unor decizii informate,

28

Instituţia Prefectului+
Inspectoratul Şcolar+
Inspectoratul de Poliţie
Judeţean +Inspectoratul
de Jandarmi
Judeţean+Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă
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corecte şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool şi droguri.

29

30

31

Proiectul Naţional „Să creştem sănătoşi!“
Proiectul presupune formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă în rândul
copiilor de vârstă preşcolară (grădiniţă grupa mare) şi şcolară mică (clasa
pregătitoare), punând accent pe importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos
(alimentaţie, igienă, mişcare), a comportamentelor sănătoase (fără fum de
tigară, alcool şi medicamente fără prescripţie medicală) şi a modalităţilor
adecvate de rezolvare a conflictelor fără violenţă şi de luare a deciziilor.
Proiectul Naţional „ABC-ul emoţiilor“
Proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale cu rol de factori de
protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe
conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor
negative, abilitatea de a face faţă presiunii grupului, abilitatea de adoptare a
deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă.
Proiectul Naţional „MESAJUL MEU ANTIDROG“
Proiectul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, întro formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în
legătură cu consumul de droguri.

32

Proiectul Naţional „FRED goes NET“
Proiectul se adresează elevilor care au experimentat consumul de droguri, în
vederea reflectării asupra propriului comportament de consum şi asupra
situaţiilor care conduc la acest comportament şi a confruntării consumatorilor
„începători” de droguri cu limitele personale

33

Campania „Ziua mondială fără tutun”-31 mai 2019 - Informarea şi
sensibilizarea populaţiei cu privire la riscurile generate de consumul de tutun,
practicile companiilor producătoare de tutun, demersurile forurilor
internaţionale privind lupta împotriva răspândirii bolilor asociate consumului
de tutun, precum şi cu privire la dreptul fiecăruia dintre noi de a trăi sănătos.

34

Campania „Ziua internaţională de luptă împotriva consumului şi traficului
ilicit de droguri” – 26 iunie 2019 - Conştientizarea, asupra riscurilor
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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organizează sesiunile
-nr. elevi participanţi
-nr.
cadre
didactice
implicate
-nr. activităţi organizate
-nr. şcoli în care se
organizează sesiunile
-nr. elevi participanţi
-nr.
cadre
didactice
implicate
-nr. activităţi organizate
-nr. şcoli în care se
organizează sesiunile
-nr. elevi participanţi
-nr.
cadre
didactice
implicate
-nr. activităţi organizate
-nr. şcoli în care se
organizează sesiunile
-nr. elevi participanţi
-nr.
cadre
didactice
implicate
-nr. activităţi organizate
-nr. şcoli în care se
organizează sesiunile
-nr. elevi participanţi
-nr.
cadre
didactice
implicate
-nr. activităţi organizate
-nr. şcoli în care se
organizează sesiunile
-nr. elevi participanţi
-nr.
cadre
didactice
implicate
-nr. activităţi organizate
-nr. elevi participanţi
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35

VIII

36

consumului de droguri în general şi de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive
în special, precum şi asupra eficienţei strategiilor complementare de petrecere a
timpului liber, prin implementarea unei campanii naţionale media şi de
promovare a serviciilor oferite de sistemul naţional integrat de prevenire şi
asistenţă a consumatorilor de droguri.
Campania „Ziua naţională fără tutun”-21 noiembrie 2019 - Informarea şi
sensibilizarea populaţiei cu privire la riscurile generate de consumul de tutun,
practicile companiilor producătoare de tutun, demersurile forurilor
internaţionale privind lupta împotriva răspândirii bolilor asociate consumului
de tutun, precum şi cu privire la dreptul fiecăruia dintre noi de a trăi sănătos.
Monitorizarea implementării politicilor naţionale/locale în domeniul
drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor
intervenţiilor realizate
Monitorizarea stadiului de implementare a acţiunilor cuprinse în Planul de
acţiune pentru perioada 2017-2020 în vederea implementării Strategiei
Judeţene Antidrog 2014-2020 – în anul 2018.

-nr.
cadre
implicate

didactice

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

Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere
Antidrog Botoşani în
colaborare cu Instituţia
Prefectului – Judeţul
Botoşani

-1
activitate
de
monitorizare Evaluarea
acţiunilor
realizate în
anul 2018 va avea loc în
cadrul şedinţei colegiului
prefectural
din
luna
martie 2019.

Instituţia
responsabilă
/parteneri

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

CAPITOLUL 5 - SĂNĂTATE

Nr.
crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL

I
1
a

Implementarea Programelor Naţionale de Sănătate la nivelul Judeţului
Botoşani
PN I
Programele naţionale de boli transmisibile
Programul Naţional de Vaccinare

Direcţia de Sănătate
Publică Botoşani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

-număr vaccinări
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Alte
observaţii

b

Programul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile
Prioritare

c

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

d

Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei

e

Programul Naţional de Supraveghere şi Control al Infecţiilor Nosocomiale

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

-număr
activităţi
desfăşurate
-număr
activităţi
desfăşurate
-număr focare depistate,
raportate şi investigate
-număr alerte verificate
-număr alerte investigate
-număr studii desfășurate
-supravegherea
și
controlul
stării
de
sănătate a persoanelor
care tranzitează punctele
de frontieră-depistarea,
verificarea și raportarea
alertelor
naționale,
participarea la verificarea
alertelor internaționale și
asigurarea
răspunsului
rapid
-număr
teste
HIV
efectuate
a) RAPIDE
b) ELISA
-nr. cazuri noi
-nr. decese
-nr. persoane examinate
pentru
depistarea
cazurilor
de infecție
/îmbolnăvire
de
tuberculoză
-nr. bolnavi TBC tratați
-nr. persoane participante
la cursuri de formare
profesională DSP
-nr. IAAM
-nr. cazuri externate
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-rată incidență infecții

2

a

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

b

Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante

c

Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din
mediul de muncă

d

a

Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor
de risc alimentari şi de nutriţie
PN IV
Programele Naționale de Boli Netransmisibile
Programul Național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin
PN V
Programul Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educație
pentru Sănătate
Evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate

b

Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor

5

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

3
a
4

a

b

Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

-număr de intervenţii
-număr rapoarte specifice
-număr de intervenţii
-număr rapoarte specifice
-determinări noxe fizice
și chimice
-număr intervenţii
-număr rapoarte specifice

-număr femei testate

Campanii I.E.C.
Activități
-număr
examene
medicale de bilanț la
copiii și tinerii din
colectivitățile școlare din
mediul urban și rural
-triajul
epidemiologic
după vacanțe

-număr beneficiari
-lapte praf achiziționat
-lapte praf distribuit la
primării
-număr beneficiari
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c

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

d
II

Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh
Protejarea sănătăţii publice prin activitatea de inspecţie a factorilor de
risc din mediul de viaţă, muncă şi creşterea calităţii serviciilor medicale
Desfăşurarea unor acţiuni tematice cuprinse în Planul naţional de control pe
următoarele domenii: alimente, apă, turism, mediul de viaţă al populaţiei,
produse cosmetice, produse biocide, unităţi de învăţământ.
Desfăşurarea unor acţiuni tematice cuprinse în Planul naţional de control în
următoarele domenii: unităţi sanitare cu paturi, cabinete medicale, laboratoare
de analize medicale, unităţi transfuzii, deşeuri cu potenţial contaminant, unităţi
primiri urgenţe, serviciul de ambulanță.
Creşterea accesului populaţiei din comunităţile de risc la serviciile de
asistenţă medicală primară
Monitorizarea activităţii reţelei de asistenţă medicală comunitară

6

7

III
8

IV
9

V
10

VI

11

Creşterea gradului de informare a populaţiei în ceea ce priveşte accesul la
tratament în străinătate
Consilierea pacienţilor prin:
-întocmire / înregistrare dosare
-corespondenţă clinici
Creşterea accesului populaţiei la servicii de sănătate de bază prin
consolidarea asistenţei medicale de urgenţă
Monitorizarea
activităţii
centrelor
de
permanenţă
din
judeţ
-centralizarea
indicatorilor
-întocmire documentaţie
Evaluarea conformării la normele de igienă şi sănătate publică a
proiectelor şi elaborarea de referate de evaluare în vederea avizării/
autorizării sanitare
Emitere Notificări de Asistenţă de Specialitate
Emitere Notificări de Certificarea Conformității
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

-număr utilizatori
-număr
contraceptive
distribuite
-număr beneficiari

-număr controale
-număr sancțiuni
-valoare sancțiuni
-număr controale
-număr sancțiuni
-valoare sancțiuni

-număr asistenți
medicali comunitari
-număr
mediatori
sanitari
-nr. instruiri realizate
-nr. solicitări
-nr. dosare întocmite
-nr. dosare aprobate

-număr centre funcţionale
-număr
beneficiari/semestru

nr. Notificări
nr. Avize/autorizaţii
Pagina 31

Emitere Autorizaţii Sanitare de Funcţionare
Elaborare referate de evaluare
Emiterea de Autorizații de liberă practică

VII

12

13
14

VIII
15

16
17

18

Monitorizarea relaţiilor contractuale între CAS Botoşani şi furnizorii de
servicii medicale şi farmaceutice, în vederea asigurării unei asistenţei
medicale de calitate pentru persoanele asigurate
-Organizarea perioadei de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor
şi
dispozitivelor
medicale conform contractului cadru și normelor
metodologice de aplicare;
-Verificarea încadrării în fila de buget aprobată de CNAS faţă de creditele
aprobate, pe structura clasificaţiei bugetare;
-Încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale,medicamente și
dispozitive medicale astfel încât să se asigure accesul populaţiei la servicii
medicale.
Eliberarea cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate persoanelor
asigurate care solicită acest document
Monitorizarea, raportarea, decontarea furnizorilor de servicii medicale,
medicamente şi dispozitive medicale în vederea utilizării raţionale cu
respectarea strictă a dispoziţiilor legale a FNUASS la nivel local.
Asigurarea finanţării serviciilor medicale şi farmaceutice şi aplicarea
legislației în ceea ce privește emiterea documentelor necesare asiguratului
Eliberarea cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor
români asiguraţi care solicită acest document şi monitorizarea acordării
asistenţei medicale cetăţenilor membri ai UE.

nr. Referate evaluare
nr. Declaraţii pe proprie
răspundere
nr.
Cabinete
medicale
înregistrate
nr. Autorizaţii de liberă
practică

Casa de Asigurări de
Sănătate Botoșani

Eliberarea formularelor europene în conformitate cu Regulamentele
Consiliului European.
Înregistrarea, prelucrarea şi evidenţa documentelor justificative privind
stabilirea calităţii de asigurat, eliberarea adeverinţei de asigurat, intocmirea
dosarului asiguratului
Primirea cererilor şi emiterea deciziilor:
- de dispozitive medicale;
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

-Număr
contracte
incheiate
-Număr acte adiționale
incheiate
-valoare contracte-mii
lei
-nr. carduri naţionale
predate asiguraţilor
-valoare
servicii
medicale
decontate/sem. – mii lei

-nr. carduri europene
eliberate
-nr. cazuri asistenţă
medicală acordată
-nr. formulare europene
eliberate
-nr. adeverinţe eliberate
-nr. dosare asiguraţi
întocmite
-nr. cereri depuse
-nr. decizii eliberate ptr
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dispozitive medicale
-nr. cereri depuse
-nr. decizii eliberate ptr
îngrijiri la domiciliu

- îngrijiri la domiciliu

IX

19

Monitorizarea furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice, cu privire
la respectarea clauzelor contractuale, cât şi a persoanelor juridice şi fizice
privind indemnizaţiile de concedii
Activităţi de control a furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii
contractuale cu CAS Botoşani

20

Verificarea persoanelor fizice sau juridice ai căror salariaţi beneficiază de
concedii medicale

21

Primirea cererilor de rambursare a indemnizațiilor de asigurări sociale de
sănătate
Rambursarea indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate

X

Realizarea acţiunilor efectuate de către medicii veterinari de liberă
practică concesionari a activităţilor sanitare veterinare reglementate de
Programul de acţiuni de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a
bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia
animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor
Vaccinări profilactice obligatorii la speciile: bovine, ovine, caprine, cabaline,
câini și pisici cu stăpân
Recoltări probe sânge supraveghere boli declarabile la bovine, ovine, caprine,
porcine, cabaline
Tuberculinări intradermice la bovine
Identificări (crotalieri) la speciile bovine, ovine, caprine, porcine

22
23
24
25
XI
26

-nr. controale
-valoare sume recuperatemii lei
-nr. controale
-valoare sume recuperatemii lei
-număr cereri rambursare
depuse
-nr.
cereri rambursare
decontate
-Valoare
cereri
de
rambursare decontată de
CAS-mii lei

Direcția Sanitară
Veterinară și pentru
Siguranța
Alimentelor Botoșani

Realizarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi
eradicare pentru boli cofinanțate în anul 2019
Recoltări probe sânge și dejecții supraveghere salmoneloze și influența aviară,
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

-Număr acțiuni vaccinare
realizate/specii
-Număr probe sânge
recoltate /specii
-Număr acțiuni realizate
-Număr
identificări
realizate /specii

-Număr probe recoltate
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27
28

domestic și sălbatic ( gripa aviară )
Recoltări probe supraveghere rabie
Recoltări probe supraveghere PPC și PPA la porcine

29

Recoltări probe supraveghere ESB la bovine și Scrapie la ovine și caprine

-Număr
recoltate/specii

30

Recoltări probe sânge bovine supraveghere Bluetongue

-Număr probe recoltate

XII

Monitorizarea și evaluarea periodică a unităților de procesare a
produselor alimentare de origine animală și nonanimală
Asistența sanitară veterinară la unitățile autorizate / înregistrate sanitarveterinar

31

32
XIII

33

XIV

34

Recoltări probe de produse alimentare cuprinse în Planul Cifric de
Supraveghere și Control, PNCR
Soluţionarea notificărilor de alertă S.R.A.A.F la nivelul DSVSA Botoșani
în cazul unităţilor din domeniul alimentar care produc, procesează,
depozitează, transportă distribuie şi/sau comercializează produse de
origine animală și nonanimală
Documentație specifică (notificări adiționale, notificări de alertă, Note de
constatare, documente de sechestru/reținere oficială, document de ridicare a
sechestrului, proces-verbal de
distrugere, proces-verbal de constatare și
sancționare contravențională).
Centralizări, raportări, transmitere răspuns.
Monitorizarea respectării cerințelor sanitare veterinare și pentru
siguranța alimentelor în cazul operațiunilor de import/comerț
intracomunitar de alimente de origine animală și nonanimală de pe
teritoriul județului Botoșani
Efectuarea controalelor oficiale în unitățile autorizate sanitar veterinar pentru
schimburi intracomunitare privind respectarea legislației sanitare veterinare și
pentru siguranța alimentelor, în vigoare de către operatorii economici.

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

-Număr probe recoltate
-Număr probe recoltate
probe

-nr. controale
-nr. unităţi controlate
-nr.
neconformităţi
identificate
-nr. măsuri dispuse
-nr. probe de produse
recoltate

-nr. alerte soluționate

-nr controale planificate
-nr. controale efectuate
-nr. unităţi controlate
-nr. deficienţe constatate
-nr. măsuri dispuse
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XV
35

XVI
36

XVII

37

38

39

XVIII
40

Implementarea legislației in vigoare privind controalele mixte cu IPJ in
trafic
Verificarea documentației sanitare veterinare cu privire la transportul
animalelor vii (porcine) pentru prevenirea și combaterea PPA.
Cooperarea interinstituțională cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură
Realizarea controalelor specifice şi asigurarea, completarea şi transmiterea
documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu
privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la
domeniile specifice de competenţă.
Implementarea legislației privind comerţul intracomunitar, importul şi
exportul de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, hrană pentru
animale, produse medicinale veterinare, produse alimentare şi SNCU
Asigurarea împreună cu administratorii punctelor de trecere a frontierei,
respectiv a oficiilor poştale vamale, a activităţii de colectare, de transport şi de
distrugere a produselor de origine animală interzise a fi introduse pe teritoriul
Uniunii Europene, depistate în bagajele călătorilor din ţări terţe, în punctele de
trecere a frontierei, la graniţele cu ţări terţe, în oficiile poştale vamale in care
nu sunt organizate posturi de inspecţie la frontieră.
Primirea notificărilor din PIF sau direct de la operatorii care derulează
operaţiuni de import, comerţ intracomunitar, conform legislaţiei în vigoare şi
urmăreşte aplicarea legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor, inclusiv prin prelevarea de probe atunci când este cazul,
TRACES.
Colaborarea cu inspectorii din posturile de inspecţie la frontieră pentru
reexpedierea mărfurilor, în cazul neconformităţilor; controlarea în colaborare
cu autoritatea vamală locală, privind respectarea cerinţelor legale referitoare la
transporturile personale cu produse de origine animală interzise a fi introduse
pe teritoriul Uniunii Europene.
Realizarea obiectivelor stabilite prin Programul strategic pentru anul
2019 privind analizele de laborator
Analize probe, validare, eliberare buletin analiză
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

-număr
controale
efectuate
-nr. deficienţe constatate
-nr. măsuri dispuse

-număr inspecții realizate

100% acoperire

-Recoltare probe

-număr inspecții

Număr
examinate
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probe

XIX
41

XX

Obținerea acreditării de noi metode analitice și elaborarea documentelor
pentru supravegherea metodelor acreditate
- elaborarea documentației
- pregătirea echipamentelor
- instruirea personalului
Evaluarea riscului produselor potenţial periculoase

42

Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni tematice de control conform
programului trimestrial a ANPC, CRPC- Regiunea Nord-Est-Iași pentru
evaluarea riscului produselor potenţial periculoase

XXI
43

Identificarea şi eliminarea cauzelor care au determinat măsurile stabilite
prin documentele de control
Identificarea şi eliminarea cauzelor care au determinat măsurile stabilite în
cadrul acțiunilor de control, inclusiv prin schimbul rapid de informaţii cu
celelalte structuri teritoriale ale ANPC

XXII
44

Colaborarea cu instituţii ale administraţiei publice locale
Acțiuni în colaborare cu instituţii ale administraţiei publice locale în cadrul
controalelor tematice și de cercetare a unor reclamații

XXIII

Îmbunătățirea modalității de primire, soluţionare şi informare a

Certificatul
acreditare RENAR

de

Comisariatul
Județean pentru
protecția
Consumatorilor
Botoșani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

Controale tematice:
- alimentare
- nealimentare
- prestări servicii

Acţiuni de control:
p. v. de constatare a
contravenţiei:
–produse alimentare
–produse nealimentare
-servicii nealim.
Valoarea
amenzilor
aplicate
-p. v. de constatare
Valoarea produselor și
serviciilor neconforme,
din care:
-extracomunitare
-comunitare
Valoarea
produselor
distruse-mii lei

-nr. acțiuni
-nr. amenzi aplicate
-valoare amenzi- mii lei
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45

petiţionarului
Primirea și soluţionarea sesizărilor şi informarea petiţionarului

XXIV
46

Informarea şi educarea consumatorilor
Desfăşurare campanii şi acţiuni de informare şi educare a consumatorilor

XXV
47

Consilierea operatorilor economici
Informarea operatorilor economici în cadrul acțiunilor de control cu privire la
legislația specifică din domeniul protecției consumatorilor.

nr.reclamaţii primite din
partea
consumatorilor,
din care:
-întemeiate
-neîntemeiate
-nesoluţionabile
-redirecţionate
-amiabil
-clasate
-nr. conferinţe de presă
-nr. articole publicate în
presa scrisă
-nr. emisiuni radio-tv
-nr. acțiuni de consiliere

-nr. agenți economici
consiliați
-nr. acțiuni consiliere

CAPITOLUL 6 – AGRICULTURĂ

Nr.
crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL

I

1

Instituţia
responsabilă
/parteneri

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

Creșterea gradului de aplicare a politicilor agricole naționale la nivel
Direcţia pentru
judeţean in vederea dezvoltării rurale
Agricultură Judeţeană
Botoşani
nr.întruniri cu organizatii
Urmărirea programului de refacere și extindere a sistemului de irigații şi
ale utilizatorilor de apă
distribuţiei de apă gratuită până la stația de punere sub presiune
pentru irigații, interesaţi

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro
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Alte
observaţii

de
reabilitarea
infrastructurii principale,
de la priza de apă până la
stațiile de punere sub
presiune
nr. stații reabilitate
nr. km conductă
nr. beneficiari

2

Monitorizarea programelor de susținere pentru produse deficitare
a Programul Tomate

b Programul Carne de porc

c Programul Ajutor de minimis pentru comercializarea lânii

d Programul Ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în
acvacultură

3

Organizarea unor activităţi în vederea informării potenţialilor beneficiari în
ceea ce priveşte importanţa accesării fondurilor europene

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

nr.
întâlniri
pentru
promovarea programului
nr. solicitanți
nr. beneficiari
total sprijin financiar
acordat
nr.
întâlniri
pentru
promovarea programului
nr. solicitanți
nr. beneficiari
total sprijin financiar
acordat
nr.
întâlniri
pentru
promovarea programului
nr. solicitanți
nr. beneficiari
total sprijin financiar
acordat
nr.
întâlniri
pentru
promovarea programului
nr. solicitanți
nr. beneficiari
total sprijin financiar
acordat
nr. întâlniri mediatizare
programe
nr. participanţi
nr. proiecte întocmite
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4

5

6

7

8

Monitorizarea la nivel judeţean a Programului
ecologice și a produselor tradiționale

nr. proiecte aprobate
nr. întâlniri mediatizare și
consiliere
nr. participanţi
nr. înscriși în AE
nr. întâlniri mediatizare
nr. participanţi

de încurajare a agriculturii

Activităţi de mediatizare la nivelul judeţului a facilităților pentru fermierii
români:
● Eliminarea impozitului pe terenurile agricole lucrate;
● Impozit zero pentru tractoare și utilaje agricole;
● Cadastrarea de către stat a tuturor terenurilor agricole până în anul 2020
Activităţi de consiliere și asistență tehnică în vederea constituirii de forme
asociative în agricultură în judeţul Botoşani

Amenajare Irigații Ripiceni-Stânca-reparații la stația de pompare SRP
Lehnești (lucrări executate cu terți)
IR23-Repararea agreg de pompare de bază
IR27-Repararea instal. hidromecanice și auxiliare (6 vane + 4 clap.+1 compr.)
IR31-Revizia și rep.instal.electrică de joasă tensiune (SPB+SRP)
IR20-Reparații la clădiri și anexe SRP
IR05-Decolmatări canale de depuneri

nr. întâlniri mediatizare
nr. ședinţe de consiliere
nr. participanţi
nr.
forme
asociative
înființate în judeţ
AN”IF”
Filiala Teritorială de IF
Moldova Nord
Unitatea de
Administrare Botoşani

II07-Autorizarea și funcționarea amenaj. de irigații (aviz racord electric)
Total
Amenajare Irigații Horia-Liveni-Manoleasa, rețea conducte (lucrări
executate cu terți)
IR07-Reparații conducte îngropate aducțiune-refulare

411.704 lei
68.029 lei
159.637 lei
142.440 lei
93.343 lei

Lucrările se vor
executa
pe
parcursul anului
2019

347.000 lei
1.240.214 lei
18.061 lei Lucrările se vor

9

Reabilitare SPB Curtești (faza proiectare)

113.445 mii lei

10

Reabilitare SPBMovileni (faza proiectare)

88.235 mii lei

II

Informarea fermierilor cu privire la formele de sprijin acordate prin
intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru
Agricultură – Centrul
Judeţean Botoşani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro
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executa
pe
parcursul anului
2019
BS - 05.02.2019Deschidere oferte
BS - 05.02.2019Deschidere oferte

