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NOTE:
1. Planul de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de Guvernare a fost înregistrat cu nr. 2555/16.02.2018, aprobat
prin Hotărârea nr. 3/27.02.2018 a Colegiului Prefectural al județului Botoșani și postat pe
site-ul web al Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani, link-ul necesar pentru vizualizare
fiind https://bt.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/25/2018/02/HCP_3_din_27
-02-2018.pdf
2. Datele și informațiile prezentate în acest material au fost furnizate de instituțiile publice
care au asigurat implementarea Planului.
Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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DIRECȚII DE ACȚIUNE
Capitolul 1 Finanțe publice

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI
Creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetului consolidat al statului
1 Monitorizarea zilnică a încasărilor la
Încasările, din anul 2018, în sumă de
104,85%
Realizat
bugetul general consolidat în vederea
908.149 mii lei pe buget consolidat al
întreprinderii de măsuri operative pentru statului, reflectă o îndeplinire a
realizarea programului de încasări la
obiectivului de încasare în procent de
nivelul fiecărei structuri fiscale
104,85%
subordonate şi pe fiecare buget,
concomitent cu reducerea costurilor de
colectare pentru fiecare leu încasat
Îmbunătăţirea conformării voluntare
2 Stimularea conformării voluntare a
Gradul de depunere voluntară a
97%
Realizat
contribuabililor la declarare şi la plata
declaraţiilor fiscale pe tipuri de impozite obligaţiilor fiscale prin prestarea de
89,48 %;
servicii moderne, respectiv acordarea de
asistenţă fiscală de calitate, iar pe de altă Gradul de conformare voluntară la plata
100%
Realizat
parte prin asigurarea unui tratament
obligaţiilor fiscale - 85%.
echitabil şi nediscriminatoriu şi, prin
aceasta, asigurarea egalităţii cetăţenilor
în faţa impozitului
Prevenirea şi diminuarea activităţilor de evaziune fiscală şi fraudă prin creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii de inspecţie fiscală
3 Intensificarea acţiunilor de inspecţie
Număr inspectii efectuate de un inspector
102%
Realizat
fiscală asupra contribuabililor cu risc
la contribuabili persoane juridice – 11,19
fiscal ridicat pentru administraţia fiscală
4 Combaterea muncii la negru şi a
Număr inspectii efectuate de un inspector
104%
Realizat
subdeclarării contribuţiilor sociale prin
la contribuabili persoane fizice – 20,77
creşterea numărului de inspecţii fiscale
cu acest obiectiv
Nr.
crt.

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante

-

-

-

-
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Nr.
crt.
5

6

Denumire
Acţiuni de inspecţie fiscală în vederea
identificării şi combaterii fraudelor
privind taxa pe valoarea adugată, în
special frauda intracomunitară
Dezvoltarea schimbului de informaţii cu
celelalte structuri din cadrul ANAF, cu
alte instituţii şi autorităţi naţionale şi din
statele membre ale Uniunii Europene

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Sume stabilite suplimentar pe un inspector,
100%
urmare inspectiilor fiscale la contribuabili
persoane juridice – 959,67 mii lei
Sume stabilite suplimentar pe inspector,
urmare inspectiilor fiscale la contribuabili
persoane fizice – 531,46 mii lei