11

Organizarea și realizarea sesiunilor de informare a fermierilor referitor la
cererea unică de plată C 2019

12
13

15

Difuzarea materialelor de informare privind cererea unică de plată C 2019
Informarea și consilierea fermierilor odată cu primirea și gestionarea cererilor
de plată și a măsurilor specifice
Acordarea ajutoarelor de stat şi derularea măsurilor specifice cu
finanțare din fonduri FEGA şi FEADR
Primirea, verificarea şi respectiv autorizarea la plată a cererilor de ajutor de
stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură și ajutorului
acordat în sectorul creșterii animalelor
Derularea activității de rentă viageră agricolă

16

Gestionarea Programului pentru școli al României

17

Acordarea ajutorului specific comunitar în sectorul apicol

18

Primirea, verificarea şi autorizarea la plată a cererilor de plată şi a deconturilor
justificative pentru Măsurile 215 și 14

19

Gestionarea Măsurii 8

III
14

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

nr sesiuni de informare
organizate
nr fermieri informați
nr materiale distribuite
nr fermieri informați

nr cereri
primite/verificate
nr cereri autorizate
nr carnete vizate
nr. cereri de reanalizare
verificate
nr cereri
primite/verificate
nr. cereri aprobate
valoare ajutor acordat
producătorilor (mii lei)
nr cereri
primite/verificate
nr. cereri aprobate
valoare ajutor acordat
(mii lei)
nr. cereri de plată
/deconturi justificative
primite
nr. cereri aprobate la
plată/măs 215
nr. cereri aprobate la
plată/măs 14
valoare/măs 215 (mii
lei)
valoare/măs 14 (mii lei)
nr cereri
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primite/verificate
nr. cereri aprobate
valoare/măs 8 (mii lei)
IV
20

Administrarea și autorizarea cererilor unice de plată din Campania 2019
pentru plata în avans
Primirea cererilor unice de plată

22
23

Introducerea cererilor unice de plată și a documentelor aferente în sistemul
informatic
Realizarea controlului preliminar
Rezolvarea erorilor de suprapunere/supradeclarare

24

Efectuarea controalelor administrative

25

Autorizarea la plata în avans

V
26

Administrarea și autorizarea cererilor unice de plată din Campania 2019
pentru plata regulară
Efectuarea controlului administrativ

27

Autorizarea la plata regulară

VI

Administrarea și autorizarea pentru plata regulară a cererilor unice de
plată din Campania 2018 și din campanile anterioare
Efectuarea controlului administrativ

21

28

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

nr cereri
primite/verificate
nr. cereri aprobate la
plată
nr cereri/documente
introduse
nr fermieri verificaţi
nr fermieri verificaţi
nr. fermieri identificaţi
cu erori
nr. controale planificate
nr. controale realizate
nr. fermieri verificaţi
nr cereri
primite/verificate
nr. cereri aprobate
valoarea plăţii (mii lei)

nr. controale planificate
nr. controale realizate
nr. fermieri verificaţi
nr cereri
primite/verificate
nr. cereri aprobate
valoarea plăţii (mii lei)

nr. controale planificate
nr. controale realizate
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nr. fermieri verificaţi
nr cereri
primite/verificate
nr. cereri aprobate
valoarea plăţii (mii lei)

29

Autorizarea la plata regulară

VII

Efectuarea controalelor clasice pe
teren, conform eşantionului
transmis de APIA cu incadrare în termenul de finalizare stabilit prin
OMADR
Pregătirea dosarelor pentru efectuarea controalelor în teren (primire copii
cerere de sprijin, emitere ordin de control şi raport de control)

30

31

Efectuarea controlului pe teren,
control eşantionat

32
33
VIII

Întocmirea rapoartelor de control
Introducerea rapoartelor de control în aplicaţia electronică
Derularea
operaţiunilor
necesare
ce
privesc
efectuarea
inspecţiilor/supracontroalelor
pentru
cererile
selectate
la
control/supracontrol şi soluţionării sesizărilor/reclamaţiilor ce au ca
obiect neconformităţi ale cererilor de plată
Pregătirea inspecţiei/supracontrolului
Efectuarea inspecţiei/supracontrolului
Întocmirea actului de control
Valorificarea actului de control

34

IX

la faţa locului, conform scopului de

nr dosare /nr ordine de
control emise
nr dosare/nr ordine de
control realizate
nr rapoarte de control
nr ferme controlate
nr neregularităţi
identificate
nr măsuri impuse
nr. rapoarte întocmite
nr. rapoarte introduse

nr.
inspecţii/supracontroale
planificate
nr.
inspecţii/supracontroale
realizate
nr.
acte
control
întocmite
valoarea actelor de
control

Plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în
agricultură și a ajutorului acordat în sectorul creșterii animalelor
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro
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35

Efectuarea transferului în SVAP
Generare ordine de plată

X
36

Urmărirea și recuperarea creanțelor apărute în urma gestionării formelor
de sprijin finanțate de la bugetul de stat și/sau din fonduri comunitare
Activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare

37

Înregistrarea titlurilor de creanță în registrul debitorilor

38
39

Comunicarea titlurilor de creanță
Urmărirea recuperării efective prin plată voluntară, deducerea din plățile
ulterioare, executare silită sau în cadrul procedurii de insolvență și
înregistrarea în contabilitate a debitelor naționale

40

Emiterea titlurilor de creanțe accesorii și recuperarea acestora

XI

Asigurarea depunerii cererilor de sprijin financiar corecte şi complete de
către fermieri
Informarea fermierilor la depunerea cererilor de sprijin financiar cu privire la
condițiile de acordare a sprijinului finaciar
Verificarea cererilor și a documentelor aferente, conform prevederilor legale și
procedurale, pentru a elimina în totalitate
erorile și omisiunile de
documente/date necesare
Realizarea controlului vizual formal al cererilor de sprijin financiar primite

41
42

43

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

nr cereri transferate
nr de ordine de plată
generate

nr
predebite/debite
constatate
nr
procese-verbale
înregistrate
nr
procese-verbale
întocmite
nr expedieri
Procent
recuperare
debite stabilit atât prin
raportarea numărului
debitelor recuperate la
total cât și prin
raportarea
valorii
debitelor recuperate din
total
număr creanțe accesorii
recuperate/număr
accesorii generate;
Valoare
creanțe
accesorii
recuperate/
valoare
accesorii
generate;
nr. fermieri informaţi
nr. cereri verificate
nr cereri identificate cu
erori
nr. cereri primite
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XII
44
45
XIII

46

47

XIV
48

XV
49

XVI
50
51

52

nr. cereri verificate
Identificarea corectă a amplasamentului suprafețelor de teren pentru care
se solicită sprijin financiar în Campania 2019
Deplasarea pe teren pentru identificarea amplasamentului la solicitarea
nr. solicitări
fermierilor
Clarificarea fermierilor cu notificare la control preliminar
nr. fermieri consiliaţi
Simplificarea accesului cetăţenilor la serviciile publice
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate
Imobiliară Botoşani
Transmiterea on-line a documentelor semnate electronic.
număr funcţionalităţi
noi implementate şi
exploatate
Întâlniri de lucru cu reprezentanţii Uniunii Naţionale a Notarilor Publici,
număr întâlniri de lucru
Instituţiei Prefectului, persoane fizice şi juridice autorizate - reprezentanţi care
activează pe raza judeţului Botoşani.
Crearea bazelor de date şi servicii.
Completarea bazei de date cu informaţii despre intravilanele localităţilor.
nr PUG integrate în
baza de date
nr.PUZ integrate în
baza de date
Actualizarea şi prelucrarea cadrului juridic specific
Informarea şi instruirea personalului OCPI Botoşani în legătură cu modificările
nr
documente
aduse cadrului juridic specific, în vederea cunoaşterii şi aplicării corecte şi
prelucrate
unitare.
nr. instruiri realizate
Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru asigurarea dreptului de
proprietate. Dezvoltarea sistemului integrat de cadastru si carte funciară
Soluţionarea cererilor de înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
nr. cereri depuse
nr cereri soluţionate
Fundamentarea şi solicitarea de noi funcţionalităţi in aplicaţia
e-Terra
Întreţinerea,
actualizarea
şi
dezvoltarea
infrastructurii hardware
şi software
Lucrări sistematice de cadastru la nivel de UAT
Verificarea lucrărilor
de
înregistrare
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro
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53

Lucrări sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale -75 UAT

XVII

54

Crearea şi dezvoltarea unui sistem electronic de gestionare a
documentelor / Realizarea unei baze de date electronice.
Realizarea infrastructurii necesare pentru înregistrarea corectă a
proprietăţii
Conversia în format digital a tuturor cărţilor funciare pe hârtie.

55

Înregistrarea sporadică a imobilelor în cadastru şi cartea funciară.

56

Identificarea şi soluţionarea suprapunerilor dintre imobile.

57

Recepţie planuri parcelare.

XVIII

Clarificarea regimului proprietăţii. Finalizarea procesului de restituire a
proprietăţilor
Soluţionarea cererilor de validare şi /sau emitere de titluri de proprietate în
baza legilor fondului funciar.
Înregistrarea în vederea autorizării de noi operatori economici

58
XIX

sistematică pe teritoriul
UAT –nr. lucrări
nr
contracte
de
finanţare a lucrărilor de
înregistrare sistematică
pe sectoare cadastrale;
nr
documentaţii
aferente contractelor de
prestări
servicii
verificate şi avizate

Procent din totalul CF
in format pe hârtie
nr
imobile noi
înregistrate
nr
suprapuneri
identificate în cadrul
operaţiunilor
de
verificare
a
documentaţiilor
nr. planuri parcelare
recepţionate
Creşterea gradului de
acoperire cu planuri
parcelare (%)

Nr.
titluri
proprietate emise
Inspectoratul
Teritorial pentru
Seminţe şi Calitatea

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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de

Materialului Săditor
Botoșani
59

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

60

Eliberarea autorizaţiei şi atestatului persoanei responsabile.

XX
61

Monitorizarea activităţii operatorilor economici.

62

Organizarea instruirii periodice a personalului operatorilor economici privind
producerea, prelucrarea şi comercialzarea seminţelor şi materialului săditor.
Întocmirea programului anual de multiplicare.
Centralizarea din punct de vedere informatic a declaraţiilor de multiplicare
pentru întocmirea programului de multiplicare

XXI
63

Verificarea informaţiilor conţinute în fişele de supraveghere şi monitorizare a
activităţii operatorilor economici în vederea acordării vizei de monitorizare
anuală.

64

Întocmirea propriu-zisă a programului de multiplicare

XXII
65

Controlul şi eliberarea documentelor.
Efectuarea controlului în câmp şi a determinărilor specifice fiecărei specii

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

nr.
operatori
cu
documentaţii verificate
nr. operatori cu baza
economică verificată
nr. persoane împuternicite
testate
nr. autorizaţii eliberate
nr. certificate de atestare
a cunoştinţelor
nr. fişe de supraveghere şi
monitorizare
operatori
economici
nr. vize de monitorizare
anuală
nr. operatori economici
instruiţi periodic
nr.
declaraţii
de
multiplicare verificate
nr.
declaraţii
de
multiplicare admise şi
introduse în baza de date
nr. operatori repartizaţi
pe inspectori oficiali
nr.
declaraţii
de
multiplicare repartizate pe
inspectori oficiali
nr. operatori economici
controlaţi
suprafaţa controlată în
vederea certificării
nr. parcele controlate
nr. controale efectuate
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66

Eliberarea documentelor oficiale de inspecţie în câmp

XXIII

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

67

68

Eşantionarea loturilor de seminţe în conformitate cu actele normative în
vigoare

69

Primirea eşantioanelor în laborator

70

Repartizarea eşantioanelor pe sectoarele de analiză

nr. fişe de control
întocmite
nr. documente oficiale de
inspecţie
în
câmp
eliberate

nr. operatori economici
ce au depus declaraţii de
certificare
nr. declaraţii depuse
nr. operatori cu loturi
eşantionate
nr. loturi eșantionate
nr. eşantioane primite în
laborator
nr. eşantioane repartizate
pe sectoare
nr. determinări efectuate

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

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL

I

Monitorizarea integrată a factorilor de mediu în județul Botoșani

1

Monitorizarea calităţii aerului şi informarea publicului cu privire la depășirea
pragurilor de informare şi alertă prevăzute de legislaţia în vigoare

Instituţia
responsabilă
/parteneri

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

Agenţia pentru
Protecţia Mediului
Botoşani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

Nr. indicatori analizați
Nr. depășiri înregistrate
Nr. buletine de informare
emise
Nr. rapoarte
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Alte
observaţii

2

Realizarea Inventarului anual al emisiilor de poluanţi atmosferici pentru anul
2018

3

Monitorizarea conformării agenţilor economici cu prevederile Directivei
94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV)
rezultaţi din depozitarea benzinei
Monitorizarea stadiului de îndeplinire a măsurilor cuprinse în Planul de măsuri
prioritare pentru anul 2018
Monitorizarea radioactivităţii mediului şi informarea publicului cu privire la
rezultatele obţinute.
Monitorizarea nivelului de zgomot şi informarea publicului cu privire la
rezultatele obţinute.
Asigurarea unui management durabil al resurselor naturale din județul
Botoșani.
Emiterea autorizaţiilor de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare
a speciilor din flora şi respectiv fauna sălbatică.
Derularea acţiunilor de verificare a legalităţii în care se desfăşoară activitatea
de comercializare a speciilor de floră/faună salbatică.
Menținerea
într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de
floră/faună sălbatică ocrotite pe plan județean, a parcurilor dendrologice
(nominalizate in H.C.J. nr 170/2010).
Derularea acţiunilor de monitorizare a parcurilor dendrologice, a arborilor
declaraţi monumente ale naturii, a speciilor de floră/faună sălbatică ocrotite pe
plan judeţean.

4
5
6
II
7
8
III

9

10

Derularea acțiunilor de informare/conștientizare a populației locale.

IV

Menținerea biodiversității și a integrității ariilor naturale protejate din
judeţ
Monitorizarea operatorilor autorizaţi pentru colectarea deşeurilor B&A

11
12
V

Monitorizarea cantităţilor de deşeuri de B&A gestionate anual de operatori
autorizaţi
Monitorizarea operatorilor economici și UAT-urilor care au obligații de
raportare privind modul de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje, conform Legii nr. 249/2015 și a Ordinului nr.794/2012.
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

Nr. agenti economici înscriși
în SIM
Nr. autorităţi locale înscrise
în SIM
Nr.
agenţi
economici
monitorizaţi
Nr. raportări
Nr. indicatori analizați
Nr. măsurări
Nr. depășiri

Nr. autorizații
Nr. acțiuni

Nr. acțiuni

Nr. acțiuni
Nr. participanți

Nr. operatori colectori de
deşeuri de B&A
Cantităţi de deşeuri de B&A
colectate/valorificate anual
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13

Actualizarea bazei de date cu operatorii economici și UAT care au obligația
legală de a raporta.

14

Actualizarea raportorilor incluși în baza națională de date.

VI

Monitorizarea gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (DEEE) de către autorităţi şi operatori cu responsabilităţi
pentru aceste fluxuri din judeţul Botoşani
Monitorizarea operatorilor producători sau care introduc în piață EEE
Monitorizarea operatorilor autorizaţi pentru colectarea deşeurilor DEEE
Monitorizarea cantităţilor de DEEE gestionate anual în centrele de colectare
DEEE

15
16
17
VII

Monitorizarea modului de gestionare a uleiurilor proaspete şi uzate de
către operatori cu responsabilităţi pentru aceste fluxuri din judeţul
Botoşani

18
19
20

Actualizarea bazei de date cu operatorii economici care au obligația de a
raporta
Actualizarea raportorilor incluși în baza națională de date
Monitorizarea cantităților de uleiuri proaspete și uleiuri uzate gestionate

VIII

Monitorizarea modului de gestionare a vehiculelor scoase din uz, de către
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

-Nr. operatori economici
care introduc pe piaţa
produse ambalate/ambalaje
de desfacere;
-Nr. operatori economici
care valorifica deseuri de
ambalaje;
-Nr.unități
administrativ
teritoriale care colectează
separat deşeuri de ambalaje
-Nr. operatori economici /nr.
unități
administrativ
teritoriale cu obligații de
raportare care au raportat
conform prevederilor legale
-Nr. operatori economici/nr.
unități
administrativ
teritoriale
care
sunt
înregistrați în baza națională
de date SIM - Ambalaje

Nr. operatori economici
Nr. operatori economici
Cantități uleiuri proaspete
utilizate
Cantități uleiuri uzate

Nr. operatori economici
Nr. operatori economici
Cantități uleiuri proaspete
utilizate
Cantități uleiuri uzate
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21
22

IX

23

operatori din judeţ
Actualizarea bazei de date cu operatorii economici autorizați pentru
gestionarea VSU
Monitorizarea cantităților de VSU colectate și tratate, din baza națională de
date SIM-VSU
Monitorizarea modului de gestionare a echipamentelor şi deşeurilor
echipamentelor cu conţinut de PCB de către deţinătorii din judeţul
Botoşani
Actualizarea inventarului judeţean al echipamentelor şi deşeurilor de
echipamente cu conţinut PCB

24

Aprobarea planurilor anuale de eliminare

X

Monitorizarea transporturilor de
deșeuri periculoase generate pe
teritoriul judeţului
Centralizarea datelor privind transporturile de deșeuri periculoase, efectuate,
conform Anexa 2 din HG nr.1.061/2008
Aprobarea Anexei 1 din HG nr.1.061/2008 - Formular de aprobare a
transporturilor de deşeuri periculoase

25
26

28

Urmărirea evoluţiei reţelei de operatori din judeţ autorizaţi pentru transportul
deşeurilor periculoase și monitorizarea acestora
Urmărirea respectării legislaţiei în domeniul eliminării deşeurilor prin
depozitare și incinerare, în judeţul Botoşani
Monitorizarea operatorilor economici autorizați pentru eliminarea deșeurilor

29

Monitorizarea cantităților de deșeuri eliminate

30
XII
31

Monitorizarea post-închidere a depozitelor vechi de deșeuri
Completarea bazei de date naționale privind gestionarea deșeurilor
Derularea anchetei statistice anuale privind gestionarea deşeurilor în judeţul
Botoşani pentru anul 2018
Monitorizarea activităților industriale din județul Botoșani care utilizează
substante/materiale care afectează mediul înconjurător
Actualizarea bazei de date cu operatorii economici utilizatori de substanţe care

27
XI

XIII
32

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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Nr.operatori economici
Nr.bucăţi VSU colectate/
tratate
Cantităţi deşeuri rezultate
din dezmembrarea VSU

Nr. agenţi economici
Nr. echipamente cu PCB în
funcţiune /scoase din uz
Nr. planuri de eliminare
aprobate

Nr. operatori economici
Nr. formulare
aprobate

Anexa

1

Nr.operatori economici

Nr. operatori economici
autorizați
Cantități
de
deșeuri
depozitate/ incinerate
Nr. rapoarte de monitorizare
Nr. chestionare
Nr. agenți economici

Nr.operatori economici
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33

34
35
36
37

38

diminuează stratul de ozon şi a cantităţilor de ODS–uri gestionate de aceştia,
prin baza de date națională
Actualizarea bazei de date cu operatorii economici utilizatori de substanţe
fluorurate cu efect de seră şi a cantităţilor de GFS–uri gestionate, prin baza de
date națională
Inventarierea operatorilor economici cu activităţi care se supun procedurii PIC
şi monitorizarea tipurilor şi cantităţilor de chimicale importate / exportate
Inventarierea operatorilor economici cu obligaţii legale şi monitorizarea
tipurilor şi cantităţilor de POPs gestionate
Inventarierea utilizatorilor de produse biocide, monitorizarea tipurilor şi
cantităţilor gestionate.
Inventarierea utilizatorilor şi comercianţilor de îngrășăminte chimice și
produse de protecţie a plantelor, monitorizarea tipurilor şi cantităţilor
gestionate.
Inventarierea utilizatorilor de mercur metalic, compuși cu mercur, articole ce
conțin mercur metalic, a deşeurilor cu mercur; monitorizarea tipurilor și
cantităților gestionate

39

Inventarierea operatorilor care gestionează produse cu azbest, deșeuri ce conțin
azbest; monitorizarea tipurilor și cantităților din astfel de produse și deșeuri

40

Inventarierea operatorilor economici cu obligaţii legale în aplicarea
Regulamentului (REACH), nr.1907/2006 şi a Regulamentului nr.1272/2008
(CLP)şi monitorizarea cantităţilor/ tipurilor de substanţe şi preparate chimice
gestionate
Monitorizarea implementării pe plan local a directivelor din domeniul
„Controlul poluării industriale”
Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC)

XIV
41
42
43
44

Directiva 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de COV provenite din
utilizarea solvenţilor organici în activităţi şi instalaţii
Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor in aer de poluanţi provenind
de la instalaţiile mari de ardere (SC MODERN CALOR SA Botoşani)
Directiva 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

Nr.operatori economici

Nr.operatori economici
Cantități
chimicale
importate și exportate
Nr. operatori economici
Cantități POPs gestionate
Nr.operatori economici
Cantități biocide gestionate
Nr.operatori economici
Cantități produse gestionate
Nr.operatori
economici
utilizatori ai acestor produse
Cantități
substanțe
gestionate
Nr.operatori economici
Cantități produse cu azbest
gestionate
Cantități deșeuri cu conținut
de azbest
Nr. operatori economici
Cantități
substanțe
și
preparate chimice gestionate

Nr. operatori economici
Nr. operatori economici
Nr. operatori economici
Nr. operatorieconomici
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XV
45
46

47
48

49
XVI

implicate substanţe periculoase (SEVESO)
Creșterea gradului de educare și conştientizare, informare, consultare şi
participare a tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul
Derularea de campanii de conștientizare a cetăţenilor cu privire la problematica
protecţiei mediului
Promovarea educaţiei ecologice, semnarea de parteneriate cu unităţile de
învăţământ de toate gradele, sprijinirea participării unităţilor de învăţământ la
concursurile şi programele de mediu
Sprijinirea
organizaţiilor
neguvernamentale
în
derularea
activităților/programelor/proiectelor de mediu
Implementarea proiectului “Management eficient în siturile Natura 2000:
ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni –
Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești, județul Botoșani
Asigurarea accesul populaţiei la informaţiile de interes public şi de mediu (Legea
nr. 544/2001 şi HG 878/2005)
Urmărirea respectării legislației de mediu în vederea reducerii poluării,
îmbunătățirii managementului deșeurilor și substanțelor periculoase.

50

Monitorizarea agenților economici care desfășoară activități în domeniul
controlului poluării industriale și managementul riscului, managementul
deșeurilor și substanțelor și preparatelor periculoase.

51

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

Nr. campanii de informare
Nr. participanți
Nr. activităţi
Nr. parteneriate
Nr. unități de învățământ
implicate
Nr. acţiuni
Nr. activități

Nr. solicitări
Nr. raportări

Garda Națională de
Mediu
Comisariatul
Județean Botoșani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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-nr. inspecții planificate
de efectuat
-nr. inspecții planificate
efectuate
-nr. inspecții neplanificate
efectuate
-nr. agenți economici
verificați
-nr. măsuri dispuse
-nr. sanctiuni aplicate
-valoarea
amenzilor
aplicate
-nr. inspecții planificate
de efectuat
-nr. inspecții efectuate
-nr. agenți economici
verificați
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-nr. măsuri dispuse
-nr. sanctiuni aplicate
-valoarea
amenzilor
aplicate

XVII
52

Urmărirea respectării prevederilor legale în vigoare în vederea
conservării biodiversității și utilizării durabile a componentelor sale.
Monitorizarea agenților economici care exploatează resurse naturale în vederea
asigurării conservării resurselor neregenerabile.

53

Efectuarea de controale tematice planificate stabilite de Garda Națională de
Mediu în domeniul biodiversității, biosecurității și ariilor protejate.

XVIII

Lucrări de decolmatare a cursurilor de apă amenajate

54

Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă
Miletin, comuna Coșula, hm 254 -241

XIX
55

Lucrări de decolmatare cursuri de apă neamenajate
Asigurarea capacităţii de transport a albiei minore a cursului de apă Dresleuca,
în comuna Băluşeni. Hm 158 - 144

-nr. inspecții planificate
de efectuat
-nr. inspecții planificate
efectuate
-nr. inspecții neplanificate
-nr. agenți economici
verificați
-nr. măsuri dispuse
-nr. sanctiuni aplicate
-valoarea
amenzilor
aplicate
-nr. inspecții planificate
de efectuat
-nr. inspecții planificate
efectuate
-nr. agenți economici
verificați
-nr. măsuri dispuse
-nr. sanctiuni aplicate
-valoarea
amenzilor
aplicate

Sistemul de
Gospodărire a Apelor
Botoşani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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Terasamente mecanice
mii mc
Lungimea 1,3 km
Valoarea 24 mii lei

13

Terasamente mecanice 4,8
mii mc
Lungimea 1,4 km
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Lucrare
continuare

în

Lucrare executată în
parteneriat
cu
Primaria Bălușeni,
care
asigură

Valoarea 8,7 mii lei
Terasamente mecanice 3,1
mii mc
Lungimea 0,6 km
Valoarea 5,7 mii lei

56

Asigurarea capacităţii de transport a albiei minore a cursului de apă Valea
Ciolpanilor, comuna Truşeşti. Hm 71 - 65

57

Asigurarea capacităţii de transport a albiei minore a cursului de apă
Horoghiuca, comuna Coşula. Hm 112 - 90

Terasamente mecanice 20,0
mii mc
Lungimea 2,2 km
Valoarea 33 mii lei

58

Asigurarea capacităţii de transport a albiei minore a cursului de apă Dintievici,
comuna Şendriceni. Hm 63 - 36

Terasamente mecanice
mii mc
Lungimea 2,7 km
Valoarea 24 mii lei

16

59

Asigurarea capacităţii de transport a albiei minore a cursului de apă Vorona,
comuna Vorona. Hm 20 - 1

Terasamente mecanice
mii mc
Lungimea 2,0 km
Valoarea 14,5 mii lei

8

60

Asigurarea capacităţii de transport a albiei minore a cursului de apă Başeu,
comuna Hudeşti. Hm 150 - 130

Terasamente mecanice
mii mc
Lungimea 2,0 km
Valoarea 14,5 mii lei

8

61

Asigurarea capacităţii de transport a albiei minore a cursului de apă Ibăneasa,
comuna George Enescu. Hm 165 - 140

Terasamente mecanice
mii mc
Lungimea 2,5 km
Valoarea 30,3 mii lei

18

62

Asigurarea capacităţii de transport a albiei minore a cursului de apă Jijia, aval
acumulare Ezer. Hm 179 - 170

Terasamente mecanice
mii mc
Lungimea 0,9 km
Valoarea 18 mii lei

6

carburantul.
Lucrare executată în
parteneriat
cu
Primaria
Trușești,
care
asigură
carburantul.
Lucrare executată în
parteneriat
cu
Primaria
Coșula,
care
asigură
carburantul.
Lucrare executată în
parteneriat
cu
Primaria Șendriceni,
care
asigură
carburantul.
Lucrare executată în
parteneriat
cu
Primaria
Vorona,
care
asigură
carburantul.
Lucrare executată în
parteneriat
cu
Primaria
Hudești,
care
asigură
carburantul.
Lucrare executată în
parteneriat
cu
Primaria Ibăneasa,
care
asigură
carburantul.

Direcţia Silvică
Botoşani
Ob. general: Apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv a celui proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale sau proprietate privată pe care îl administrează, precum şi pentru gestionarea fondurilor de vânătoare şi de pescuit atribuite, pentru
recoltarea, prelucrarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier

XX

Asigurarea regenerării tuturor suprafeţelor din fond forestier prin
împădurirea terenurilor goale, regenerarea naturală a suprafetelor tăiate,
completarea golurilor în plantaţii mai vechi.
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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63
64
65
XXI
66

Împădurirea terenurilor goale: 115 ha
Regenerarea naturală a suprafetelor tăiate: 135 ha
Completarea golurilor în plantaţiile mai vechi: 57 ha
Creşterea procentului de împădurire prin sponsorizări cu puieţi
Sponsorizarea cu puieţi pentru efectuarea de împăduriri în afara fondului
forestier

XXII

Asigurarea accesibilităţii suprafeţelor din fond forestier
Proiectare Reabilitare drum auto forestier
Reabilitare drum forestier Stahna -12,5 km; program an 2019 = 165,52 mii lei
(cu TVA)
Refacere porțiune calamitată din drum forestier Prelungire Calugara Mare:
program an 2019 = 203,62 mii lei (cu TVA)
Construire drum forestier Muscalu prelungire -2,42 km; program an 2019 =
586,30 mii lei (cu TVA)
Construire drum forestier Bolohani ramificație -1,11 km; program an 2019 =
657,64 mii lei (cu TVA)
Reabilitare drum forestier Coșula - 6,7 km; program an 2019 = 507,07 mii lei
(cu TVA)
Reabilitare drum forestier Pietrosul 2 – 2,19 km; program an 2019 = 570,26
mii lei (cu TVA)
Proiectare reabilitare drum forestier Schit Balș: program an 2019 = 21,78 mii
lei (cu TVA)
Proiectare drum forestier Prelungire Poiana Cucului: program an 2019 = 15,72
mii lei (cu TVA)
Proiectare drum forestier Suharău ramificație: program an 2019 = 49,98 mii
lei (cu TVA)
Proiectare drum forestier Holm: program an 2019 = 27,02 mii lei (cu TVA)

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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Sponsorizările se
vor acorda în
baza solicitărilor
UAT-urilor,
a
persoanelor fizice
şi
juridice, în
limita
disponibilului de
puieţi forestieri
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Nr.
crt.

DENUMIREA INVESTIŢIEI
cuprinsă în “Planul de acţiuni pe anul 2019 al
judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în programul de guvernare”

1.

Reconectare şi restaurare luncă inundabilă,
remeandrare curs de apă Jijia - din care face parte
Obiectul - Amenajări hidrotehnice pe râul Buhai,
amonte de confl. cu Pârâul Întors, jud. Botoşani
Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor
în judeţele Botoşani şi Iaşi

23.596,09
( fără TVA)

Apărare de mal râu Prut, comuna Hudeşti, jud.
Botoşani

2.

3.

Valoarea totală
investiţiei
-MII LEI-

Sursa
de Finanţare
(Program
european,
împrumut
bancar, BS)

Data începerii
investiţiei şi
data finalizării
investiţiei,
conform
contractului de
finanţare
semnat /actului
adiţional

Stadiul
investiţiei la
01.01.2019
(%)

Alte
observaţii

Propunere
POIM 2014 –
2020

0%

Pentru
obiectivul
Acumulare Buhai

634.468 ,00
( cu TVA)

Bugetul de stat/
Surse proprii
ANAR

9%

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

5.653,00
( cu TVA)

Surse Proprii
ANAR

0%

În trimestrul I se va
demara procedura de
achiziție a lucrării

CAPITOLUL 8 – INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
Nr.
crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL

I

Îmbunătăţirea şi întreţinerea infrastructurii drumurilor naţionale din
judeţ

1

Modernizarea DN 28B Târgu Frumos - Botoșani

Instituţia
responsabilă
/parteneri

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

CNAIR
Secția Drumuri
Naționale Botoșani
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mii lei
322,79
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Alte
observaţii

2

SF pentru modernizare DN 29D Botoșani – Trușești - Ștefănești

-

Aprobare
interministerială

3

SF pentru modernizare DN 24C Manoleasa Prut – Rădăuți Prut

-

Aprobare
interministerială

4

Covor asfaltic DN 29C km 20+000-45+785 (Vârfu Câmpului-Siret)

5,990

5

Covor asfaltic DN 29A km 64+100-69+000 (Hudești-Darabani)

1,174

6

Covor asfaltic DN 24C km 43+900-106+990 (Bădărăi-Manoleasa Prut)

15,116

7

Covor asfaltic DN 29A km 85+566-98+842 (Horodiștea-Rădăuți Prut)

3,180

8

Expertiză tehnică + D.A.L.I. pentru reabilitare pod rutier peste Pârâul Roșu pe
DN 24C la Santa Mare

173,20
50% realizat

CAPITOLUL 9 – AFACERI INTERNE
Nr. crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL

I

Creșterea continuă a gradului de siguranță al cetățeanului atât în mediul
rural cât și în mediul urban.

1

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

Instituţia
responsabilă
/parteneri

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

Inspectoratul de
Poliţie Judeţean
Botoşani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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nr. acțiuni organizate
nr. contravenții la Legea
nr.61/1991
nr. infracțiuni constatate
care aduc atingere unor
relații
privind
conviețuirea socială
nr. infracțiuni cu violență
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Alte
observaţii

2

Asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri, acţionând cu
preponderenţă în principalele domenii de intervenţie, respectiv combaterea
evaziunii fiscale şi a fraudelor vamale, combaterea infracţionalităţii în
domeniul achiziţiilor publice, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi
industrială şi folosirea eficientă a analizelor tactice şi operaţionale întocmite de
efectivele de profil.

II

Creșterea siguranței cetățeanului prin combaterea fenomenului de natură
judiciară și în special a faptelor de mare violență, a infracționalității
împotriva patrimoniului și a celei pe linie de arme.
Luarea în evidenţă, monitorizarea activităţii şi destructurarea grupărilor
infracţionale de pe raza de competenţă, în vederea realizării unui trend
descendent al infracţionalităţii de natură judiciară, în ansamblu şi în special a
faptelor de mare violenţă care au impact major asupra siguranţei cetăţenilor.
Activităţi specifice desfăşurate în scopul realizării unui trend descendent a
numărului furturilor de animale şi păsări, a furturilor din societăţi comerciale şi
a celor contra persoanei.

3

4

5

Desfăşurarea activităţilor specifice în vederea prevenirii, descoperirii şi
combaterii infracţionalităţii pe linie de Arme, Explozivi, Substanțe
Periculoase.

III

Scăderea dinamicii accidentelor de circulație, cu prioritate a acelora care
au drept consecințe pierderea de vieți omenești.
Realizarea activităţilor preventive şi eficientizarea acestora în scopul reducerii
progresive a numărului victimelor accidentelor rutiere.

6

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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nr. infracțiuni contra
patrimoniului
nr. fapte de corupție
constatate/declinate
nr. infracțiuni economice
constatate
nr.
infracțiuni
de
contrabandă constatate
nr.
infracțiuni
de
evaziune
fiscală
constatate
nr.
sancțiuni
contravenționale
și
cantitatea de pachete de
țigări confiscate

nr. fapte de natură
judiciară identificate
nr. fapte comise cu
violență identificate
nr. activităţi specifice
desfăşurate
nr. furturi constatate
nr. contravenții
constatate
nr. infracțiuni
constatate

nr.
infracțiuni
constatate la regimul
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rutier
nr. contravenții aplicate
IV
7

V

8

9

Reducerea birocrației din cadrul structurilor MAI și eficientizarea acestor
structuri.
Îmbunătăţirea actului de cercetare penală prin soluţionarea cu celeritate a
dosarelor penale şi creşterea indicatorului de performanţă privind finalitatea
judiciară, precum şi creşterea procentului de soluţionare a cauzelor penale cu
autori neidentificaţi.
Elaborarea, promovarea și implementarea unor politici și programe
privind pregătirea profesională, creșterea calității vieții personalului în
vederea reconsolidării statutului polițistului și al celorlalți funcționari
publici din structurile MAI.
Creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului prin realizarea unor
module de pregătire pe linie de specialitate, inclusiv pentru eficientizarea
SNRI în scopul implementării unui management al performanţei în actul
decizional.
Menţinerea imaginii publice a instituţiei poliţiei la un nivel corespunzător, prin
mediatizarea rezultatelor pozitive obţinute în muncă şi prin reacţii prompte în
virtutea dreptului la replică în cazurile prezentate tendenţios la adresa poliţiei.

VI

10

Monitorizarea modului de aplicare a prevederilor legale şi stabilirea Inspectoratul pentru
măsurilor necesare pentru creşterea nivelului de securitate a cetăţenilor şi Situaţii de Urgenţă
bunurilor prin planificarea şi desfăşurarea de inspecţii, controale şi
„Nicolae Iorga” al
verificări la localităţi, instituţii şi operatori economici.
Judeţului Botoşani
Controale:
-de fond executate prin colective de inspectori
-colective
-tematice
-de fond executate individual
Inspecţii
-la operatori economici, obiective supuse activităţilor care prezintă pericole de
accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.
Verificări
-adăposturi
-localităţi aflate în zona de planificare la urgenţă
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

nr. cauzelor
instrumentate

penale

-nr. lucrători pregătiți
în domeniu
nr. comunicate de presă
nr. buletine informative
nr.articole în presa
scrisă și materiale
audio-video

-nr. controale de fond
executate prin colective
de
inspectori
(3
instituţii şi 1 operator
economic);
-nr. controale tematice;
-nr. controale de fond
individuale la instituţii
şi operatori economici;
-nr.
verificări
la
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VII

11

VIII

12

XIX
13

-localităţi aflate în zona de inundabilitate
-zone cu alunecări sau prăbuşiri de teren
-localităţi afectate de alunecări sau prăbuşiri de teren
-sirene
-spaţii de evacuare
Acţiuni de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a
tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire,
precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă
Informarea populaţiei şi a diferitelor categorii socio-profesionale asupra:
-prevederilor legale în domeniu prevenirii şi protecţiei în situaţii de urgenţă
-pericolelor potenţiale de producere a situaţiilor de urgenţă, măsurilor
specifice de prevenire, protecţie şi intervenţie
- pericolelor potenţiale şi a comportamentului de adoptat în cazul descoperirii
de muniţie neexplodată
Sprijinirea în vederea elaborării reglementărilor specifice zonei de
competenţă şi avizarea dispoziţiilor în domeniul prevenirii şi intervenţiei
în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale şi cele
deconcentrate/ descentralizate
Emiterea avizelor pentru:
-sectorul de competenţă a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă
-planurile anuale de pregătire a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă,
întocmite la nivelul unităţilor administrativ teritoriale şi la operatorii economici
care au constituite servicii private pentru situaţii de urgenţă
-regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă
-modificările structurii organizatorice a serviciilor voluntare şi private pentru
situaţii de urgenţă
-planificările exerciţiilor de evacuare, întocmite la nivelul unităţilor de
învăţământ
Elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor,
serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei.
Elaborarea Planului anual judeţean de pregătire a populaţiei în domeniul
situaţiilor de urgenţă.
Organizarea şi desfăşurarea instructajelor de pregătire cu:
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

localităţi aflate în zona
de inundabilitate;
-nr. verificări sirene
-nr. verificări spaţii de
evacuare

-nr.
instruiri
şi
informări desfăşurate la
localităţile, instituţiile
şi obiectivele controlate

-nr. avize solicitate
-nr. avize emise

-1
convocare
de
pregătire cu preşedinţii
C.L.S.U. din judeţ;
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-preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă;
-conducătorii unităţilor de învăţământ de pe raza judeţului;
-şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
-şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
-specialiştii compartimentelor de prevenire din cadrul S.V.S.U.

X
14

XI

Activităţi de îndrumare şi control a serviciilor publice voluntare şi private
pentru situaţii de urgenţă.
Coordonarea şi îndrumarea autorităţilor publice locale, operatorilor economici
privind desfăşurarea activităţii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă.
Executarea de controale la serviciile voluntare şi private pentru situaţii de
urgenţă.

-2
convocări
de
pregătire
cu
şefii
S.V.S.U. din judeţ;
-1
convocare
de
pregătire
cu
şefii
S.P.S.U. din judeţ;
-1 instruire de pregătire
cu directorii unităţilor
de învăţământ din
judeţ;
-1
convocare
de
pregătire cu preşedinţii
celulelor pentru situaţii
de urgenţă
-1 convocare cu cadrele
tehnice PSI de la
unităţile de învăţământ
-nr. activităţi de control
şi
îndrumare
cu
S.V.S.U.
-nr. activităţi de control
şi
îndrumare,
cu
S.P.S.U.
-nr.
activităţi
de
informare şi instruire a
autorităţilor publice şi
conducerile
operatorilor economici
privind
desfăşurarea
activităţii S.V.S.U. sau
S.P.S.U.

Controlul modului de respectare a criteriilor de performanţă, stabilite în
condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private,
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro
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15

XII
16

precum şi în activitatea acestora.
Executarea de controale privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
Organizarea concursurilor profesionale cu serviciile voluntare şi private,
precum şi acţiunilor educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli.
Organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale cu S.V.S.U. şi S.P.S.U.:
- etapa judeţeană
Sprijinirea Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru organizarea şi desfăşurarea
concursurilor:
-cu cercurile tehnico aplicative de elevi „Prietenii pompierilor”: - etapa
judeţeană
-cu tematică protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”:
- etapa pe localitate
- etapa judeţeană
Desfăşurarea de activităţi instructiv educative cu cercurile tehnico-aplicative
de elevi prin prezentarea temelor specifice domeniului situaţiilor de urgenţă şi
desfăşurarea de activităţi practice.

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

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

-nr.
activităţi
privind
organizarea şi desfăşurarea
etapei jud. a concursurilor
profesionale ale S.V.S.U.
şi S.P.S.U.;
-nr. activităţi de sprijinire
a Inspectoratului Şcolar
Judeţean
pentru
organizarea şi desfăşurarea
etapei
judeţene
a
concursului cu tematică
protecţie civilă „Cu viaţa
mea apăr viaţa”;
-nr. activităţi de sprijinire a
Inspectoratului
Şcolar
Judeţean
pentru
organizarea şi desfăşurarea
etapei
judeţene
a
concursurilor cu cercurile
tehnico-aplicative Prietenii
Pompierilor.
-nr. acţiuni educative cu
cercurile
tehnicoaplicative din şcoli.
-nr. activităţi de pregătire
a elevilor din cadrul
Şcolii
de
vară
în
domeniul situaţiilor de
urgenţă.
-nr. activităţi desfăşurate
în cadrul Taberei de vară.
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XIII

17

XIV

18

XV
19

XVI
20

Elaborarea de studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi
frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propuneri de măsuri în baza
concluziilor rezultate din acestea.
Actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Judeţului
Botoşani.

Executarea, cu forţe proprii sau în cooperare, a unor operaţiuni şi
activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere,
cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare,
prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor,
depoluare, protecţie C.B.R.N. şi decontaminare, filtrare şi transport de
apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor
materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru
supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor
în caz de situaţii de urgenţă.
Desfăşurarea antrenamentelor de înştiinţare, avertizare, prealarmare, alarmare
şi evacuare a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi operatorilor
economici sursă de risc de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani.
Stabilirea concepţiei de intervenţie şi elaborarea / coordonarea elaborării
documentelor operative de răspuns.
Executarea recunoaşterilor în teren în vederea întocmirii Planurilor operative
de intervenţie. Avizarea planurilor de intervenţie în caz de incendiu.

Identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns
în situaţii de urgenţă şi ţinerea evidenţei acestora.
Întocmirea Planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2019.
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

-1 plan
-termen:
la
fiecare
început de an sau ori de
câte ori de câte ori este
cazul (alte riscuri nou
apărute,
modificări
organizaţionale).

-6
antrenamente
/trimestru
-56 exerciţii înştiinţare
/ alarmare / evacuare /
anual

-1
recunoaştere
/trimestru
-avizarea planurilor
-termen:
conform
solicitărilor

-1 plan
-termen: trimestrul
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I

2019
XVII
21

XVIII
22

XIX

23

XX

Planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi altor activităţi de
pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative
Planificarea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de pregătire cu forţe şi
mijloace în teren (EXCOM) în anul 2019 de către Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani în următoarele locaţii:
-Exerciţiu de cooperare pentru antrenarea structurilor de intervenţie la
producerea unor situaţii de urgenţă – Complex Comercial Carrefour
Botoşani.
-Exerciţiu de cooperare pentru antrenarea structurilor de intervenţie la
producerea unor situaţii de urgenţă – Colegiul Naţional “Grigore Ghica”,
Dorohoi
-Exerciţiu de cooperare pentru antrenarea structurilor de intervenţie la
producerea unor situaţii de urgenţă – Hotel Rapsodia Botoşani
-Exerciţiu de cooperare pentru antrenarea structurilor de intervenţie la
producerea unor situaţii de urgenţă – S.C. FORMENS S.A.
Elaborarea şi supunerea spre aprobare a documentelor Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani.
Organizarea şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Botoşani.

-1 exerciţiu/trimestru

-nr. şedinţe ale CJSU
organizate
-nr.
procese-verbale
CJSU
-nr. hotărâri CJSU
adoptate

Actualizarea bazei de date în vederea întocmirii Planului de protecţie şi
intervenţie în cazul căderilor masive de zăpadă, a producerii gheţii şi
poleiului în judeţul Botoşani în iarna 2019 – 2020.
Actualizarea Planului de protecţie şi intervenţie în cazul căderilor masive de
zăpadă, a producerii gheţii şi poleiului în judeţul Botoşani în iarna 2019 –
2020.
Asigurarea resurselor umane, materiale şi logistice
implementării managementului integrat al frontierei

necesare

-1 bază de date
actualizată
-1 plan
-termen: trimestrul IV
2019
Inspectoratul
Teritorial al Poliţiei
de Frontierã
Iaşi

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro
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Serviciul Teritorial
al Poliției de
Frontieră Botoșani
Analiza modului de încadrare cu efective şi prezentarea de propuneri
conducerii I.T.P.F. pentru nominalizarea Comisiilor de încadrare a posturilor
vacante

Încadrarea cu efective ianuarienoiembrie/
(procentual)

25

Asigurarea recrutării de candidaţi pe instituţii de învăţământ, inclusiv din
rândul minorităţilor şi întocmirea dosarelor de candidat

Număr
întocmite

26

Efectuarea cunoaşterii personalului pe baza graficelor întocmite

Număr
fişe
de februarienoiembrie
cunoaştere întocmite

27

Monitorizarea activităţii de stagiu a elevilor de la Şcoala de Pregătire a
Agenţilor P.F. „A.Iancu” Oradea şi a studenţilor Academiei de Poliţie
„Al.I.Cuza” Bucureşti, în vederea perfecţionării deprinderilor practice de
executare a serviciului de supraveghere şi control al frontierei.