100%

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
Realizat

Realizat

Alte informații
relevante
-

-

BIROUL VAMAL DE INTERIOR BOTOŞANI
Utilizarea tehnicilor de management al riscurilor în vederea creşterii colectării taxelor în cadrul operaţiunilor de vămuire
1 Intensificarea urmăririi execuţiei
- valoare încasări la bugetul de
100%
bugetului de stat pentru sursele de
stat=27.841.371 lei;
venituri bugetare
2 Întărirea planului de control ulterior
- nr. declaraţii vamale reverificate=189
100%
asupra operaţiunilor vamale prin
- nr.chitanţe vamale reverificate=1679
reverificarea unui număr mai mare de
- nr. DRS-uri emise=15
declaraţii vamale şi o analiză amănunţită - valoare sume identificate suplimentar=0;
a acestora mai ales în ceea ce priveşte
încadrarea tarifară, originea mărfurilor şi
taxele antidumping. Întocmirea de
Procese-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
3 Emiterea de autorizaţii, atestate şi alte
- nr. atestate comercializare en detail / en
100%
acte administrative- solicitate de
gross produse energetice emise = 4
persoane fizice şi juridice din judeţul
- nr. atestate comercializare en gross
Botoşani - operatori cu produse
băuturi alcoolice şi ţigari emise = 5
accizabile: destinatari înregistraţi,
- nr. autorizaţii utilizator final emise = 6
expeditori înregistraţi, comercianţi en- nr. autorizaţii utilizator final / atestate
Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
gros, comercianţi en-detail, utilizatori
comercializare modificate = 4
finali, importatori, inclusiv gospodării
-nr. acţiuni supraveghere denaturare alcool
individuale.
= 131;
-nr. controale operatori economici cu
produse accizabile145;
- nr. decizii de impunere întocmite privind
plata accizei la gospodării individuale de
producţie ţuică şi rachiuri din fructe = 8
(6.333lei);
-nr.notificări utilizare gaz natural
înregistrate = 40.
Monitorizarea respectării prevederilor legale privind supravegherea mişcării produselor accizabile în regim suspensiv de accize pe teritoriul naţional şi
comunitar
4 Utilizarea aplicaţiei EMCS-RO care
- nr. e-DA-uri vizate ca urmare a
100%
permite gestionarea e-DA întocmit în
supravegherii expedierii produselor
cazul deplasării produselor accizabile în
accizabile = 40;
regim suspensiv de accize în format
- nr. e-DA-uri confirmate în urma
electronic şi stabilirea tipului
supravegherii recepţiei în regim suspensiv
controalelor în funcţie de analiza de risc. a produselor accizabile de la antrepozite
fiscale = 57;
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
5 Efectuarea de controale fizice asupra
- nr .controale în vederea verificării
100%
mijloacelor de transport şi a coletelor
respectării drepturilor de proprietate
postale pentru combaterea traficului
intelectuală, constatări = 143(0);
illicit de droguri, produse cu regim
- nr. colete poştale verificate = 4.179;
special, mărfuri contrafăcute şi pirat ,
- nr. constatări = 0;
CITES, flora, faună pe cale de dispariţie, - nr.cazuri confiscări = 0;
a bunurilor culturale mobile, metalelor,
- valoarea bunurilor confiscate = 0 lei;
Nr.
crt.
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Nr.
crt.
6

Denumire
pietrelor preţioase
Efectuarea de acțiuni 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.

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- nr. controale realizate în comun cu I.P.J.
Botoşani, Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorului şi
D.S.V.S.A. Botoşani, ANCOM, constatări
= 61(0)

100%

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
-

Alte informații
relevante
-

Capitolul 2 Fonduri europene

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BOTOŞANI
Creşterea, în raport cu anul 2017, a valorii care exprimă gradul de conştientizare și informare, la nivelul managerilor şi al altor responsabili din cadrul
grupului ţintă identificat, cu privire la oportunităţile oferite de programele cu finanţare europeană aprobate pentru exerciţiul financiar 2014-2020
1 Întocmirea Planului de acţiuni pentru
- plan elaborat, aprobat și postat pe site-ul
100%
- Planul, înregistrat
promovarea accesării fondurilor
web al Instituţiei Prefectului - Judeţul
cu nr. 1612/
europene în anul 2018
Botoşani https://bt.prefectura.mai.gov.ro/;
31.01.2018, a fost
aprobat prin Ordinul
Prefectului nr. 32/
31.01.2018;
- procese-verbale ale acțiunilor de evaluare
- procesele-verbale
a stadiului implementării Planului
au fost înregistrate
(1/trimestru).
cu nr.
5165/12.04.2018,
9920/11.07.2018,
14189/12.10.2018 și
732/15.01.2019.
2 Întâlniri zonale ale Prefectului cu
- gradul de participare la întâlniri a
100%
În perioada 16autoritățile administrației publice locale
autorităților invitate (100%);
20.04.2018 au avut
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

Denumire
din județul Botoșani.