Număr studenți și / sau ianuarie-iulie/
timpul
elevi coordonați în Pe
desfăşurării
cadrul activităților de
stagiului
de
stagiu

Asigurarea pregătirii continue a personalului prin participarea acestuia la
activităţi de formare continuă în instituţiile de învăţămant ale MAI şi în afara
acestora
Efectuarea de controale inopinate pe linia prevenirii corupţiei în rîndul
personalului propriu

Numărul polițiștilor de
frontieră participanți la
cursuri
Numărul controalelor
efectuate
/
p.f.
controlați
Numărul informărilor
transmise
Sume alocate / lucrări
efectuate pe etape

24

28

29

30
31

32

Transmiterea către D.G.A. a datelor şi informaţiilor de interes în formă primară
şi în timp operativ
Accesarea fondurilor europene şi bugetare şi asigurarea dirigenţiei de şantier
pentru următoarele lucrări de investiţii din cadrul I.T.P.F. Iaşi
-la nivelul jud. Botoşani: Modernizare sediu S.P.F. Darabani (sursă de
finanţare de la bugetul de stat).
Monitorizarea sistemelor de comunicaţii fixe (microunde) şi a sistemelor de
comunicaţii mobile digitale în standard TETRA implementate

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

La
vacantarea
posturilor

dosare martie-iulie

practică,
conf.
planificărilor

ianuariedecembrie
lunar
Când
situaţia
impune
ianuariedecembrie

Număr
rapoarte ianuariedefectare/număr
decembrie/
intervenții asigurate
lunar
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33

Monitorizarea exploatării mijloacelor de mobilitate terestră, navală, a
echipamentelor de supraveghere şi control precum şi derularea acordurilor
cadru ce au drept scop repunerea în stare de funcţionare a aparaturii de
supraveghere

Număr revizii, I.T.P.- ianuarieuri,
reparații decembrie/
efectuate/defalcat pe tip lunar
de tehnică de mobilitate

34

Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de întreţinere a fâşiei de protecţie a
frontierei de stat a României şi a semnelor de frontieră

35

Organizarea şi executarea de acţiuni specifice în P.T.F. şi la frontiera verde în
vederea prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale

36

Asigurarea respectării prevederilor legale în cazurile de solicitări de acordare a
statutului de azil
Destructurarea reţelelor de trafic internaţional de autovehicole furate prin
efectuarea de acţiuni specifice şi verificări în PTF prin intermediul canalelor de
cooperare poliţienească internaţională
Creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului şi combaterea
criminalităţii transfrontaliere
Organizarea şi executarea de acţiuni specifice în P.T.F. şi la frontiera verde în
vederea prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale

Tip
de
lucrare martieefectuată/suprafață
noiembrie
lucrată (ha) /procent de
realizare
din
total
suprafață
Număr
infracțiuni
constatate
Nr. persoane reținute
Număr solicitări

37

XXI
38

39
40

41

Asigurarea respectării prevederilor legale în cazurile de solicitări de acordare a
statutului de azil
Destructurarea reţelelor de trafic internaţional de autovehicole furate prin
efectuarea de acţiuni specifice şi verificări în PTF prin intermediul canalelor de
cooperare poliţienească internaţională
Derularea unor acţiuni ferme de combatere a fenomenului de contrabandă cu
produse accizabile şi evaziune fiscală în zona de competenţă a structurilor
I.T.P.F. Iaşi

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

Număr autovehicole /
utilaje depistate și
confiscate

Număr
constatate
Număr
reținute

infracțiuni ianuariepersoane

Număr solicitări
Număr
autovehicule/utilaje
depistate și confiscate
Număr
infracțiuni
constatate/
cantitate și valoare
bunuri confiscate
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decembrie/
Permanent,
pe
timpul desfăşurării
misiunilor
specifice

-„-„-

-„-

42

Executarea unor acţiuni specifice privind combaterea traficului şi a tranzitului
prin P.T.F. cu armament, muniţii, materiale explozive şi substanţe periculoase,
precum şi a deţinerii şi folosirii ilegale a armelor de foc letale şi neletale

Număr
infracțiuni
constatate/cantități de
armament, muniție și
droguri confiscate

-„-

43

Derularea acţiunilor proprii şi în cooperare cu structurile cu atribuţii pe linia
combaterii braconajului piscicol şi cinegetic în zona de competenţă

Număr
infracțiuni
constatate/cantități de
pește sau vânat și
unelte confiscate

-„-

44

Asigurarea accesului la informaţii de interes public prin înregistrarea şi
gestionarea petiţiilor şi C.R. depuse

Număr
petiții/C.R. ian-decembrie
luate în evidență și
soluționate

XXII

Îmbunătăţirea cooperării intra şi interinstituţionale în scopul asigurării
siguranţei cetăţeanului şi combaterii criminalităţii transfrontaliere
Întocmirea şi punerea în aplicare a planurilor de cooperare cu I.P.J.,
B.C.C.O.A./S.C.C.O.A., I.G.I.-Serviciile de Imigrări, I.J.J., S.J.I.P.I., Unitatea
Specială de Aviaţie în domeniul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii
transfrontaliere în vederea asigurării cadrului legal de realizare a cooperării cu
structurile M.A.I.
Dezvoltarea cooperării interinstituţionale prin schimbul de date şi informaţii si
punerea în aplicare a planurilor de cooperare încheiate cu autorităţile cu
atribuţii la frontieră D.R.V., Antifraudă, Direcţiile Judeţene de Sănătate
Publică, Direcţiile Silvice, A.J.V.P.S., A.N.P.A. şi autorităţile administraţiei
publice locale
Dezvoltarea relaţiilor şi cooperării cu structuri similare din ţările U.E. şi
vecine, dar şi cu diverse organisme şi organizaţii internaţionale cu
atribuţii în domeniul managementului frontierei şi combaterii
criminalităţii transfrontaliere
Organizarea şi pregătirea acţiunilor coordonate de Agenţia Europeană de
Management a frontierelor (Frontex) în cadrul structurilor I.T.P.F. Iaşi.
Punerea în aplicare a Planurilor Operaţionale specifice misiunilor comune

45

46

XXIII

47

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

Număr de misiuni
comune
derulate
(defalcat pe instituțiile
de cooperare)

ianuariedecembrie/
Permanent,
pe
timpul desfăşurării
misiunilor
specifice

Număr de misiuni
comune
derulate
(defalcat pe instituțiile
de cooperare)

-„-

Număr experți detașați
în cadrul structurilor
Poliției de Frontieră
Române

ianuariedecembrie/
în
momentul
derulării
operaţiunilor
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48

Participarea personalului şi a tehnicii de mobilitate terestră şi navală a I.T.P.F.
în cadrul operaţiunilor comune şi a întâlnirilor de planificare şi evaluare a
acestora de către Agenţia Frontex şi alte organizaţii internaţionale

Număr de polițiști de ianuariedecembrie/
frontieră/
în
momentul
autospeciale
derulării
detașați/detașate
în operaţiunilor
misiuni comune

49

Dezvoltarea cooperării internaţionale cu structurile similare din R.Moldova şi
Ucraina prin derularea misiunilor comune, schimbului de date şi informaţii,
precum şi a cercetării în comun a evenimentelor de frontieră

ianuarieNumăr de:
decembrie/lunar
-Şedinţe de lucru;
-Predări/primiri persoane;
-Predări/primiri animale;
-Cercetări în comun;
-Misiuni în comun;
-Corespondenţă transmisă
/primită

XXIV

Perfecţionarea sistemului de colaborare şi cooperare între structurile
MAI, precum şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale în vederea gestionării eficiente a evenimentelor majore şi a
situaţiilor de urgenţă
Participarea la şedinţele consiliilor judeţene pentru situaţii de urgenţă, alte
comandamente pe ordine publică şi colegii prefecturale

50

Număr de participări ianuariedecembrie/
asigurate

51

Asigurarea participării efectivelor proprii în structurile constituite la nivelul
MAI (grupa de coordonare, comandament operaţional, centrul operaţional de
comandă, punct de conducere/comandă înaintat/mobil) şi desfăşurarea
activităţilor pe această linie

Număr comandamente
asigurate / personal
participant

52

Punerea în aplicare a planurilor de cooperare locale privind diferitele situaţii de
urgenţă şi criză în vederea limitării efectelor cauzate de acestea

Număr
intervenții
asigurate/personal
și/sau tehnică alocată

XXV

Creşterea performanţei acţiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii şi
siguranţei publice.

53

Executarea misiunilor de asigurare

Inspectoratul de
Jandarmi Județean
“General de Brigadă
Tudor Luchian “
Botoșani

a ordinii şi liniştii publice, pe timpul

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

-nr. misiuni executate
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Ori de cate ori
situaţia impune
ianuariedecembrie/
La
solicitarea
structurilor
MAI
specializate
ianuariedecembrie/
La
solicitarea
structurilor
MAI
specializate

desfăşurării manifestărilor sportive.
54

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

55

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

XXVI

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

56
XXVII

57

XXVIII Creşterea capacităţii operaţionale şi a performanţei structurilor de
intervenţie antiteroristă şi acţiuni speciale.
58
Executarea de exerciţii de intervenţie la obiectivele din responsabilitate.
59
Participarea la acţiuni în cooperare cu alte instituţii, în scopul combaterii
fenomenelor asociate criminalităţii organizate şi corupţiei.
XXIX
Creşterea nivelului de siguranţă a obiectivelor, bunurilor şi valorilor din
competenţă.
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

-efective folosite
-sancţuini aplicate
-valoare amenzi
-nr. misiuni executate
-efective folosite
-sancţuini aplicate
-valoare amenzi
-nr. misiuni executate
-efective folosite
-sancţuini aplicate
-valoare amenzi

-nr. de intervenţii

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

nr. exerciţii executate
nr. misiuni executate
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60
61

62

XXX
63

XXXI

64

XXXII
65

Adoptarea unor dispozitive flexibile prin implementarea analizelor de risc la
securitatea fizică a obiectivelor din responsabilitate.
Monitorizarea permanentă a activităţilor desfăşurate în obiective şi zona
adiacentă acestora, pentru prevenirea şi combaterea faptelor cu caracter
infracţional sau contravenţional.
Modernizarea sistemelor de supraveghere perimetrală, pază şi protecţie la
obiectivele proprii.

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

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

nr. analizelor
elaborate

de

risc

nr. de infracţiuni sesizate
nr. de sancţiuni
nr. sisteme tehnice de
securitate implementate la
obiectivele din competenţă
nr.
sisteme tehnice de
securitate modernizate la
obiectivele din competenţă

-nr. transporturi executate
fără probleme deosebite

-nr. exerciţii executate

nr. activităţi desfăşurate
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Nr.
crt.

1
2
3

Denumirea investiţiei

Valoarea totală a
investiţiei
conform
contractului de
finanţare semnat
-mii leiModernizare sediu Poliţie mun. Dorohoi (în
3.973,69
derulare)
Modernizare sediu poliţie Săveni
(în
5.971,18
derulare)
Modernizare sediu S.P.F. Darabani
-

Sursa de
finanţare

Stadiul
investiţiei
la
01.01.201
9

Data începerii investiţiei şi
data finalizării investiţiei,
conform contractului de
finanţare semnat

BS

77,27 %

22.03.2017 / mai 2020

-

BS

42,33 %

04.05.2018 /mai 2020

-

BS

-

2019

-

Alte
observaţii/
Data semnării
contractului de
finanţare

CAPITOLUL 10 – CULTURĂ
Nr.
crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL

I

Protejarea și conservarea patrimoniului cultural național

1

Organizarea unor sesiuni de informare pentru uniunile de creatori și alți factori
interesați în vederea configurării politicilor publice din domeniu, la nivel
judeţean.

2

Organizarea unor acțiuni în vederea sensibilizării mediului de afaceri pentru
susținerea culturii la nivel local.
Monitorizarea lucrărilor de restaurare a obiectivelor incluse în Planul Naţional
de Restaurare finanţat de către Institutul Naţional al Patrimoniului, precum şi a
lucrărilor de restaurare finanţate din alte surse (BS prin Secretariatul de Stat
pentru Culte, BL, bugetul judeţului, persoane fizice şi juridice).

3

Instituţia
responsabilă
/parteneri

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

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Botoşani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

nr. sesiuni
nr. participanți
data şi locul organizării
sesiunii
nr. sesiuni
nr. participanți
nr.
obiective
monitorizate /locaţia
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Alte
observaţii

4

5

Eliberarea avizelor pentru restaurarea monumentelor istorice precum și pentru
lucrările de investiții în zona de protecție a monumentelor istorice și a siturilor
arheologice.
Eliberarea avizelor pentru vânzarea de terenuri conform Legii nr.17/2015.

6

Efectuarea procedurilor administrative pentru clasare în Lista Monumentelor
Istorice, precum și pentru clasarea bunurilor mobile .

7

Organizarea unor acţiuni de control şi monitorizare a stării de conservare a
monumentelor istorice, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean în Construcții
și Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoșani.

8

Verificarea îndeplinirii obligaţiilor legale cu privire la protejarea obiectelor de
patrimoniu mobil clasate în patrimoniul cultural național: Muzeul Județean de
Istorie Botoșani și Memorialul Ipotești, precum și alți deținători de bunuri
culturale mobile (cultele religioase).

9

Monitorizarea acţiunilor de clasare a bunurilor culturale mobile aparţinând
instituţiilor muzeale şi cultelor religioase.
Organizarea unor acțiuni de control pentru identificarea la nivel local a
muzeelor și colecțiilor care funcționează fără forme legale.

10

11
12

II
13

Tipărirea Repertoriului cu clădirile monumente istorice din județul Botoșani
Organizarea unor manifestări culturale în parteneriat cu instituţiile muzeale
pentru promovarea bunurilor de patrimoniu imobil, mobil şi imaterial, în
cadrul „Zilelor Europene ale Patrimoniului”.
Dezvoltarea turismului cultural, bază a dezvoltării durabile în plan local
Continuarea
parteneriatului cu Centrul Naţional pentru Promovarea
Turismului Botoşani pentru promovarea obiectivelor turistice din judeţ:
-turism cultural – punerea în valoare a obiectivelor muzeistice (Casa
Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

nr. solicitări
nr. avize eliberate
nr. solicitări
nr. avize eliberate
nr. propuneri pentru
clasare
nr.
proceduri
administrative efectuate
nr. acțiuni de control
nr. monumente istorice
controlate
nr.
neconformităţi
identificate
nr. măsuri dispuse
nr. acțiuni realizate
nr. deținători verificaţi
nr.
neconformităţi
identificate
nr. măsuri dispuse
nr. acțiuni realizate
nr. acțiuni realizate
nr. U.A.T.-uri verificate
nr.
neconformităţi
identificate
nr. măsuri dispuse
nr. exemplare tipărite
nr. acţiuni
exemplificare
-nr. acţiuni comune
exemplificare
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14
15
16

17
18

Memorială „N.Iorga” Botoşani, Muzeul Judeţean, Casa Ciomac-Cantemir–
sediul Fundaţiei „Ştefan Luchian” Botoşani, Muzeul Memorial „Mihai
Eminescu” Ipoteşti, Muzeul Memorial „G. Enescu” Dorohoi, Casa memorială
George Enescu - Liveni);
-turism ecumenic: punerea în valoare a bisericilor, mănăstirilor, alte lăcaşuri de
cult valoroase ca istorie, realizare, stare de conservare: M-rea Popăuţi, Biserica
„Sf. Gheorghe”, Biserica Uspenia, Biserica Armenească Botoşani, Biserica
„Sf.Nicolae” Dorohoi, M-rea Coşula, M-rea Gorovei, M-rea Vorona, M-rea
Zosin, M-rea Agafton.
Monitorizarea acţiunilor de marcare şi semnalizare a monumentelor istorice
din judeţ de către autorităţile administraţiei publice locale.
Monitorizarea lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice - Teatrul
„Mihai Eminescu” Botoșani.
Monitorizarea lucrărilor de modernizare şi dotare a căminelor culturale şi a
aşezămintelor culturale, care au finanţare din fonduri ale UE şi de la bugetul de
stat, prin Compania Naţională de Investiţii.
Participarea la organizarea unor activităţi culturale cu ocazia sărbătoririi unor
evenimente istorice, culturale şi artistice, precum și a personalităților județului.
Organizarea unor sesiuni de informare cu privire la oportunitățile de finanțare
a lucrărilor de restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural local.

20

Actualizarea și republicarea Monografiei Patrimoniului Cultural al Județului
Botoșani.
Sensibilizarea și consilierea autorităților din domeniul educației pentru
introducerea în curriculum școlar, la decizia școlii, ca discipline opționale,
educația pentru patrimoniu cultural/ sau valori culturale locale.

21

Organizarea unor întâlniri cu instituții publice de cultură pentru stabilirea unui
calendar de activități pentru anul 2019.

19

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

nr. acțiuni
nr.UAT-uri verificate
nr. acţiuni
scurtă descriere
nr.acţiuni de verificare
nr. lucrări verificate
nr. acţiuni
exemplificare
nr. sesiuni organizate
nr.
participanțipotenţial eligibili
-nr.
exemplare
republicate
nr. acțiuni organizate
Vizitarea muzeelor și
obiectivelor
de
patrimoniu mobil de
către elevi-exemplificare

nr. acțiuni
nr. instituții publice de
cultură invitate
nr. participanţi
1 calendar de activităţi
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CAPITOLUL 11 – TINERET ŞI SPORT
Nr.
crt.

OBIECTIV
ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL

1

Susţinerea iniţiativelor şi proiectelor de/pentru tineret iniţiate de ONG-uri
care îndeplinesc condiţiile legale pentru a primi finanţări nerambursabile
şi ai căror beneficiari sunt tineri cu vârsta între 14-35 ani din judeţul
Botoşani
Organizarea Concursului Local de Proiecte de Tineret

2

Finanţarea ONG-uri câştigătoare

II

Crearea de oportunităţi în vederea facilitării dezvoltării personale şi
sociale a tinerilor cu vârsta între 14-35 ani din judeţul Botoşani
Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de tineret prin elaborarea şi
implementarea proiectelor proprii ce se încadrează în Programul de susţinere a
acţiunilor de tineret

I

3

4

-

Instituţia
responsabilă
/parteneri

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

Direcţia Judeţeană
pentru Sport şi
Tineret

Elaborarea şi implementarea proiectelor proprii în vederea dezvoltării şi
diversificării ofertei de servicii şi activităţi pentru tineret

nr. organizaţii aplicante
nr.organizaţii
câştigătoare
nr. proiecte derulate
nr. activităţi desfăşurate
nr. participanţi
nr. beneficiari

nr. proiecte derulate
nr. activităţi desfăşurate
nr. participanţi
nr. beneficiari
nr. proiecte derulate
nr. activităţi desfăşurate
nr. participanţi
nr. beneficiari

III
5

Organizarea în bune condiţii a taberelor şcolare
Organizarea taberelor naţionale

6

Organizarea taberelor sociale

nr. participanţi
nr. cadre didactice implicate

7

Organizarea taberelor pentru tineri cu dizabilităţi

8

Trimiteri în tabere şi primiri în Centrul de Agrement ”Codrii de Aramă”

nr. participanţi
nr. cadre didactice implicate
nr. participanţi

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

nr. participanţi
nr. cadre didactice implicate
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Alte
observaţii

nr. cadre didactice implicate

IV
9

Actualizarea/reactualizarea bazei de date privind structurile sportive din
judeţ
Acordare sprijin logistic structurilor sportive de drept privat cu personalitate
juridică

nr. activităţi de consiliere
nr. structuri sportive
consiliate

10

Acordare sprijin logistic structurilor sportive de drept privat fără personalitate
juridică

nr. activităţi de consiliere
nr. structuri sportive
consiliate

11

nr. structuri sportive

16

Raportarea numărului de structuri sportive de drept privat şi secţiile afiliate ale
acestora care au activitate competiţională
Îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile administraţiei publice locale în
scopul utilizării eficiente a subvenţiilor alocate de la bugetele locale pentru
activitatea sportivă de performanţă în teritoriu
Încheierea de noi protocoale de colaborare cu APL pentru desfăşurarea
acţiunilor din cadrul Programelor “Promovarea sportului de performanţă” şi
“Rural sport”
Prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate, derularea
calendarului sportiv, precum şi a dopajului în sport.
Organizarea unor activităţi lucrative pentru comisia judeţeană de combatere a
violenţei în sport
Acţiuni specifice de mediatizare şi educaţie în rândul sportivilor şi
susţinătorilor
Efectuarea controalelor şi încheierea proceselor-verbale conform Legii nr.
4/2008 în arenele sportive FC Botoşani, Stadioanele Dorohoi şi Bucecea, Sala
Polivalentă “Elisabeta Lipă” Botoşani
Derularea acţiunilor sportive din calendarul DJST Botoşani

17

Susţinerea şi desfăşurarea proiectelor nerambursabile din venituri proprii MTS

nr. proiecte derulate
nr. activităţi
nr. participanţi
nr. beneficiari

V

12

VI
13
14
15

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

nr. protocoale încheiate
nr. acţiuni desfăşurate
nr. participanţi

nr. activităţi
nr. activităţi
nr. participanţi
nr. acţiuni de control

nr. acţiuni sportive
nr. participanţi
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CAPITOLUL 12 – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DEZVOLTARE

OBIECTIVE DE INVESTIŢII
PROIECTE / INVESTIȚII ALE UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
A. PROIECTE / INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI NOI - FINANŢATE DIN FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAME
GUVERNAMENTALE

Nr.
Unitatea
crt. administrativteritorială

Denumirea investiţiei

Valoarea
Programul
totală a
naţional de
investiţiei
finanţare
conform
contractului
de finanţare
semnat

Stadiul
investiţiei
la
01.01.2019

Data începerii
investiţiei şi
data
finalizării
investiţiei,
conform
contractului
de finanţare
semnat

Alte
observaţii/
Data semnării
contractului de
finanţare

17.01.2018
ordin începere
SF

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

-în luna nov. 2018 –
avizat CTE-MARAP
Aprobat investiţie prin
ordin
ministru
nr.
6365/05.12.2018

-mii lei1
1

JUDEŢUL BOTOŞANI - CONSILIUL JUDEŢEAN
Construire de locuințe pentru tineri-specialiști în
sănătate, destinate închirierii prin programul ANL,
conform Legii 152/1998, în str. Ștefan cel Mare nr. 39,
Municipiul Botoșani.
CJ Botoșani va suporta Cheltuieli pentru elaborarea
studiului de fezabilitate, proiect tehnic, execuția
utilităților și amenajarea terenului

4.288,201

ANL

977,000

BJ-CJ

2

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

25.802,458

PNDL II

3

Modernizare 291D, Ibănești-Cristinești,

9.825,661

PNDL II

semnat contract
de execuţie
lucrări pe
06.12.2018
Ordin începere
lucrări

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

SF avizat CTECJ și aprobat
HCJ
06.12.2018

08.08.2018
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Contract
de
finanțare
nr.
3063/21.11.2017
Contract

de

km 13+000-18+000

08.08.2020

4

Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni-DN 24C,
KM41+050-47+700

14.280,944

PNDL II

Ordin începere
lucrări

02.10.2018

5

Modernizare și consolidare DJ 282 A km 0+00010+000, DN 29D Ionășeni-Mășcăteni

22.261,934

PNDL II

Semnat contract
execuţie lucrări

23.10.2018

6

Modernizare DJ 292A, Corlăteni Dimăcheni, km
0+000-2+500

6.220,502

PNDL II

Semnat contract
execuţie lucrări

27.09.2018

7

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

14.608,555

PNDL II

Ordin
începere/predare
amplasamnet

8

Reabilitare pod peste râul Jijia, pe SJ 292, km 4+980,
în loc. Broscăuți, jud Botoșani

3.416,000

PNDL II

În execuţie
lucrări

03.10.2018
8 luni execuţia
lucrărilor
23.04.2018
Trim. I 2019

9

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

11.991,766

Compania
Națională de
Investiții

-

SF avizat CTE CJ și aprobat

10

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

21.485,020

Compania
Națională de
Investiții

-

-

11

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

13.243,404

Compania
Națională de
Investiții

-

-

12

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

22.624,409

-

-

13

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

24.190,247

Compania
Națională de
Investiții
Compania
Națională de
Investiții

-

-
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finanțare
nr. 3062/21.11.2017
Contract
de
finanțare
nr.2191/30.10.2017
Contract
de
finanțare
nr.3058/21.11.2017
Contract
de
finanțare
nr.3061/21.11.2017
Contract
de
finanțare
nr.3060/21.11.2017
Contract
de
finanțare
nr.3059/21.11.2017
Luna nov. 2018avizat CTE-MDRAP
Aprobare investiţie
MDRAP
Predare
amplasament CNI în
luna nov. 2018
Aprobare indicatori
CTE-CJ
Predare
amplasament CNI în
luna nov. 2018
Aprobare indicatori
CTE-CJ
Aprobare investiţie
MDRAP-nov. 2018
Predare
amplasament CNI în
luna nov. 2018
Aprobare indicatori

14

„Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi la
Spitalul Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani”

27.000,00

15

„Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a
Muzeului Județean Botoșani”

20.514,964

16

Reabilitare imobil situate în Calea Naţională nr. 64
(corp B al CJ+Biblioteca Judeţeană)

CTE-CJ
Avizat CTE-CJ-sept.
2018

Compania
Națională de
Investiții
Compania
Națională de
Investiții

-

-

-

-

3.431,710

PNDLII şi
sau MCIN

-

-

Spital municipal de boli cronice şi îngrijiri paleative –
100 locuri

14.700,00

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

-

Investitor CNI

Obiectiv derulat
prin CNI SA

18

Construirea a 72 locuinţe sociale in zona Cişmea

5.900,00
fără TVA

53%

Dotare laboratoare de fizică la Colegiul National
„Mihai Eminescu”, municipiul Botosani, Judetul
Botosani
Execuție utilități pentru sală de atletism Botoșani,
municipiul Botoșani, județul Botoșani
Lucrări de modernizare pentru autorizare securitate la
incendiu Grădinița nr.22 cu program prelungit,
municipiul Botoșani, județul Botoșani
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Colegiul Național „A.T.Laurian”, municipiul Botoșani,
județul Botoșani

55 ,00

14.03.2016
13.03.2017+
Acte Adiţionale
prelungire
contracte
31.12.2018
In derulare

În derulare

19

Program
naţional de
construcţii
de interes
public şi
social
PNDL II

421,04

PNDL II

-

590,59

PNDL II

-

253,66

PNDL II

-

2
17

20
21
22

În aşteptare
Listă sinteză CNI
Promovare şi la
MCIN
În aşteptare
Listă sinteză CNI
Promovare şi la
MCIN

MUNICIPIUL BOTOŞANI

77%
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Încheiat contract de
finanțare
În curs de semnare
contract de finanțare
În curs de semnare
contract de finanțare
În curs de semnare
contract de finanțare
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23

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Grădinița “Floare de Colț”, municipiul Botoșani,
județul Botoșani

232,90

PNDL II

24

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Grădinița nr.19, municipiul Botoșani, județul Botoșani
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Grădinița nr.23, municipiul Botoșani, județul Botoșani

700,81

PNDL II

-

243,21

PNDL II

-

26

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Grădinița nr.5, municipiul Botoșani, județul Botoșani

236,90

PNDL II

-

27

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Grădinița Școlii „Sfântul Nicolae”, mun. Botoşani, jud.
Botoşani
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Grădinița “Șotron”, municipiul Botoșani, județul
Botoșani

56,83

PNDL II

-

249,81

PNDL II

-

25

28

29

30

31

32

33

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Liceul “Alexandru cel Bun”, municipiul Botoșani,
județul Botoșani

737,60

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Liceul cu Program Sportiv, municipiul Botoșani,
județul Botoșani

464,64

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Liceul „Dimitrie Negreanu”, municipiul Botoșani,
județul Botoșani

242,76

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Liceul Tehnologic „Elie Radu”, municipiul Botoșani,
județul Botoșani

550,28

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu

242,76

PNDL II

PNDL II

PNDL II

PNDL II

PNDL II

Elaborare
documentație
procedură
de
achiziții
În curs de semnare
contract de finanțare
Elaborare
documentație
procedură
de
achiziții
Elaborare
documentație
procedură
de
achiziții
În curs de semnare
contract de finanțare
Elaborare
documentație
procedură
achiziții
Elaborare
documentație
procedură
achiziții
Elaborare
documentație
procedură
achiziții
Elaborare
documentație
procedură
achiziții
Elaborare
documentație
procedură
achiziții
Elaborare

-

-

-

-

-
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de

de

de

de

de

Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, municipiul Botoșani,
județul Botoșani

34

35

36

37

38

39

40

41

3
42

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe” Botoșani,
municipiul Botoșani, județul Botoșani

278,42

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Școala Gimnazială nr.12, municipiul Botoșani, județul
Botoșani

452,28

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Școala Gimnazială nr.17, municipiul Botoșani

451,15

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Școala Gimnazială nr.2, municipiul Botoșani

452,28

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Școala Gimnazială nr.7, municipiul Botoșani, județul
Botoșani

823,87

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, municipiul
Botoșani, județul Botoșani

727,69

Reabilitare și modernizare str. Drumul Tătarilor,
municipiul Botoșani, județul Botoșani

6.406,68

Relocare Grădinița 24 ,,Voinicelul'',
Botoșani, județul Botoșani

municipiul

645,01

PNDL II

PNDL II

PNDL II

PNDL II

PNDL II

PNDL II

PNDL II

PNDL II

documentație
procedură
achiziții
Elaborare
documentație
procedură
achiziții
Elaborare
documentație
procedură
achiziții
Elaborare
documentație
procedură
achiziții
Elaborare
documentație
procedură
achiziții
Elaborare
documentație
procedură
achiziții
Elaborare
documentație
procedură
achiziții
Elaborare
documentație
procedură
achiziții
Elaborare
documentație
procedură
achiziții

-

-

-

-

-

-

-

-

MUNICIPIUL DOROHOI
Modernizare strada Colonel Vasiliu

5.796,380

HG 28/2009
PNDL 1

80%
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Obiectiv reluat.

de

de

de

de

de

de

de

de

de

Act adiţional nr.1
Act adiţional nr.2
Act adiţional - iunie
2018
Act adiţional decembrie 2018
Act adiţional 28.06.2019

43

Reabilitare imobil pentru schimbare
destinaţie în unitate de învaţãmânt, mun. Dorohoi, jud.
Botoşani

5.083,349

HG 28/2009
PNDL 2

2018 - 2022

Atribuit contract de
proiectare şi execuţie.
Elaborare documentatie
pentru obţinere AC.

44

Reabilitare și modernizare strada Horia, mun. Dorohoi,
jud. Botoşani

4.330,598

HG 28/2009
PNDL 2

2018 - 2022

45

Construire Bazin de înot didactic, municipiul Dorohoi,
județul Botoșani

6.265,984
fără TVA

2018-2020

46

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

13.770,931

47

Locuinţe de serviciu str. 1 Decembrie fn, municipiul
Dorohoi, jud. Botoşani

1.716,067

Programul
Național de
Construcții de
Interes Public
sau Social,
Subprogramul
"Bazine de
inot"
desfasurat
prin CNI
Programul de
construcții de
locuinte
pentru tineri
destinate
inchirierii,
derulat prin
ANL
Hotărârea nr.
719/2016
pentru
aprobarea
Programului
”Construcţia

Reziliat contract de
executie.
În
procedura
de
reatribuire contract de
execuţie
(documentaţie
în
validare ANAP).
Obiectiv realizat prin
CNI.
Municipiul
Dorohoi are obligaţia
executării utilităţilor
aferente.
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2018-2020

Obiectiv realizat prin
ANL.
Municipiul
Dorohoi are obligaţia
executării utilităţilor
aferente.

2018-2020

Obiectiv realizat prin
ANL.
Municipiul
Dorohoi are obligaţia
executării utilităţilor
aferente.
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7.681,354

de locuinţe de
serviciu”
PNDL II

Modernizare străzi în orașul Bucecea, județul Botoșani

6.986,235

PNDL II

14%

50

Realizare grădiniță cu program prelungit,
Bucecea, județul Botoșani

oraș

1.152,256

PNDL II

51

Realizare școală clasele I-VIII cu 8 săli de clasă, oraș
Bucecea, județul Botoșani

2.528,351

PNDL II

Reluare
achiziţie
execuţie lucrări
Achiziţie
execuţie lucrări
anulată

3325,366

BS

65%

27.10.2008

345,089

BS

50%

01.11.2007

PNDL I

95,45%

În derulare

PNCIPS

55%

24.10.2014
2018
01.07.2016
22.07.2016
2018

În derulare

48
4
49

5
52

Reabilitare şi modernizare strada “Sf. Ioan Românul”,
mun. Dorohoi, jud. Botoşani

55

Sală de sport şcolară în oraș Darabani

13.812,030
2.913,018
Fără TVA

57
58
59
6
60

28.12.2017
27.12.2021
08.12.2017
07.12.2021
08.12.2017
07.12.2021

ORAŞ DARABANI

54

56

în
procedura
de
atribuire contract de
proiectare tehnică.

ORAŞ BUCECEA

Reabilitare Școala gimnazială ,,Leon Dănăilă” - Teren
sport
Reabilitare școală Eșanca (Gradinița cu program
normal nr.7, Eșanca ) Darabani
Asfaltare străzi principale orașul Darabani

53

2019-2021

Subprogramul
Săli de Sport

Lipsă
fonduri.
Necesar-228,00 mii lei
Lipsă
fonduri.
Necesar-287,00 mii lei

În derulare

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

2.508,48

Extinderea, modernizarea și dotarea Liceului „Dimitrie
Cantemir”, oraș Darabani, județul Botoșani
Extinderea, modernizarea și dotarea Gradiniței nr. 5,
oraș Darabani, județul Botoșani
Construire pod
boieresc, str. Colonel Șchiopu
Constantin, cartier Teioasa, oraș Darabani, județul
Botoșani

18.243,750

PNDL II

03.05.2018

În derulare

2.277,019

PNDL II

08.03.2018

În derulare

741,100

PNDL II

31.05.2018

În derulare

7.989,00

PNDL II

20.09.2017-

În derulare

ANL

90%

Programul
Locuinţe
pentru tineri,
destinate
închirierii

ORAŞ FLĂMÂNZI
Modernizare prin asfaltare străzi în Oraşul Flămânzi

19,78%
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13.09.2021

7
61
62
63
64
65
66
8
67
68
9
69

70

10
71

ORAŞ SĂVENI
Sală de sport cu 180 de locuri, orașul Săveni, județul
Botoșani
Reabilitarea, modernizarea și asigurarea utilităților de
bază în cadrul Școlii Primare nr.1 Bodeasa - etapa I
Reabilitare , modernizare, extindere și dotări Liceu
Teoretic „Dr. Mihai Ciucă, Săveni
Construire local Școală Primară nr.2, sat Bozieni, oraș
Săveni, jud. Botoșani
Închiderea depozitului neconform de deșeuri
municipal, clasa B, oraș Săveni, jud. Botoșani
Modernizare străzi orăşeneşti şi drumuri săteşti, în
oraşul Săveni, judeţul Botoşani, etapa a II-a

4650,000

CNI

35 %

2017

În derulare

291,678

PNDL

75 %

2017

În derulare

14132,246

PNDL

2018

În derulare

947,837

PNDL

2018

În derulare

4693,058

Fonduri de
mediu
AFM

În procedură
de achiziție
În procedură
de achiziție
În procedură
de achiziție

2018

În derulare

9.051,741

PNDL

În procedură
de achiziție

2018

În derulare

Modernizare drumuri de interes local in oraŞul
Ștefănești, județul Botoșani” - obiectiv nou

7.239,000

PNDL

01.03.201801.03.2020

În derulare

Extinderea, consolidarea, reabilitarea, modernizarea şi
dotarea cinematografului Prutul din Oraşul Ştefăneşti,
Judeţul Botoşani”

9.489,00

CNI

În faza de
licitaţie
Pth+execuţie
-

01.10.2018
01.10.2021

Proiect depus la CNI

1.457,00

PNDL

80%

01.11.201701.09.2018
31.03.2019

În derulare

8.359,00

PNDL

Semnat
contract
achiziţie
execuţie Pth
şi lucrări

01.09.201831.10.2019

4.650,00

PNDL

45%

26.07.2016
26.07.2019

ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI

COMUNA ADĂŞENI
Reabilitare, consolidare, modernizare, dotare și
extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala
Gimnazială nr.1 Adășeni, Corp C1+Corp C2, comuna
Adășeni, județul Botoșani, în vederea obținerii
autorizației sanitare de funcționare
Aducțiune alimentare cu apă din Magistrala Ștefănești
(Prut)-Săveni și extindere alimentare cu apă în comuna
Adășeni, județul Botoșani

COMUNA ALBEŞTI
Modernizare drumuri de interes local - 4,2 km
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În derulare

72
73
74
11
75
76

77
78
79
12
80
81
82
13
83
84
85

Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară nr.3
Coştiugeni, comuna Albeşti
Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr.2
Tudor Vladimirescu, comuna Albeşti
Construire şcoală, sat Măscăteni, comuna Albeşti,
judeţul Botoşani

282,00

PNDL

13.12.2016
13.12.2020
13.12.2016
13.12.2020
23.05.2018
23.05.2020

543,00

PNDL

952,00

PNDL

819,15

PNDL

40 %

04.09.2017
04.09.2018

739,37

PNDL

80 %

25.09.2017
25.09.2018

16.030,65

PNDL

Pth în
execuţie

05.10.2018
04.10.2020

5.414,97

PNDL

-

2.688,41

PNDL

Licitaţie în
desfăşurare
Licitaţie în
desfăşurare

489,68

PNDL

88,67%

2016-2020

263,43

PNDL

38.51%

2016-2020

435,44

PNDL

84,49%

2016-2020

7.970,69

PNDL

10,41%

6.307,979

PNDL

10,41%

1.934,71

PNDL

5,1%

27.03.2018
2020
27.03.2018
2020
16.03.2018
2020

COMUNA AVRĂMENI
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 2
Panaitoaia, comuna Avrămeni, județul Botoșani în
vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 3
Tudor Vladimirescu, comuna Avrămeni, județul
Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare
Extindere, reabilitare și modernizare a sistemului de
alimentare cu apă in comuna Avrămeni, județul
Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII,
corp I și corp II, comuna Avrămeni, județul Botoșani
Realizare și dotare gradiniță în sat Tudor
Vladimirescu, comuna Avrămeni, județul Botoșani

-

COMUNA BĂLUŞENI
Modernizare / Reabilitare Școala Primară nr. 1 Zăicești
în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
Modernizare / Reabilitare Școala Gimnazială nr. 2
Bălușenii Noi în vederea obținerii autorizației sanitare
de funcționare
Modernizare / Reabilitare Școala Gimnazială nr. 3
Buzeni în vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare

COMUNA BLÎNDEŞTI
Modernizare drumuri comunale și sătești din comuna
Blândești, județul Botoșani
Modernizare drumuri de interes local din comuna
Blândești, județul Botoșani
Construire Dispensar uman comuna Blândești, județul
Botoșani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

Pagina 84

14
86

COMUNA BRĂEŞTI
Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna
Brăești, județul Botoșani

4.100,00

PNDL 2

87

Reabilitare energetică și modernizare Școala
Gimnazială ”Gheorghe Coman” Brăești, comuna
Brăești, județul Botoșani

550,00

PNDL 2

88

Realizarea sistemului de canalizare și a stației de
epurare în sat Brăești, comuna Brăești, județul
Botoșani
Realizare și dotare grădiniță în sat Brăești, comuna
Brăești, județul Botoșani

4.977,00

PNDL 2

1.232,00

89
15
90

COMUNA BROSCĂUŢI

16
91

COMUNA CĂNDEŞTI

92
93
94
95
17
96
97
98

Extindere rețea de distribuție și colectoare de
canalizare în comuna Broscăuți, județul Botoșani
Modernizare drum comunal DC 75 Cândești-Vițcani,
comuna Cândești, județul Botoșani
Modernizare infrastructura rutieră în sat Vițcani
comuna Cândești, județul Botoșani
Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 1
Cândești, corpul A, sat Cândești, comuna Cândești,
județul Botoșani
Reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 Cândești, corpul
B, sat Cândești, comuna Cândești, județul Botoșani

Contract
execuție
lucrări
semnat
Lucrare
aflată în
procedura de
încredințare
directă
Lucrare aflată
în licitație

27. 07. 2018
27. 09. 2019

-

01. 08. 2018
01. 08. 2019

-

31. 08. 2018
31. 08. 2020

-

PNDL 2

Lucrare aflată
în licitație

15. 08. 2018
15. 08. 2019

-

9.143.76

PNDL

Licitaţie în
curs

2017-2019

3.694,24

PNDL 2

10%

5.254,32

PNDL 2

31,27%

1.954,23

PNDL 2

28,70%

25.10.2018
11 luni
12.09.2018
11 luni
02.07.2018
10 luni

Contract
nr.
361/25.10.2018
Contract
nr.
337/12.09.2018
Contract
nr.
268/02.07.2018.

1.250,63

PNDL 2

33,22%

05.07.2018
10 luni

Contract
nr.
272/05.07.2018.

CNI

În evaluare

582,732

PNDL

10%

597,842

PNDL

10%

607,344

PNDL

10%

Construcţie Sală Sport Şcolară, sat Cândeşti

COMUNA CĂLĂRAŞI
Reabilitare şi extindere Școala Primară nr. 3 din
localitatea Pleșani, comuna Călărași, județul Botoșani
Reabilitare şi extindere Școala Primară nr.4 din
localitatea Libertatea, comuna Călărași,
județul
Botoșani
Construire şi dotare Școala Primară în localitatea
Ciornohal, comuna Călărași, județul Botoșani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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Reabilitare și extindere dispensar medical Călărași,
comuna Călărași, județul Botoșani
Înființare rețea apă uzată și stație de epurare în satele
Pleșani și Libertatea din comuna Călărași, județul
Botoșani

883,123

PNDL

5%

9.761,009

PNDL

5%

18 COMUNA CONCEŞTI
Modernizare grădinița cu program normal”, comuna
100

784,607

PNDL

-

2018

101

742,086

PNDL

-

2018

1.149,532

PNDL

-

2018

3.249,453

PNDL

-

2018

5.576,807

PNDL

15,28%

2018

5.255,340

PNDL 1

50%

2016-2020

Execuție începută în
data de 19.04.2018

10.071,066

PNDL 2

-

2017-2020

-licitație
pentru
execuție finalizată.
-în etapa obținere
avize
și
emiterea
autorizației
de
construire.

20 COMUNA CORDĂRENI
Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Cordăreni din
107

1.913,758

PNDL

45,88%

108

1.379,756

PNDL

-

21.12.201721.12.2021
29.12.201729.12.2021

99

102
103
104

Concești, județul Botoșani
Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Concești - corp
clase primare, comuna Concești, județul Botoșani
Modernizare Şcoala primară nr. 1 Movileni”, comuna
Concești, județul Botoșani
Reabilitare prin asfaltare a DC 85, de la km 4+580 la
km 7+747 din comuna Concești, județul Botoșani
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 și de la km 0+450 la km 1+270, DS 15, DS 53,
DS 55, DS 58, DS 61, DS 66, comuna Concești,
județul Botoșani

19 COMUNA COPĂLĂU
Modernizare drum comunal DC 52 B, km 0+000105

106

3+800, Copălău (DJ 208 H)-Cerbu (DJ 208 H) și
construire pod din beton armat peste râul Miletin,
comuna Copălău, județul Botoșani
Extinderea rețelei de canalizare și a capacității de
pompare și epurare a apelor uzate în comuna Copălău,
județul Botoșani;
Extinderea sursei de apă, a capacității de pompare și
transport a apei brute și a capacității de stocare aferente
sistemului de alimentare cu apa potabilă a comunei
Copălău, județul Botoșani

comuna Cordăreni, județul Botoșani
Construire dispensar comunal cu cabinete medicale
specializate și locuință de serviciu medic, comuna
Cordăreni, județul Botoșani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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109

Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna
Cordăreni, județul Botoșani

21 COMUNA CORLĂTENI
Realizare extindere, modernizare și dotare școală și
110

111

gradiniță în corpurile A si B din cadrul Școlii
Gimnaziale, localitatea Corlăteni, comuna Corlăteni,
județul Botoșani
Sistem de alimentare cu apă potabilă în localitățile
Carasa, Corlăteni, Vlădeni și Podeni, comuna
Corlăteni, județul Botoșani

22 COMUNA CORNI
Reabilitare, modernizare și dotare așezământ Cultural
112

5.196,259

PNDL

2,38%

02.04.201802.04.2022

4.998,052

PNDL

Procedură
în
desfășurare

2018

Semnat contractul
de finanțare

20.927,929

PNDL

Semnat
contractul de
proiectare și
execuție
lucrări

2018

Semnat contractul
de finanțare

2.305,06

Programul
prioritar
național pentru
reabilitarea,
modernizarea și
dotarea
așezămintelor
culturale

40%

14.06.2011
17.11.2015
09.09.2019

Finanţare CNI cerere
392_SPIRAC/14.06.2011
Cofinanţate BL 700,45
mii

Contract de finanţare nr.
735/
01.11.2016
cu
MDRAP alocat
3.682,49 mii lei – Faza
achiziţie lucrări
Contract de finanţare nr.
1644/ 28.02.2018 cu
MDRAP
–
alocat
6.991,19 mii lei – Faza
Proiect Tehnic

din satul Corni, com. Corni, județul Botoșani

113

Retea de alimentare cu apă sat Corni, com. Corni, jud.
Botoșani

3.896,47

PNDL

Faza
achiziţie
lucrări

01.08.2016
21.11.2020

114

Canalizare menajeră si stație de epurare sat Corni,
com. Corni, jud. Botoșani

7.436,79

PNDL

Faza Pth

07.03.2018
07.03.2022

5.264,170

PNDL

3%

14.12.2017
14.12.2021

23 COMUNA COŞULA
Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna
115
116
117
118

Cosula,judetul Botosani - 4,832 km
Construire cămin cultural in sat.Coşula, comuna
Coşula, judeţul Botoşani
Modernizare, Dotare şi Extindere grupuri sanitare şi
centrală termică la Şcoala cu clasele I-IV Şupitca,
comuna Coşula, judeţul Botoşani
Modernizare, Dotare şi Extindere grupuri sanitare şi
centrală termică la Şcoala cu clasele I-IV Pădureni,

4.950

A fost aprobat de
CNI

CNI

973,641

PNDL

29.05.2018
29.05.2021

663,206

PNDL

29.05.2018
29.05.2021
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comuna Coşula, judeţul Botoşani
Modernizare, Dotare şi Extindere grupuri sanitare şi
centrală termică la Şcoala cu clasele I-IV Buda,
comuna Coşula, judeţul Botoşani
Reabilitare, Consolidare şi Modernizare Grădiniţă în
sat Şupitca, comuna Coşula, judeţul Botoşani

662,156

PNDL

29.05.2018
29.05.2021

858,530

PNDL

29.05.2018
29.05.2021

24 COMUNA CRISTEŞTI
Asfaltare și modernizare drumuri comunale de interes
121

7.186,881

PNDL

75%

2017/ 2020

122

1.107,241

PNDL

5%

2017/ 2020

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

CNI

5%

2018

3.616,00

PNDL

37%

29.03.2018

1.157,00

PNDL

29.03.2018
28.03.2022
26.04.2018
25.04.2022

979,00

PNDL

26.04.2018
25.04.2022

26.04.2018

119
120

123
124
125
126
127
128

local în comuna Cristești, județul Botoșani – DC 51
Demolare, construire și dotare Școala Primară nr. 2
Oneaga, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea
obținerii autorizației sanitare de funcționare
Construire și dotare grădiniță în sat Cristești, comuna
Cristești, județul Botoșani
Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială
nr. 2 Oneaga, comuna Cristești, județul Botoșani, în
vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.1
Cristești, comuna Cristești, județul Botoșani, în
vederea autorizației sanitare de funcționare
Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr. 3
Schit - Orășeni, comuna Cristești, județul Botoșani, în
vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr. 4
Unguroaia, comuna Cristești, județul Botoșani, în
vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
Construire și dotare Cămin cultural în localitatea
Cristești, județul Botoșani

25 COMUNA CRISTINEŞTI
129
Modernizare drumuri de interes local 3,350 km,
comuna Cristinești, județul Botoșani
130
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială
,,Ioan Murariu” comuna Cristinești, Județul
Botoșani
131
Construire/dotare Grădiniță cu Program Normal
Nr.4 Fundu-Herții, comuna Cristinești, județul
Botoșani
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26.04.2018

Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu
Program Normal Nr.5
Sat Poiana, comuna
Cristinești, județul Botoșani
133
Construire și dotare Dispensar Uman
sat
Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani
26 COMUNA CURTEŞTI
134
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1
132

1.127,00

PNDL

26.04.2018
25.04.2022

26.04.2018

887,00

PNDL

26.04.2018
25.04.2022

26.04.2018

2.932,00

PNDL

6,4 %

2016-2019

Contract finantare
nr.1200/23.12.2016

Orășeni-Deal, com.Curtești

135

Reabilitare și modernizare Școala Primară
Orășeni-Vale, comuna Curtești

nr. 3

1.456,00

PNDL

Încheiat
contract de
execuţie
lucrări

2016-2019

Contract finantare
nr.1202/23.12.2016

136

Infiinţare sistem de alimentare cu apă în Comuna
Curteşti (Sat M. Doamnei, Hudum, Curteşti)

10.380,00

PNDL

În execuţie

2017-2020

Contract finantare
nr.819/26.01.2018

212,94

PNDL

Faza
Proiect
Tehnic
Faza
Proiect
Tehnic
Faza
Proiect
Tehnic
Faza
Proiect
Tehnic
Verificare
Pth

21.12.2020

Contract încheiat la
21.12.2016

21.12.2020

Contract încheiat la
21.12.2016

21.12.2020

Contract încheiat la
21.12.2016

23.03.2022

Contract încheiat la
23.03.2018

16.04.2022

Contract încheiat la
16.04.2018

achiziţie
execuţie
lucrări

14.03.2018
14.03.2020

27 COMUNA DÎNGENI
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1
137
Dângeni, comuna Dângeni, județul Botoșani

138

Reabilitare și modernizare Școala primară nr. 1 Hulub,
comuna Dângeni, județul Botoșani

212,3

PNDL

139

Reabilitare și modernizare Școala primară nr. 2
Strahotin, comuna Dângeni, județul Botoșani

317,54

PNDL

140

Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în
comuna Dângeni, județul Botoșani

14.406,78

PNDL II

141

Construire punct sanitar în satul Iacobeni, comuna
Dângeni, județul Botoșani

615,5

PNDL II

28 COMUNA DERSCA
Reabilitare şi modernizare Gradiniţa cu Program
142
Normal, comuna Dersca, judetul Botoşani

1.304,00

PNDL
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143

Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială ,,Nicolae
Iorga" Corp 1, comuna Dersca, judeţul Botoşani

1.048,00

PNDL

144

Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială ,,Nicolae
Iorga" Corp 2, comuna Dersca, judeţul Botoşani

1.662,00

PNDL

145

Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială ,,Nicolae
Iorga" Corp 3, comuna Dersca, judeţul Botoşani

2.534,00

PNDL

146

Modernizare drum de interes local, comuna Dersca,
judeţul Botoşani

6.308,00

PNDL

9.198,228

PNDL

19.03.2018 –
4 + 2 ani

29 COMUNA DOBÂRCENI
Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în
147

achiziţie
execuţie
lucrări
achiziţie
execuţie
lucrări

14.03.2018
14.03.2020

achiziţie
execuţie
lucrări
achiziţie
execuţie
lucrări

14.03.2018
14.03.2020

comuna Dobârceni, județul Botoșani

14.03.2018
14.03.2020

14.03.2018
14.03.2020

148

Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea
Dobârceni, comuna Dobârceni, Județul Botoșani

695,573

PNDL

19.03.2018 –
4 + 2 ani

149

Modernizare drumuri de interes local, 4,900 km,
comuna Dobârceni, județul Botoșani

5.256,685

PNDL

13.04.2018 –
4 + 2 ani

1.382,00

PNDL

526,00
521,00

30 COMUNA DRĂGUŞENI
Reabilitare Școala cu cls. I-VIII Drăgușeni
150
151
152

Reabilitare Școala cu cls. I-IV Drăgușeni
Reabilitare Grădinița cu program normal
Drăgușeni
Construcție 2 poduri localitatea Drăgușeni

nr.1

153
31 COMUNA DURNEŞTI
Reabilitare şi modernizare Gradiniţa cu program
154
155

normal nr.5 in sat Băbiceni, comuna Durneşti, judeţul
Botoşani
Rețele de canalizare și stație de epurare în sat
Cucuteni, com. Durnești, jud. Botoșani

2018-2019

PNDL
PNDL

Licitaţie
publică
30%
30%

1.945,00

PNDL

-

2018-2019

695,999

PNDL 1

99%

6.614,526

PNDL 2

80%

05.10.2017-nu
mai mult de 4
ani
29.05.2018-4
ani
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156
157
158

Rețele de canalizare și stație de epurare în localitățile
Băbiceni-Broșteni, com. Durnești, jud. Botoșani
Modernizarea și reabilitarea Dispensarului uman din
comuna Durnești, jud. Botoșani
Modernizare si reabilitare Școala sat Durnești, comuna
Durnești, jud. Botoșani

32 COMUNA FRUMUŞICA
Modernizare/Reabilitare Şcoala Gimnazială
159
160

161
162
163
164

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

33 COMUNA GEORGE ENESCU
Modernizare prin amenajare grup sanitar Școala
165

4.887,510

PNDL 2

90%

1.140,555

PNDL 2

40%

692,261

PNDL 2

40%

467,438

PNDL

14,36%

36 luni

31.08.2016
In derulare

489,68

PNDL

17,39%

36 luni

31.08.2016

502,80

PNDL

4,75%

36 luni

31.08.2016

489,598

PNDL

36 luni

30.12.2016

489,577

PNDL

Achiziţie
execuţie
lucrări
Achiziţie
execuţie
lucrări

36 luni

30.12.2016

5.248,666

PNDL

9%

36 luni

14.03.2018

206,56

PNDL

Reluare
procedura de
achiziţie
proiectare+
execuţie

03.10.2016
03.10.2020

Pregătire
procedură
achiziţie Pth +
execuţie lucrări
În pregătire
semnare
contract
execuţie lucrări

21.05.2018
21.05.2020

Primară nr. 5 Arborea, comuna George Enescu, județul
Botoșani

166

Reabilitare, modernizare şi dotare Școala primară nr. 5
sat Arborea, comuna George Enescu, județul Botoşani

1.105,35

PNDL

167

Reabilitare învelitoare si extindere grupuri sanitare
Şcoala Gimnaziala Nr.2, sat Dumeni, Comuna George
Enescu, jud. Botoşani

500,53

PNDL
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şi emitere ordin
de începere a
lucrărilor

34 COMUNA GORBĂNEŞTI
Construire pod peste pârâul Valea Satului şi amenajare
168

02.05.2018până la
finalizarea
obiectivului de
investiții fără a
depăși 4 ani
06.12.201831.12.2020

546,157

PNDL

70%

8.531,.531

PNDL

-

35 COMUNA HAVÂRNA
Modernizare şi reabilitare Şcoala primară “Dumitru
170

201,50

PNDL

90%

2017-2021

171

455,16

PNDL

30%

2017-2021

201,50

PNDL

55%

2017-2021

1.859,67

PNDL

2017-2021

8.305,63

PNDL

Incepere
lucrări
C+M
Inceperea
lucrări
C+M

6.718,00

PNDL II

Semnare
contract
execuţie lucrări

12.03.2018
12.03.2022

1.380,903

PNDL

76%

Data începerii
16.12.2016

592,856

PNDL

96%

Data începerii
16.12.2016

659,388

PNDL

44%

Data începerii
16.12.2016

albie în localitatea Vânători, com. Gorbăneşti, jud.
Botoşani.

169

172
173
174

Înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă în comuna
Gorbăneşti, judeţul Botoşani.

Pompas” Balinţi, comuna Havârna
Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială „Iancu
Munteanu” Tătărăşeni, comuna Havârna
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program
normal nr.3 Gârbeni, comuna Havârna
Realizare şi dotare Grădiniţă în sat Havârna,
com.Havârna
Sistem centralizat de alimentare cu apă

36 COMUNA HĂNEŞTI
Sistem de alimentare cu apă în comuna Hăneşti
175
37 COMUNA HILIŞEU HORIA
176
Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr. 1
Hilișeu-Horia, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani

177

Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr. 2
Hilișeu-Crișan, comuna Hilișeu-Horia, județul
Botoșani

178

Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr. 3
Iezer, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani
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179

Reabilitare, modernizare Școala Primară nr. 4 HilișeuCloșca, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani

498,417

PNDL

19%

Data începerii
16.12.2016

180

Reabilitare, modernizare Școala Primară nr. 5 Corjăuți,
comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani

229,316

PNDL

22%

Data începerii
16.12.2016

181

Modernizare drumuri de interes local în comuna
Hilișeu-Horia, județul Botoșani

19.926,352

PNDL

-

Data începerii
23.10.2017

13.239,11

PNDL

35,57%

934,84

PNDL

10%

2.028,19

PNDL

51,53%

01.09.2017
21.09.2019
16.11.2017
27.11.2019
19.09.2017
22.03.2019

109,51

PNDL

Semnare
contract de
proiectare şi
execuţie
Semnare
contract de
proiectare şi
execuţie
Semnare
contract de
proiectare şi
execuţie
Semnare
contract de
proiectare şi
execuţie
Semnat contract
de proiectare şi
execuţie

38 COMUNA HLIPICENI
Sistem integrat de alimentare cu apă în comuna
182
183
184

Hlipiceni, judeţul Botoşani
Reconstrucţie Grădiniţa cu program normal nr.2 în
comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani
Construire pod peste râul Sitna în comuna Hlipiceni,
judeţul Botoşani

39 COMUNA HUDEŞTI
Modernizare Grădiniţă cu Program Normal Mlenăuţi,
185
comuna Hudeşti, judeţul Botoşani

186

Modernizare Şcoala Gimnazială nr.4 Baranca, comuna
Hudeşti, judeţul Botoşani

482,75

PNDL

187

Modernizare Şcoala Gimnazială nr.3 Alba, comuna
Hudeşti, judeţul Botoşani

574,21

PNDL

188

Modernizare Şcoala Primară nr.1 Mlenăuţi, comuna
Hudeşti, judeţul Botoşani

130,27

PNDL

189

Modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Hudeşti,
sat.Hudeşti, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani

3.669,00

PNDL

190

Construcţie poduri şi podeţe în satele Hudeşti, Alba,
Vatra şi Baranca, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani

PNDL

Avizare
ANAP

191

Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural,
comuna Hudeşti, judeţul Botoşani

1.100,02 fără
TVA
1.305,21 cu
TVA
926,52
fără TVA

CNI

70 %
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40 COMUNA IBĂNEŞTI
Modernizare și dotări Școala Mihail Sadoveanu
192

1.088,00

PNDL II

20%

2018-2020

193

1.074,75

PNDL II

30%

2018-2020

680,48

PNDL II

-

1.283,18
6.693.,97

PNDL II
PNDL II

întocmire
Pth
50%
întocmire
Pth

194
195
196

Dumbrăvița
Modernizare Școala Ștefan cel Mare Ibănești, județul
Botoșani
Modernizare Grădinița Dumbrăvița, localitatea
Dumbrăvița, comuna Ibănești, județul Botoșani
Refacere podețe în comuna Ibănești, județul Botoșani
Înființare rețea de apă și canalizare în comuna Ibănești,
județul Botoșani

41 COMUNA LEORDA
Construire bază sportivă model tip 1 în Comuna
197
198

Leorda
Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr.1
Leorda, Comuna Leorda, Judeţul Botoşani, în vederea
obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

683,22

PNDL

65%

Noiembrie 2011

1.813,289

PNDL

60%

30 decembrie
2016
30 decembrie
2020
30 decembrie
2016
30 decembrie
2020
5 martie 2018
5 martie 2022

199

Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară nr.3 Dolina
Comuna Leorda, Judeţul Botoşani, în vederea obţinerii
autorizaţiei sanitare de funcţionare

979,807

PNDL

60%

200

Modernizare drumuri comunale DC68 D, DC66 in
Comuna Leorda, judeţul Botoşani şi Pod din beton
armat pe DS 560 peste pârâul Dolina, Comuna Leorda,
Judeţul Botoşani

3.608,688

PNDL

30%

42 COMUNA LOZNA
Modernizare drumuri de interes local în comuna
201

4.333,028

43 COMUNA LUNCA
Modernizare drumuri locale în comuna Lunca, judeţul
202

6.150,055

203

50%

Trimestrul III,
2018 –
15.12.2021

PNDL

66%

1.935,451

PNDL

14%

1.602,160

PNDL

82%

852,336

PNDL

15%

16.12.201716.12.2021
09.11.201709.11.2021
09.11.201709.11.2021
30.12.2016-

Lozna, judeţul Botoşani

204
205

Botoşani
Reconstruire dispensar medical in sat Zlătunoaia,
comuna Lunca, judeţul Botoşani
Construire pod din beton armat peste râul Sitna situat
pe DC 41b, comuna Lunca, judeţul Botoşani
Reconstrucţie Şcoala primară „Paisie Olaru” sat

2018-2020
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Contract
3646/04.12.2017

nr.

Stroieşti, comuna Lunca, judeţul Botoşani

44 COMUNA MANOLEASA
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

Manoleasa, Corp B, comuna Manoleasa, județul
Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3
Flondora, comuna Manoleasa, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.5
Zahoreni, comuna Manoleasa, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.4
Sadoveni, comuna Manoleasa, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 Manoleasa,
Corp A, comuna Manoleasa, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Grădinița nr.5 Zahoreni,
comuna Manoleasa, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Grădinița nr.2 Liveni,
comuna Manoleasa, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2
Liveni, Corp A si Corp B, comuna Manoleasa, județul
Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1
Manoleasa, Corp A, comuna Manoleasa, județul
Botoșani
Inființare rețea de alimentare cu apă și canalizare în
comuna Manoleasa, județul Botoșani
Construire Gradinita in localitatea Loturi, comuna
Manoleasa, județul Botoșani
Modernizare si dotare Dispensar medical Liveni,
comuna Manoleasa, județul Botoșani
Modernizare si dotare Dispensar medical Manoleasa,
comuna Manoleasa, județul Botoșani

45 COMUNA MIHAI EMINESCU
Extindere reţele de canalizare in localităţile Cucorăni,
219

Ipoteşti, Cătămăreşti, comuna Mihai Eminescu, judeţul
Botoşani

30.12.2020

1.308,254

PNDL I

In derulare

2016-2019

762,378

PNDL I

In derulare

2016-2019

476,373

PNDL I

In derulare

2016-2019

1.867,882

PNDL I

2016-2019

625,828

PNDL I

Execuţie
lucrări
In derulare

746,439

PNDL I

In derulare

2016-2019

740,586

PNDL I

In derulare

2016-2019

3.051,891

PNDL I

Execuţie
lucrări

2016-2019

1.618,218

PNDL I

Execuţie
lucrări

2016-2019

23.606,483

PNDL II

Proiect
tehnic
Procedură
licitaţie
Procedura
licitaţie
Procedură
licitaţie

2017-2020

43%

13.11.2017
13.11.2021

580,661

PNDL

688,770

PNDL

877,454

PNDL

6.052,420

PNDL II
Subprogramul
Modernizarea
satului
românesc
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Contract
de
finantare
2627/13.11.2017

220

Modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr 1
Catamaresti-Deal, comuna Mihai Eminescu, judetul
Botosani

775,370

221

Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Petru Rares
Cervicesti, comuna Mihai Eminescu , judetul Botosani

1.090,223

222

Modernizare si dotare Scoala Primara nr 4 Cucorani,
comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani

684,825

223

Modernizare
Catamaresti,
Botosani

808,408

si dotare Scoala Primara nr 3
comuna Mihai Eminescu, judetul

46 COMUNA MIHĂILENI
Modernizare drumuri sătești în satul Pârâu Negru,
224

PNDL II
Subprogramul
Modernizarea
satului
românesc
PNDL II
Subprogramul
Modernizarea
satului
românesc
PNDL II
Subprogramul
Modernizarea
satului
românesc
PNDL II
Subprogramul
Modernizarea
satului
românesc

63%

09.10.2017
09.10.2021

Contract
de
finantare
1550/09.10.2017

73%

09.10.2017
09.10.2021

Contract
de
finantare
1549/09.10.2017

60%

28.09.2017
28.09.2021

Contract
de
finantare
1339/28.09.2017

77%

28.09.2017
28.09.2021

Contract
de
finantare
1338/28.09.2017

PNDL

25%

10.11.201709.11.2021

Semnare contract de
execuție lucrări nr.
3349 din 16.10.2018

2.057,47

Agentia
Fondului de
Mediu

60%

2010 - 2015

Proiect sistat din lipsa
de fonduri

8.826,054

PNDL
2017-2020

3,36%

2018-2022

1.864,126

PNDL
2017-2020
PNDL
2017-2020

1,95%

2018-2022

5,26%

2018-2022

PNDL 2

4%

08.05.2018
08.05.2021

5.332,945

com. Mihăileni, jud. Botoșani

47 COMUNA MIHĂLĂŞENI
Reconstrucţie
225
226
227
228

ecologică forestieră pe terenuri
degradate în perimetrul de ameliorare Sarata, com.
Mihălăşeni
Construire, extindere și modernizare sistem de
alimentare cu apă loc. Păun, Slobozia-Silișcani, Sarata
și Caraiman, comuna Mihălășeni, județul Botoșani
Realizare și dotare grădiniță în comuna Mihălășeni,
județul Botoșani
Reabilitarea, modernizarea si dotarea dispensarului
medical din localitatea Mihălăşeni, comuna
Mihălăşeni, judetul Botosani

48 COMUNA MILEANCA
229
Demolare și realizare grădiniță în sat Mileanca,

387,2184

1.327,503

comuna Mileanca, județul Botoșani
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230
231
232

Înființare sistem de alimentare cu apă în localitatea
Mileanca, comuna Mileanca, județul Botoșani
Modernizare unitate de învățământ Școala Gimnazială
nr. 1 Mileanca, corp C1
Reabilitare și modernizare Școala Primară în sat
Codreni, comuna Mileanca, județul Botoșani

49 COMUNA MITOC
233
Modernizare prin asfaltare drumuri de interes
local în comuna Mitoc, județul Botoșani: 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
50 COMUNA NICŞENI
Modernizare DC 65, comuna Nicşeni
234
51 COMUNA PĂLTINIŞ
Modernizare drumuri de interes local - 4,9 km, comuna
235

5.566,285

PNDL 2

-

08.05.2018
08.05.2021

2.158,715

PNDL 2

3%

16.03.2018
16.03.2021

1.229,234

PNDL 2

27%

28.12.2017
28.12.2021

4.691,15

PNDL

A fost semnat
contractul de
execuţie a
lucrărilor
nr.4014 /
04.09.2018

01.11.2017
01.11.2021

3.597,12

PNDL

0

01.09.2018
30.11.2019

6.278,00

PNDL

40%

11.08.2016+
4 ani

Păltiniş, judeţul Botoşani

236

Alimentare cu apă în localitatea Păltiniş, judeţul
Botoţani

9.926,00

PNDL

În curs
licitaţie
execuţie lucrări

28.03.2018+
4 ani

237

Construcţie poduri şi podeţe in comuna Păltiniş,
judeţul Botoşani

1.680,00

PNDL

semnarea
contractului de
execuţie lucrări
în 07.01.2019

16.05.2018+
4 ani

6.587,436

PNDL 1

988,701

PNDL 1

792,200

PNDL 2

14.12.2016
14.12.2020
30.12.2016
30.12.2020
08.12.2017
08.12.2021

1.014,591

PNDL 2

Execuție
Pth
Execuție
lucrări
Proceduri
achiziție Pth +
execuție
Proceduri

52 COMUNA POMÂRLA
Reabilitare și modernizare Liceu Teoretic ”Anastasie
238
239
240
241

Bașotă”
Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.1
Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 sat Pomârla,
comuna Pomârla, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.2 sat
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Contract de finanțare
nr. 4928 / 01.11.2017

Contract
de
lucrări
semnat.
Desfăşurarea
lucrărilor
01.08.201801.08.2019. În prezent
lucrările au fost sistate
din cauza condiţiilor
meteo nefavorabile

Racovăț, comuna Pomârla, județul Botoșani

53 COMUNA PRĂJENI
Servicii de proiectare şi Execuţie lucrări pentru
242

achiziție Pth +
execuție

08.12. 2021

445,629

PNDL

70%

25.10.2016
25.10.2020

1.389,873

PNDL

10%

02.05.2018
02.05.2022

54 COMUNA RĂCHIŢI
Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3
244

1.296,449

PNDL

15%

245

Costești,comuna Răchiți,județul Botoșani
Reabilitare, modernizare și extindere Școală
Gimnazială Petru Șușter și Grădinița Petru Șușter,
comuna Răchiți, județul Botoșani

2.713,775

PNDL

În curs
licitație
pentru
execuție

30.12.2016
30.12.2020
19.12.2017
19.12.2021

246

Înființare rețea de canalizare și extindere rețea apă în
satul Roșiori,comuna Răchiți ,județul Botoșani

9.283,495

PNDL

11.12.2017
11.12.2021

247

Rabilitare,modernizare și extindere Școală Gimnazială
nr.2 Roșiori, comuna Răchiți, județul Botoșani

3.940,628

PNDL

248

Construire grădiniță cu program normal, sat Cișmea
Comuna Răchiți, județul Botoșani

1.063,380

PNDL

Autorizația de
construire emisă
de Consiliu
Județean
Botoșaniurmează
anunțarea
începerii lucrării
În curs
licitație pentru
execuție
În curs licitație
pentru execuție

3.950,00

PNDL

51%

13.10.2016
31.09.2019

1.105,00

PNDL

Proiectareexecuție

04.12.2017
04.12.2021

842,00

PNDL

Executie-80%

04.12.2017
04.12.2021

243

Reabilitare şi Modernizare Şcoala Primară nr. 4
Lupăria, Comuna Prăjeni, judetul Botoşani
Zona de captare şi aducţiune în comuna Prăjeni,
Judeţul Botoşani

55 COMUNA RĂDĂUŢI PRUT
249
Alimentare cu apă a localitatii Miorcani
56 COMUNA RĂUSENI
Reabilitare Școala Generală Rediu, Comuna Răuseni
250
jud. Botoșani

251

Reabilitare Școala Generală Doina, Comuna Răuseni
jud. Botoșani

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

22.12.2017
22.12.2021
29.12.2017
29.12.2021

Pagina 98

Contract
finantare
3706/04.12.2017
Contract de servicii de
proiectare și execuție
lucrări
nr
87
/18.06.2018
Contract
finantare
3707/04.12.2017

Contract de servicii de
proiectare si executie
lucrari
nr
85
/18.06.2018
Contract
finantare
1957/23.10.2017
Contract de servicii de
proiectare si executie
lucrari nr
106
/08.11.2018
Contract
finantare
3705/04.12.2017
Contract de servicii de
proiectare si executie
lucrari nr
86
/18.06.2018

252

Inființare sistem canalizare și stație epurare în sat
Răusen, com.Răuseni, jud.Botoșani

8.934,00

PNDL

Proiectareexecutie

23.10.2017
23.10.2021

253

Reabiltare și modernizare Grădinița nr 1 Răuseni,
Comuna Răuseni, jud.Botoșani

765,00

PNDL

Proiectareexecutie
10%

04.12.2017
04.12.2021

6.700,056

PNDL I

În stadiul de
obținere a
avizelor la
faza PT și a
autorizaţiei de
construire.
Contractul de
lucrări este
semnat
În stadiul de
elaborare a
documentelor
necesare
realizării
achiziţiilor
publice
În stadiul de
elaborare a
documentelor
necesare
realizării
achiziţiilor
publice
În stadiul de
elaborare a

30.06.2016
4 ani de la data
semnării
contractului de
finanțare

Contract de finanțare
192/30.06.2016

07.03.2018
4 ani de la data
semnării
contractului de
finanțare

Contract de finanțare
1971/07.03.2018

22.12.2017
4 ani de la data
semnării
contractului de
finanțare

Contract de finanțare
4782/22.12.2017

20.02.2018
4 ani de la data

Contract de finanțare
1098/20.02.2018

57 COMUNA RIPICENI
Înființarea rețelei de canalizare a apei uzate menajere
258

și a stației de epurare în comuna Ripiceni, județul
Botoșani

259

Modernizare și dotare dispensar medical în comuna
Ripiceni, județul Botoșani

2.136,377

PNDL II

260

Construire
Botoșani

Ripiceni, județul

3.055,094

PNDL II

261

Modernizare drumuri de interes local în comuna
Ripiceni, județul Botoșani

5.269,518

PNDL II

poduri în comuna
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58 COMUNA ROMA
Modernizare DC 66 B Roma-Dimăcheni 0+000-9+100
262
Modernizare Grădinița Roma
263

documentelor
necesare
realizării
achiziţiilor
publice

semnării
contractului de
finanțare

01.10.2019
01.03.2018
11.04.2019
01.03.2018
11.04.2019
01.05.2018
01.05.2020

11.456,38
7.836,23

PNDL
PNDL

49%
90%

264

Modernizare Școala nr.2 Roma

9.417,15

PNDL

89,64%

265

Înființare sistem de apă potabilă comuna Roma

8.944,04

PNDL

1,77%

266

Canalizare și stație de epurare în comuna Roma

11.493,38

În curs de
includere în
program

59 COMUNA ROMÂNEŞTI
Construire și dotare grădiniță cu program normal în
267

586,70

PNDL II

În procedură
de achiziţie
publică

11.04.201810.04.2022

60 COMUNA SANTA MARE
Modernizare drum comunal 52A, L=3.155 m în
268

3.656,885

PNDL II

În execuţie

269

1.074,796

PNDL II

În execuţie

14.12.2017
14.12.2021
22.1.2018
22.01.2022

localitatea Românești, județul Botoșani

comuna Santa Mare, judeţul Botoşani
Construire pod din beton armat „Pod din beton armat
pe DS 551 Vad la Cojocaru, comuna Santa Mare,
jud.Botoşani

61 COMUNA STĂUCENI
Construire Grădiniță cu program normal în comuna
270

643,00

PNDL

10%

2018-2022

271

596,00

PNDL

98%

2018-2022

5.222,00

PNDL

15%

2018-2022

741,68

PNDL

98%

09.09.2016
09.09.2019

272

Stăuceni
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Patriarh
Teoctist sat. Tocileni, comuna Stăuceni, județul
Botoșani
Modernizare drum comunal DC 31A, km 0+000-km
4+560, Stăuceni-Tocileni, comuna Stăuceni, județul
Botoșani

62 COMUNA SUHARĂU
Modernizare Şcoala Profesională „Sf. Apostol Andrei
273
Smârdan”, comuna Suharău, judeţul Botoşani
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Lucrari in curs de
executie

274

Extindere, modernizare şi dotare Gradiniţă cu program
normal nr. 6, sat Lişna, comuna Suharău, județul
Botoşani

1.460,11

PNDL

Procedură de
licitaţie

08.05.2018
07.05.2022

Contract finantare
3393/08/05/2018

275

Construire grădiniţă cu program normal nr. 3 în
localitatea Smârdan, comuna Suharău, judeţul Botoşani
Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare şcoală
gimnaziala nr. 4, localitatea Oroftiana, comuna
Suharău, județul Botoşani
Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă
cu program normal nr. 1, localitatea Suharău, comuna
Suharău, județul Botoşani
Modernizare drumuri satesti in localitatea Smîrdan ,
comuna Suharău , judetul Botoșani

902,17

PNDL

1.529,74

PNDL

Procedură de
licitaţie
Procedură de
licitaţie

08.05.2018
07.05.2022
08.05.2018
07.05.2022

Contract finantare
3392/08/05/2018
Contract finantare
3395/08/05/2018.

1.606,54

PNDL

Procedură de
licitaţie

08.05.2018
07.05.2022

Contract finantare
3394/08/05/2018

3.760,67

PNDL

Procedură de
licitaţie

08.05.2018
07.05.2022

Contract finantare
3392/08/05/2018

13.394,388

PNDL II

Contract de
execuţie
semnat

09.08.2018
09.08.2021

2.253,843

PNDL II

Contract de
execuţie
semnat
procedură de
achiziţie în
curs
procedura de
achiziţie în
curs
procedura de
achiziţie în
curs
procedura de
achiziţie în
curs

13.09.2018
13.09.2020

276
277
278

63 COMUNA SULIŢA
Înființare sistem integrat de alimentare cu apă potabilă
279
280

și canalizare apă uzată în comuna Sulița, județul
Botoșani
Construcție poduri și podețe în satele Sulița și
Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani

281

Reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 Sulița, comuna
Sulița, județul Botoșani

279,957,

PNDL II

282

Reabilitare Școala Gimnaziala nr. 2 Dracșani, comuna
Sulița, județul Botoșani

225,213,

PNDL II

283

Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 1 Sulița,
comuna Sulița, județul Botoșani

188,140,

PNDL II

284

Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 2
Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani

128,484

PNDL II

64 COMUNA ŞENDRICENI
Extindere, reabilitare, modernizare, dotare clădiri corp
285

2.743,00

PNDL II

Extindere, reabilitare, modernizare, dotare clădiri corp

1.005,00

PNDL II

A,B,C și utilități Școala Gimnazială “Alecu Ivan
Ghilia”

286

în procedură
de achiziție
lucrări pe
SICAP
în procedură

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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Contract
nr.7819
19.12.2017

finantare
din

Contract

finantare

1 și utilități Școala Primară „Victor Isăceanu” Pădureni

287

Modernizare drumuri comunale în comuna Șendriceni

Construire și dotare Cămin Cultural, sat Șendriceni,
comuna Șendriceni, județul Botoșani
65 COMUNA ŞTIUBIENI
Alimentare cu apă în comuna Știubieni, satele
289
Știubieni și Negreni, județul Botoșani

288

PNDL II

de achiziție
lucrări pe
SICAP
-

CNI

-

-

10.508,000

PNDL II

Procedură
organizare
licitaţii
Procedură
organizare
licitaţii
Procedură
organizare
licitaţii
Procedură
organizare
licitaţii

2018
2021

7.718,00

-

nr.7820
19.12.2017

din

În
curs
desfășurare

de

01.12.2018
21.12.2019

290

Construire și dotare grădiniță cu program normal în sat
Știubieni, comuna Știubieni, județul Botoșani

1.677,000

PNDL II

291

Extindere, reabilitare, modernizare și dotare grădiniță
în sat Negreni, comuna Știubieni, județul Botoșani

1.073,000

PNDL II

292

Modernizarea condițiilor de funcționare a Școlii
Gimnaziale nr.1 comuna Știubieni, județul Botoșani
prin lucrări de extindere, reabilitare și dotare

5.192,000

PNDL II

654,00

PNDL I

50 % realizat
fizic; val.
decontată: 206
mii lei din
contribuţia
locală

01.07.200931.12.2011

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

5.369,00

CNI
PNDL II

47%

Derulat prin CNI
CF semnat.

799,57

PNDL II

În curs Pth

12.10.201712.10.2021
18.04.201818.04.2020

PNDL

Contract de

66 COMUNA TODIRENI
Construire bază sportivă tip II în comuna Todireni
293

294
295
296

Reabilitare/modernizare cămin cultural
Modernizare drumuri locale în comuna Todireni,
județul Botoșani
Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea și
dotarea Școlii cu clasele I-IV nr. 2, Todireni

67 COMUNA TRUŞEŞTI
Extindere și modernizare rețea de apă în localitățile
297

6.388,686
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2021
2018
2021

2018-2020
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CF semnat.

Buhăceni și Păsăteni, comuna Trușești, județul
Botoșani

proiectare
încheiat - in
derulare
Avizat în CTE
la CNI

298

Construire
cămin cultural situat în localitatea
Buhăceni, comuna Trușești, județul Botoșani

797,037

299

Realizare poduri și punți pietonale peste Valea
Ciolpanilor, comuna Trușești, județul Botoșani

3.471,799

Programul
Național de
Construcții de
Interes Public
sau Social,
Subprogramul
"Așezăminte
culturale"
PNDL

300

Amenajare drumuri de interes local

7.355,169

PNDL

301

Extindere, reabilitare si modernizare Cinematograf
Victoria, localitatea Truşeşti, judeţul Botoşani

5.592,741

Programul
Național de
Construcții de
Interes Public
sau Social,
Subprogramul
"Săli de
cinema"

În aşteptare
aviz CTE la
CNI

CNI

95%

68 COMUNA TUDORA
Sală de sport școlară cu tribună de 102 locuri
302

303

Reabilitare Școala Gimnazială "Tiberiu Crudu",
extindere grup sanitar, comuna Tudora, judeţul

1.275,334

Contract de
proiectare şi
lucrări de
execuţie
incheiat.
În avizare
pentru
autorizarea
lucrărilor
In aşteptare
semnare
contract de
finanţare

PNDL

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
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2018-2020

27.04.2016

Investiția este coordonată
și finanțată de CNI. P.V.
recepție la terminarea
lucrărilor finanțate de
CNI SA nr. 15112 din
30. 10. 2018. Rest de
executat:
Racordarea
obiectivului la utilități,
lucrări în desfăsurare.

30.12.2016
30.12.2020

În execuţie
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304
305
306
307

Botoşani
Extindere dispensar medical uman, comuna Tudora,
judeţul Botoşani

1.318,464

PNDL

Reluare
procedură
simplificată

22.03.2018
22.03.2022

Reabilitare și extindere grupuri sanitare Școala
Gimnazială nr. 1 corp B, comuna Tudora, judeţul
Botoşani
Reabilitare și extindere grupuri sanitare Școala Tiberiu
Crudu corp C, comuna Tudora, judeţul Botoşani

1.134,573

PNDL

Documentaţie de
atribuire publicată
în SICAP

03.04.2018
03.04.2022

1.418,117

PNDL

Documentaţie de
atribuire publicată
în SICAP

03.04.2018
03.04.2022

Modernizare 3 punți pietonale peste pârâul Pleșu și
construire pod peste pârâul Zărna, în comuna Tudora,
judeţul Botoşani

1.508,055

PNDL

Evaluare
propuneri tehnice,
financiare şi
atribuire contract
lucrări

05.06.2018
05.06.2022

BS

67%

AFM Programului
de
îmbunătăţire
a calităţii
mediului
Ord. 1726 /
2011

40,95%

16.10.2014
16.10.2019

PNDL

3%

23.10.2017
22.10.2021

69 COMUNA UNGURENI
308
Şcoala cu clasele I – VIII, nr. 2, sat Ungureni, comuna
Ungureni, judeţul Botoşani

309

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

70 COMUNA UNŢENI
Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și
310

3.061,47

13.542,648

DN29 Mânăstireni, comuna Unțeni

-

71 COMUNA VÂRFU CÂMPULUI
Reabilitare drumuri
311

3.311,42

PNDL II

0%

2019/ 2019

312

1.520,25

PNDL I

20%

2018/2019

1.097,65

PNDL II

0%

2019/2019

313

săteşti în comuna Vârfu
Câmpului, judeţul Botoşani
Extindere şi modernizare sistem centralizat de
alimentare cu apă potabilă în comuna Vârfu Câmpului,
judeţul Botoşani
Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Şcoala
Primară nr.2 Lunca, comuna Vârfu Câmpului, judeţul

Adresa:Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 710236 Botoşani, nr telefon 0231-512212, nr fax 0231-512116
Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; petitie@prefecturabotosani.ro adresa website :www.bt.prefectura.mai.gov.ro

Pagina 104

Contract
de
finanţare
nr.
1946/06.03.2018
Contract
de
finanţare
nr.
2362/20.03.2018
Contract
de
finanţare
nr.
2361/20.03.2018
Contract
de
finanţare
nr.3609/24.05.2018
Valoare actualizată a
lucrărilor rămase de
executat – 320.000 lei
Fără resurse financiare
Contract de execuție
lucrări nr. 8531 /
28.09.2015,
Lucrări
începute
cu
23.11.2015,
finalizate
pentru perimetru Olari și
Coastă
Cernescu
și
parțial în Cănănău.

Contract de lucrări
nr. 3064/951/
12.06.2018

314

Botoşani
Modernizare şi reabilitare monument al eroilor din
satul Maghera, comuna Vârfu Câmpului

72 COMUNA VĂCULEŞTI
Modernizare și reabilitare grădiniță, sat Văculești,
315

114,00

Program
Centenar

60%

2018/2019

2.023,694

PNDL

În derulare
proceduri
achiziții servicii
de proiectare
În derulare
proceduri
achiziții servicii
de proiectare
În derulare
proceduri
achiziții servicii
de proiectare și
execuție lucrări

09.05.2018
09.05.2022

comuna Văculești, județul Botoșani

316

Modernizare și reabilitare Școală Saucenița, sat
Saucenița, comuna Văculești, județul Botoșani.

1.570,474

PNDL

317

Modernizare drum de interes local în comuna
Văculești, sat Saucenița, județul Botoșani, DC211,
DS161, DC187, DC168, DS30.

3.347,852

PNDL

73 COMUNA VIIŞOARA
Modernizare drumuri în comuna Viișoara, județul
318

7.793,00

PNDL II

Proceduri
achiziţii

20.02.2018
19.02.2020

74 COMUNA VLĂDENI
Modernizare DC 63A și străzi în comuna Vlădeni,
319

3.625,588

PNDL II

8%

16.05.2018
16.05.2022

75 COMUNA VLĂSINEŞTI
Reabilitare pod în comuna Vlăsinești, județul Botoșani
320

823,883

PNDL

0%

2018-2020

Contract de Finanțare nr.
1994/25.10.2017

4.439,450

PNDL

0%

2018-2020

Contract de Finanțare nr.
2164/30.10.2017

2.091,663

PNDL

0%

2018-2020

Contract de Finanțare nr.
2628/13.11.2017

5.134,070

PNDL

07.11.2018
07.10.2019

963,514

PNDL

Semnat
contract
execuţie
Proiectare

739,000

PNDL

Stadiu-realizare
PTH+verificare

22.03.2018

Botoșani

județul Botoșani

321
322

Modernizare drum comunal și drumuri sătești în
comuna Vlăsinești, județul Botoșani
Modernizare Școala profesională “Gheorghe Burac”,
corp B, în sat Vlăsinești, comuna Vlăsinești, județul
Botoșani

76 COMUNA VORNICENI
Modernizare drumuri de interes local în comuna
323
Vorniceni, județul Botoșani

324

Modernizare, extindere și dotare Scoala Gimnazială
„Prof. Octavian Ionescu” Vorniceni, județul Botoșani

77 COMUNA VORONA
Cabinete medicale in localitatea Poiana, com.Vorona,
325
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Posibilitate
de
prelungire: max. 2 ani

jud. Botosani
Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială
,,Alexandru cel Bun“ Icuşeni, com.Vorona,
jud.Botoşani
Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară ,,Petru
Rareş“ Vorona, com.Vorona, jud.Botoşani
Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială
,,Alexandru Ioan Cuza“ Vorona, com.Vorona,
jud.Botoşani
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program
normal Vorona Teodoru, com.Vorona, jud.Botoşani
Sistem de alimentare cu apă a comunelor Vorona şi
Tudora, jud.Botoşani
Asfaltare DC 55 şi DS 370, sat Vorona Mare,
com.Vorona, jud.Botoşani

326
327
328
329
330
331

1.435,000

PNDL

Stadiu -realizare
PTH+verificare

1.381,000

PNDL

Stadiu -realizare
PTH+verificare

1.376,000

PNDL

Stadiu -realizare
PTH+verificare

724,000

PNDL

Stadiu -realizare
PTH+verificare

26.970,000

PNDL

85%

2.541,000

PNDL

60%

22.03.2022
09.03.2018
22.03.2022
09.03.2018
22.03.2022
09.03.2018
22.03.2022
09.03.2018
22.03.2022
2008
2020
24.10.2014
2020

B. PROIECTE / INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI NOI - FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE
Denumirea investiţiei

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

1
1

JUDEŢUL BOTOŞANI-CONSILIUL JUDEŢEAN

Valoarea
totală a
investiţiei,
conform
contractului
de finanţare
semnat

Programul de
finanţare din
fonduri europene

Stadiul
investiţiei la
01.01.2019
(%)

Data începerii
investiţiei şi
data finalizării
investiţiei,
conform
contractului de
finanţare
semnat

Alte
observaţii

POIM 2014-2020
Axa prioritară 3:
Dezvoltarea
infrastructurii de
mediu în condiții de
management eficient
al resurselor
POR 2014-2020
Axa Prioritară 6:

65%

15.12.2016
31.01.2020

A primit
avizul de la

24.11.2017

La contractele BTCS-01 şi BT-CS-02
s-a
suplimentat
valoarea şi acest fapt
duce la scăderea
progresului
pe
proiect.
Conform
Contractului
de

-mii lei-

2

Fazarea proiectului extinderea și modernizarea
sistemelor de alimentare cu apă și canalizareepurarea apelor uzate în județul Botoșani

Regiunea

Nord-Est-Axa

rutieră

strategică

2:

303.502,226

334.307,160
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Botoşani- Iaşi
(modernizarea a 106,265 km drumuri județene din
judeţele Botoşani şi Iaşi, reabilitarea a 9 poduri
existente, construirea a 3 poduri noi, amenajarea a 5
treceri la nivel cu calea ferată, etc.).
Patru tronsoane de drum județean vor intra în etapa de
modernizare. Acestea vor lega 14 localități: Albești,
Blândești, Călărași, Dângeni, Dobârceni, Gorbănești,
Hănești, Hlipiceni, Lunca, Mihălășeni, Răuseni,
Sulița,
Todireni
,
Trușești și
până
la
localitatea Șipote din Iași.

3

Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri
Urgențe din strada Marchian nr. 11, Botoșani

6.799,847

Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere
de importanță
regională,
Prioritatea de
Investitii 6.1:
Stimularea mobilității
regionale prin
conectarea nodurilor
secundare și terțiare
la infrastructura TenT,
inclusiv a nodurilor
multimodale
POR 2014-2020
Axa Prioritară 8:
Dezvoltarea
infrastructurii
sanitare și sociale,
Prioritatea de
investiții 8.1 –
Investiţii în
infrastructurile
sanitare şi sociale
care contribuie la
dezvoltarea la nivel
naţional, regional şi
local, reducând
inegalităţile în ceea
ce priveşte starea de
sănătate şi
promovând
incluziunea socială
prin îmbunătăţirea
accesului la serviciile
sociale, culturale și
de recreere, precum
și trecerea de la
serviciile
instituționale la
serviciile prestate de
comunităti,
Obiectivul Specific
8.2 – Îmbunătățirea
calității și a eficienței
îngrijirii spitalicești
de urgență

Agenția
Națională a
Achizițiilor
Publice iar
până pe 11
martie se
demarează
licitația

28.02.2022

În evaluare
la OI-POR
Piatra
Neamţ
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finanțare
nr. 760/
24.11.2017

Extindere, P+1
Suprafaţa
desfăşurată = 930,8
mp

Operațiunea B –
Unități de primiri
urgențe

2
4

MUNICIPIUL BOTOŞANI
Restaurare şi consolidare „Teatrul Mihai Eminescu
din municipiul Botoşani

5

23.944,060

POR 2014-2020
/Axa 5/1

Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a monumentului
istoric Ansamblul Bisericii Sf. Gheorghe – Botoşani

7.172,24

POR 2014-2020,
Axa Prioritară
5/1

3
6

MUNICIPIUL DOROHOI
Comunitatea Marginalizată Plevna - Dorohoi program integrat de măsuri de intervenție (CMP –
Dh)

17.978,714

7

Realizarea unei zone de agrement în municipiul
Dorohoi prin reutilizarea terenului din zona Polonic

16.701,989
estimat

Cod apel:
POCU/140/4/2/Redu
cerea numărului de
comunități
marginalizate (non roma) aflate în risc de
sărăcie și excluziune
socială, prin
implementarea de
măsuri
integrate/2/Reducerea
numărului de
comunități
marginalizate (non roma) aflate în risc de
sărăcie și excluziune
socială, prin
implementarea de
măsuri integrate
Cod apel:
POR/133/5/2/Reconv
ersia și
refuncționalizarea
terenurilor și
suprafețelor
degradate, vacante
sau neutilizate din
orasele mici, mijlocii
si municipiul
București/2/Reconver
sia și
refuncționalizarea

Elaborare
documentaţie
procedură de
achiziţii
În procedură
de achiziţie
contracte de
servicii şi
lucrări

20%

14.02.2018
13.02.2021

În procedură de
atribuire
contract de
proiectare şi
execuţie.
În contestaţie la
CNSC

01.11.2016
31.04.2021
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8

Eficientizarea energetică a clădirilor Secției MaternoInfantil și Bloc alimentar-spălătorie, din cadrul
Spitalului Municipal Dorohoi

9

“La școală cu bucurie”

4
10

ORAŞ BUCECEA
Creşterea capacităţii UAT Bucecea de a interveni şi
rezolva problemele comunităţii prin achiziţia unui
buldoexcavator

5
11

ORAŞ FLĂMÂNZI
Masuri integrate pentru reducerea saraciei si
dezvoltarea comunitara a orasului Flamanzi -POCU
Revitalizarea spaţiului urban din orasul Flămânzi prin
reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi
spaţiilor neutilizate şi degradate

12

terenurilor și
suprafețelor
degradate, vacante
sau neutilizate din
orasele mici, mijlocii
si municipiul
București
Cod apel:
POR/97/3/1/Creștere
a eficienței energetice
în clădirile
rezidențiale, clădirile
publice și sistemele
de iluminat public,
îndeosebi a celor care
înregistrează
consumuri energetice
mari/1/Creșterea
eficienței energetice
în clădirile
rezidențiale, clădirile
publice și sistemele
de iluminat public,
îndeosebi a celor care
înregistrează
consumuri energetice
mari
Cod apel:
POCU/74/6/18/18/
Operațiune
compozită OS. 6.2,
6.3, 6.4, 6.6

În procedură
de atribuire
contract de
proiectare
tehnică

25.04.2017
31.12.2021

10%

32 de luni de la
data semnării
contractului

PNDR
Programul
LEADER

documentaţia
de atribuire se
află la CRFIR
Iaşi pentru
verificare

07.11.2018
06.11.2020

14.722,000

POCU

10%

4.793,000

POR

2%

29.03.2018
28.03.2021
20.09.2017
19.09.2021

21.629,439
estimat

4.122,289

446,768
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UAT Dorohoi este
asociat

Eficientizarea energetică a Primăriei Oraşului
Flămânzi
Încurajarea implicării copiilor şi tinerilor în activităţi
şi competiţii sportive

2.629,000

POR

4%

207,000

PNDR
FEADR

12%

Construire și dotare cantină socială în orașul Săveni,
județul Botoșani

832,000

PNDR

2018

16

Modernizare piață agroalimentară, orașul Săveni,
județul Botoșani

1142,000

PNDR

17

Achiziții specifice pentru promovarea tradițiilor
minorității rome din orașul Săveni, județul Botoșani

188,359

PNDR

În procedură
de
achiziție
În procedură
de
achiziție
În procedură
de
achiziție

7
18

ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI
Ștefănești - măsuri integrate pentu o societate
incluzivă, cod SMIS 114821
Sprijin financiar pentru achiziționarea echipamentelor
dedicate gestionării situațiilor de urgență în orașul
Ștefănești, județul Botoșani

11%

15.02.2018
15.02.2021
01.03.2018
01.03.2019

13
14
6
15

19

10.02.2017
31.05.2021
14.09.2018
13.09.2020

ORAŞ SĂVENI

15.448,000
531,000

POCU
2014-2020
PNDR
Axa Leader, SM
19.2 ”Sprijin pentru

41%

2018
2018

implementarea
acțiunilor în cadrul
strategiilor de
dezvoltare locală”
Măsura M7/6B
Revitalizarea satelor

20

Ameliorarea fenomenelor de segregare şi de
excluziune socială a minorităţii rome prin dotare cu
sistem de supraveghere video a localităţilor Bădiuţi şi
Ştefăneşti, oraşul Ştefăneşti, judeţul Botoşani

181,000

21

Înfiinţarea unui centru de zi şi a unei unităţi de
îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, în
oraşul Ştefăneşti, judeţul Botosani
SENIORAT-uS-„Măsuri pentru reducerea numărului
de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială, prin îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor
vârstnice, din oraşul Ştefăneşti, judetul Botoşani
Reabilitare şi modernizare sistem de iluminat public

3.165,000

PNDR
axa LEADERmăsura m5/6b –
integrarea
minorităţii rome
POR

2.593,000

POCU 4.4

1.246,000

Programul de
cooperare

22

23
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stradal în oraşul Ştefăneşti, judeţul Botoşani

8
24
9
25
26
10
27
11
28

29
30
12
31

COMUNA ADĂŞENI
Achiziţie buldoexcavator pentru comuna Adăşeni,
judeţul Botoşani
COMUNA ALBEŞTI
Construire şi dotare grădiniţă in satul Tudor
Vladimirescu, comuna Albeşti, judeţul Botoşani
Teren sport în localitatea Tudor Vladimirescu,
comuna Albeşti, judeţul Botoşani
COMUNA AVRĂMENI
Achiziţie utilaje pentru Comuna Avrămeni
COMUNA BĂLUŞENI
Extinderea rețelei de distribuție și a capacității de
pompare și înmagazinare a apei în loc. Zăicești,
Buzeni și Coșuleni, com. Bălușeni, județul Botoșani și
Înființarea rețelei de canalizare a apei uzate menajere
și a stației de epurare în loc. Zăicești, Buzeni și
Coșuleni, com. Bălușeni, județul Botoșani
Îmbunătăţirea serviciilor locale de bază destinate
populaţiei rurale prin achiziţionarea unui autogreder
în comuna Băluşeni, judetul Botoşani
Înfiintare Grădiniţa cu 2 grupe cu program normal, în
localitatea Băluşeni, comuna Băluşeni, judeţul
Botoşani
COMUNA BLÂNDEŞTI
Achiziţia unui buldoexcavator, în com. Blândeşti

13
32

COMUNA BROSCĂUŢI
Achiziție utilaj pentru comuna Broscăuți, județul
Botoșani

14
33

COMUNA CÂNDEŞTI
Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public

Elveţiano-Român
SWISS-Romanian
Cooperation
Programme

contract
finanţare

31.12.2019

536,000

PNDR

Licitaţie
publică

10.08.2018
10.08.2021

2.697,000

PNDR

20%

233,000

PNDR

În procedură
de evaluare

23.02.2017
23.02.2020
09.08.2018
09.08.2021

534,140

PNDR

Pregătire
licitaţie

2019

7.006,680

PNDR

35,70 %

2018 - 2020

Submăsura 4.
6B-GAL
FEADR
Măsura 7.2 –
FEADR

50%

2018-2020

30%

2018-2020

415,547

PNDR

90%

23-03-2018
23-03-2020

348,760

PNDR

în stadiul de
procedură
simplificată

23.03.2017
23.03.2019

3.818,790

PNDR

În faza de

647,720

2.350,200
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Contract
de
finanţare
nr.
1292/23.03.2017

34
15
35
16
36
17
37
18
38
19
39
40
20
41
42
43
44
21
45

în comuna Cândești, județul Botoșani
Modernization and endowment of people in
emergency situations in Cândești Commune, Botoșani
county
COMUNA CĂLĂRAŞI
Achiziționarea unei autospeciale pentru dotarea
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, în
comuna Călărași, județul Botoșani
COMUNA CONCEŞTI
Achiziție autocamion basculabil în comuna Concești,
județul Botoșani
COMUNA CORDĂRENI
Achiziție utilaj pentru comuna Cordăreni, județul
Botoșani
COMUNA CORLĂTENI
Achiziţie utilaj- buldoexcavator - pentru comuna
Corlăteni, judeţul Botoşani

965,340

POC RO-UA
2014-2020

verificare
În faza de
verificare

232,925

PNDR

5%

04.07.2018
04.07.2020

335,062

PNDR
Măsura 19.2.74

Pregătire
licitaţie

2018

347,207

PNDR

Pregătire
licitaţie

23.03.2018
23.12.2020

292,920

PNDR

-

2018
2019

Semnat contractul
de finanțare

COMUNA CORNI
Construcţie şi dotare grădiniţă în satul Corni, comuna
Corni, judeţul Botoşani

2.400,280

PNDR
Submăsura7.2

Achiziţie
Proiect
tehnic

12.09.2017
12.09.2020

Contract de finanţare
C0720EN000117107
00433/12.09.2017

Amenajare şi dotare tărg de produse tradiţionale în
comuna Corni, judeţul Botoşani

998,740

PNDR
Măsura 04/6B
GAL

Finalizat
Proiect
tehnic

23.03.2018
23.03.2020

Contract de finanţare
C1920072X2106107
00334/23.03.2018

17.775,000

POCU

10%

2.296,810

POR

3%

510,296

PNDR

30%

22.02.2018
22.02.2021
16.06.2018
16.06.2020
23.03.2018
23.03.2019

615,206

PNDR

80%

23.03.2018
23.03.2019

2.262,000

PNDR

93%

18.09.2017

COMUNA COŞULA
Combaterea sărăciei prin măsuri inovative
ÎnfiinŢarea unui centru de zi pentru persoanele
vârstnice în comuna Cosula, judeţul Botoşani
Promovarea specificului tradiţional local, prin
achiziţia de costume populare şi instrumente populare
în comuna Coşula, judeţul Botoşani
Achiziţie de utilaj specializat pentru serviciul de
gospodărie comunală, in comuna Coşula, judeţul
Botoşani

COMUNA COŢUŞCA
Extinderea şi modernizarea infrastructurii şcolare
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educaţionale a Liceului Tehnologic Coţuşca, din
comuna Coţuşca, Judeţul Botoşani

22
46

COMUNA CRISTEŞTI

23
47

COMUNA CRISTINEŞTI

48

Achiziţie autogreder in comuna Cristeşti

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin
Cultural în satul Fundu-Herții, comuna Cristinești,
județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Centru Comunitar pentru
activități sociale sat Cristinești, comuna Cristinești,
județul Botoșani

24
49

COMUNA CURTEŞTI

25
50

COMUNA DÂNGENI
„Sănătatea ta contează. Să fim sănătoși împreună” Centrul Medico-Social Dângeni

51

Achiziție utilaj pentru întreținere și gospodărire
comunală în Comuna Dângeni, județul Botoșani
Revitalizarea vieții artistice și culturale în comuna
Dângeni, județul Botoșani

52

26
53
54
27
55
28
56

Bază Sportivă Băiceni

COMUNA DERSCA
Achiziție autocamion basculabil în comuna Dersca,
județul Botoșani
Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în
satul Dersca, comuna Dersca, județul Botoșani
COMUNA DURNEŞTI
Modernizare şi dotare Cămin Cultural in comuna
Durneşti, judeţul Botoşani
COMUNA FRUMUŞICA
Construire Gradiniţă cu 2 grupe în satul Rădeni,

FEADR
submăsura 7.2.

36 luni

578,940

PNDR

30%

2018

1.245,000

PNDR

Pregătire
licitaţie

28.06.2018
27.06.2021

350,000

PNDR

Pregătire
licitaţie

28.06.2018
27.06.2021

548,000
461,000
+87,000

PNDR

Pth

2018
2020

Contract finanţare C
nr.1920075A210610
700338/13.06.2018

85%

01.04.2016
30.04.2019

Contract încheiat la
01.04.2016

224,200

Programul de
Cooperare
Româno-Elvețian
PNDR

Procedură
de achiziție

239,720

PNDR

Avizare
achiziție și
solicitare
avans

13.09.2018
12.09.2020
13.09.2018
12.09.2020

408,170

PNDR

2.516,240

PNDR

Licitaţie ptr
achiziţie
Achiziţie
execuţie
lucrări

23.03.2018
23.03.2020
09.10.2017
09.10.2020

880,997

PNDR

90%

07.03.2017
37 luni

1.576,409

PNDR

Achiziţie

17.10.2017
17.10.2020

1.536,330
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comuna Frumuşica, jud. Botoşani

29
57
58
30
59
60

COMUNA GEORGE ENESCU
Construire Grădiniță în sat Dumeni, Comuna George
Enescu, județul Botoșani
Teren multisport, sat Dumeni, comuna G. Enescu

Centrala electrică fotovoltaică, comuna Havârna,
judeţul Botoşani
Dotare unități de învățămant din comuna Havârna,
județul Botoşani

COMUNA HĂNEŞTI

32
62

COMUNA HILIŞEU HORIA
Reducerea sărăciei prin activități integrate în
comunitățile marginalizate
COMUNA HUDEŞTI
Modernizare drumuri de interes local, comuna
Hudeşti, judeţul Botoşani

Achiziţie buldoexcavator pentru comuna Hăneşti

64

Construire şi dotare Grădiniţă cu program normal în
sat. Baranca, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani

65

Amenajare parc în comuna Hudeşti, judeţul Botoşani

34
66
67

execuţie
lucrări

PNDR
Măsura 7.2

20%

350,067

PNDR
M5

Preg.
Proceduri
achiziţie

366,220

PNDR
FEADR
PNDR
FEADR

Procedură
licitaţie
Procedură
licitaţie

2017-2020

PNDR
Măsura1/613

Achiziţie
publică

24.10.2018
24.10.2021

16.736,640

POCU
2014-2020

5%

17.04.2018

4.356,890

PNDR
FEADR

14.10.2018

2.269,500

PNDR
FEADR

349,470

PNDR
FEADR

Încheiat
contract
execuţie
lucrări
Încheiat
contract
execuţie
lucrări
Licitaţie
proiectare+
execuţie

5.644,080

PNDR
SM 7.2

Începere
execuţie
lucrări

2018-2020

427,750

PNDR
SM 19.2

Furnizare
utilaj şi
ataşamente

2018-2019

1.021,440

36 luni
13.02.2017
13.02.2020
30.10.2018
30.10.2021

COMUNA HAVÂRNA

31
61

33
63

Măsura 7.2

COMUNA IBĂNEŞTI
Modernizare drumuri de interes local în localitățile
Ibănești și Dumbrăvița, comuna Ibănești, județul
Botoșani
Achiziţie buldoexcavator pentru creşterea calităţii
serviciilor oferite populaţiei din comuna Ibăneşti

241,520

463,200
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de utilaj

35
68

COMUNA LEORDA
Modernizare drumuri săteşti în comuna Leorda,
judeţul Botoşani

36
69

COMUNA MANOLEASA

70
71

Modernizarea şi dotarea căminelor culturale din
localitațile Manoleasa și Zahoreni
Modernizare drumuri de interes local în comuna
Manoleasa, județul Botoșani
Achiziţie buldoexcavator pentru comuna Manoleasa,
judeţul Botoșani

5.528,689

PNDR

10%

25.05.2018
25.05.2021

2.393,430

PNDR

2018-2020

5.583,000

PNDR

Procedură
licitaţie
-

555,409

PNDR

Licitaţie
atribuită
Urmează
livrarea

2018-2020

2.616,615

PNDR
Măsura 7.6

60%

04.09.2017
04.09.2020

Contract finanţare nr
C076CN000116107
00083 / 04.09.2017

Finalizare
procedura
achiziţie
execuţie
lucrări

05.02.2018
05.02.2021

Contract finanţare nr
C0720EN000117107
00064/05.02.2018

05.12.2018
05.12.2021

Contract finanţare nr
C1920074X2165107
04340/05.12.2018

37
72

COMUNA MIHAI EMINESCU
Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural, sat
Stânceşti, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani

73

Înfiinţare şi dotare grădiniţă cu program normal în sat
Cătămăresti Deal, comuna Mihai Eminescu, judeţul
Botoşani

2.966,332

PNDR
Măsura 7.2

74

Achiziţie utilaj pentru compartimentul de gospodărire
comunală, în comuna Mihai Eminescu, judeţul
Botoşani
COMUNA MIHĂILENI
Centru de zi pentru bătrâni în comuna Mihăileni, jud.
Botoșani

469,223

PNDR
Măsura 19.2

38
75

76

Sprijin
financiar
pentru
achiziţionarea unor echipamente în vederea
dezvoltării serviciilor de bază în Comuna Mihăileni,
judeţul Botoşani - Achiziție buldoexcavator

39
77

COMUNA MIHĂLĂŞENI
Achiziţie utilaje în cadrul serviciului voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă, comuna Mihălăşeni, judeţul
Botoşani

2014-2020

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

25%

18.12.2018
31.01.2021

Contract
de
finanțare
nr.
3556/17.12.2018

347,449

PNDR
axa LEADER

80%

23.03.2018
22.03.2020

contestaţie
cererea
rambursare

491,942

PNDR
FEADR

-

2018-2021

3.266,956

Măsura 1/6B -
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la
de

,,Investiţii pentru
valorificarea,
protejarea şi
modernizarea
teritoriului”

40
78
41
79

42
80

81

43
82
83

44
84

COMUNA MILEANCA
Achiziție utilaj pentru comuna Mileanca, județul
Botoșani
COMUNA MITOC
Achiziţie autogreder în cadrul proiectului „Achiziție
utilaj pentru comuna Mitoc, județul Botoșani”

COMUNA PĂLTINIŞ
Înființarea unui centru de zi pentru persoane
vârstnice, a unui centru de preparare și distribuire
hrană și a unei unități de îngrijire la domiciliu în
comuna Păltiniș, jud. Botoșani
Cod proiect: 113806

Dezvoltarea serviciilor de bază prin achiziţia de
utilaje în comuna Păltiniş, judeţul Botoşani

COMUNA POMÂRLA
Înființare sistem de alimentare cu apă, canalizare și
stație de epurare în comuna Pomârla, județul Botoșani
Achiziţie tractor multifuncţional in comuna Pomârla,
judeţul Botoşani
COMUNA PRĂJENI
Extindere reţea de canalizare in satele Prăjeni,
Câmpeni şi Lupăria şi modernizare reţea de apă în sat
Lupăria, Comuna Prăjeni, judeţul Botoşani

549,810

PNDR
axa LEADER

5%

26.06.2018
26.06.2019

462,02

PNDR

Procedură de
achiziție
publică în
curs de
desfășurare

04.07.2018
04.07.2020

Contract de finanțare
nr.
C1920074X211410702
201 / 04.07.2018

Licitaţia
pentru
proiectare şi
execuţie
lucrări
finalizată.
Câştigătorii
desemnaţi şi
contracte
semnate.

01.03.2017
31.07.2020

Lucrările
pot
incepe imediat ce
condiţiile meteo
sunt favorabile.

în curs de
organizare
licitaţie
furnizare

23.03.2018
23.03.2020

22.09.2017
22.09.2020
23.03.2018
23.03.2020

22.05.2018
22.05.2023

axa LEADER

3.879,23

POR
2014-2020
Axa prioritară 8
Prioritatea de
investiţii 8.1
Obiectiv specific
8.3

347,45

PNDR
Măsura M5/6B
Servicii de bază şi
reinnoirea satelor

11.151,546

PNDR

468,253

PNDR

Execuţie
Pth
10%

6.157,21

PNDR

30%
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S-a incasat avans
163.047,50 lei.
S-a avizat procedura
de furnizare bunuri

85
45
86

Înfiinţare reţea de bandă largă în satele Miletin şi
Lupăria din comuna Prăjeni, judeţul Botoşani
COMUNA RĂCHIŢI
Construire bază de sport multifuncțională, comuna
Răchiți, județul Botoșani

367,411

PNDR

465,290

PNDR
LEADER

10%

01.11.2018
01.11.2020
06.06.2018
06.06.2021

Semnat contract de
finanţare
nr.C1920075a21061
0700335/06.06.2018

contract de finanţare
nr
C0760CN00021710
700283
contract de finanţare
nr
C1920072S2155107
01932
Contract de servicii
de proiectare şi
execuţie lucrări nr
4735 /30.08.2018

46
87

COMUNA RĂDĂUŢI PRUT
Modernizare drumuri de interes local, comuna
Rădăuți-Prut, județul Botoșani

4.511,000

PNDR
FEADR
M. 7.2

Se află în faza
de proiectare

47
88

COMUNA RĂUSENI
Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural în
com. Răuseni, jud. Botoşani

1.738,000

PNDR

licitaţie

10.04.2018
10.04.2021

89

Amenajare teren de sport în Comuna Răuseni, judeţul
Botoşani

336,000

PNDR

Proiectare+
execuţie

10.06.2018
10.04.2021

48
90

COMUNA RIPICENI
Amenajare teren de sport în comuna Ripiceni, județul
Botoșani

99.100,00
euro
460,815

PNDR
FEADR

elaborare a
documentelor
necesare
realizării
achiziţiilor
publice

07.09.2018
33 de luni de la
data semnării

49
91

COMUNA SANTA MARE
Construire trotuare in sat Ilişeni, comuna Santa Mare,
jud. Botoşani
Bază sportivă în comuna Santa Mare, jud. Botoşani

366,776

PNDR

2018

130,228

PNDR

Licitaţie pt
execuţie
Licitaţie pt
execuţie

3.776,000

PNDR

15%

577,000

PNDR

15%

2018
2021
2018
2021

92
50
93
94

COMUNA STĂUCENI
Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă
în comuna Stăuceni, județul Botoșani
Înfiinţarea sistemului de supraveghere în comuna
Stăuceni, jud. Botoşani
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2018

Contract de finanțare
C1920075A2114107
02297 /07.09.2018

51
95

COMUNA SUHARĂU
Modernizare drumuri comunale şi săteşti în comuna
Suharău, județul Botoșani

4.440,540

96

Construire teren sport la Școala gimnazială nr. 1
Suharău, comuna Suharău, județul Botoșani

519,440

52
97

COMUNA ŞENDRICENI
Dotarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență
cu utilaje, comuna Șendriceni, județul Botoșani

53
98

COMUNA TODIRENI
Construire și dotare grădiniță cu program normal în
localitatea Todireni, comuna Todireni, județul
Botoșani
COMUNA TUDORA
Reabilitare, modernizare și dotare parc comunal,
comuna Tudora, județul Botoșani

54
99

55
100

COMUNA UNGURENI
Modernizare drumuri de interes local, comuna
Ungureni, județul Botoșani

101

Extindere şi dotare Liceu Tehnologic Plopenii
Mari, Comuna Ungureni, Judeţul Botoşani

PNDR
FEADR
Măsura 7.2
PNDR
LEADER

Finalizat
Pth-avizare
AFIR
Finalizat
Pth

349,000

PNDR

Investiția se
află în
procedura de
achiziție
lucrări pe
SICAP

1.097,480

PNDR
M7.2 -1/15

80%

16.12.2016
16.12.2019

567,789

PNDR
LEADER

Proiect tehnic
executat și
verificat; în
așteptare
avizare PT de
către AFIR
din data de
10. 12. 2018.

2018-2021

5.314,100

PNDR
Măsura 7.2

06.09.2017
05.09.2020

2.751,200

PNDR
Măsura 7.2

Procedură de
achiziție
finalizată.
Urmează
demararea
lucrărilor
În evaluare
AFIR pentru
procedura de
achizție de
lucrări. După
avizul AFIR,
urmează
procedura de
achiziție
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13.09.2017
13.09.2020
29.05.2018
29.05.2021

Contract
finantare
nr.C1920074x21201
0700915
din
23.03.2018

13.02.2018
12.02.2021
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Contract
finanțare
nr.C0720EN000315
1 0700560

pentru
execuția
obiectivului

56
102

COMUNA UNŢENI
Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 1
Unțeni, județul Botoșani

57
103

COMUNA VÂRFU CÂMPULUI
Dotări compartiment drumuri prin achiziţie
buldoexcavator
COMUNA VĂCULEŞTI
Construire centru multifuncţional de servicii sociale
in comuna Văculeşti, judeţul Botoșani

58
104

59
105
60
106
61
107

COMUNA VIIŞOARA
Achiziţie utilaj pentru comuna Viisoara, judeţul
Botoşani
COMUNA VLĂDENI
Modernizare cămin cultural, satul Brehuiești, comuna
Vlădeni, județul Botoșani
COMUNA VLĂSINEŞTI
Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, sat
Miron Costin, comuna Vlăsinești

108

Extindere, modernizare și dotare Școală profesională
„Gheorghe Burac” Vlăsinești, județul Botoșani

109

Achiziție autoutilitară multifuncțională
comuna Vlăsinești, județul Botoșani

pentru

459,118

PNDR
LEADER

Preg.
licitaţii

26.07.2018
25.07.2021

473,370

PNDR

Preg.
licitaţii

2018
2019

584,947

PNDR
LEADER

În derulare
procedura de
avizare
contract
servicii SF

16.11.2018
2021

349,000

PNDR

Preg.
licitaţii

23.03.2018
22.03.2020

831,385

PNDR
SM 7.6

7%

22.02.2017
22.02.2020

1.621,455

PNDR

Preg.
licitaţii

2018-2020

2.745,109

PNDR

20 %

2018-2020

661,739

PNDR

Preg.
licitaţii

2018-2020

A Sav/1 ex
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Ctr. de finantare nr.
C1920072E2106107
01906

Solicitare avans la
FNGCIMM SA IFN

Contract
de
Finanțare
C0760CN00011610
700085 / 06.10.2017
Contract
de
Finanțare
C0720EN000315107
00584 / 28.10.2016
Contract
de
Finanțare
C1920074X2114107
02374/30.07.2018