3

4

5

6

Acţiune de informare cu privire la
măsurile Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Instituție parteneră: Centrul
Regional pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale 1 Nord-Est Iași
Acţiune de informare referitoare la
Programul Europa pentru cetățeni
2014-2020.
Instituție parteneră: Ministerul Culturii
și Identității Naționale - Unitatea de
Management a Proiectului - Punctul
Europa pentru cetățeni România
Acţiune de informare referitoare la
Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020.
Instituții partenere:
- Centrul Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean
Botoşani;
- Camera de Comerț, Industrie și
Agricultură Botoșani;
- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Botoşani.
Acţiune de informare referitoare la

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- cel puțin un comunicat de presă.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

- nr. minim de participanți la acțiune,
desemnați din partea grupului țintă (25);
- un comunicat de presă.

100%

-

- nr. minim de participanți la acțiune,
desemnați din partea grupului țintă (25);
- un comunicat de presă.

-

Ca urmare a solicitărilor
transmise de responsabilul din
cadrul Ministerului Culturii și
Identității Naționale, acțiunea a
fost amânată, urmând a se
desfășura în cursul anului 2019.

- nr. minim de participanți la acțiune,
desemnați din partea grupului țintă (25);
- un comunicat de presă.

100%

-

-

Acțiunea a fost amânată pentru

- nr. minim de participanți la acțiune,

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante
loc șapte întâlniri de
lucru ale Prefectului
cu autoritățile
administrației
publice locale din
județ.
Acțiunea s-a
desfășurat în data de
23.03.2018. În sala
“Nicolae Iorga” au
fost prezenți 76 de
participanți.
-

Acțiunea
“Învățământul
profesional și tehnic
botoșănean.
Proiecte specifice
finanțate din fonduri
europene”s-a
desfășurat în data de
08.11.2018. În sala
“Nicolae Iorga” au
fost prezenți 81 de
participanți.
-
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Nr.
crt.

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
desemnați din partea grupului țintă (25);
- un comunicat de presă.

7

Diseminare prin intermediul site-ului
web al Instituţiei Prefectului-Judeţul
Botoşani https://bt.prefectura.mai.gov.ro/

- nr. de vizitatori ai site-ului web al
Instituţiei Prefectului-Judeţul Botoşani.

100%

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
anul 2019 ca urmare a faptului
că responsabilul din cadrul
ADR NE - OI POR a informat
că, în perioada de referință,
adresabilitatea acțiunii ar fi
vizat un grup țintă restrâns
(doar municipii și orașe),
context în care demersul
Instituției Prefectului - Judeţul
Botoşani nu se mai justifica.
-

8

Diseminarea, prin intermediul serviciilor
de poştă electronică utilizate în cadrul
Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani,
a unor informații de strictă actualitate cu
privire la proiecte finanțate din fonduri
europene.
Întocmirea Planului de acţiuni pentru
realizarea în judeţul Botoşani a
politicilor naţionale, a politicilor de
integrare europeană şi intensificare a
relaţiilor externe în anul 2018

- mesaje transmise către grupul țintă, prin
intermediul serviciilor de poştă electronică.

100%

-

- plan elaborat, aprobat și postat pe site-ul
web al Instituţiei Prefectului - Judeţul
Botoşani https://bt.prefectura.mai.gov.ro/ ;

100%

-

Denumire
Programul Operaţional Regional 20142020.
Instituție parteneră: Agenția pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est Organismul Intermediar POR

9

- hotărâre a Colegiului Prefectural al
județului Botoșani privind aprobarea
Planului;
- adresă prin care hotărârea Colegiului

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante

7048 vizitatori
(inclusiv cei care
s-au programat
online pentru
serviciile publice
furnizate de
S.P.C.R.P.C.Î.V.
Botoșani)
92 de mesaje

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

10

Denumire

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

11

Întocmirea lucrării „Stadiul
implementării, la data de 30.06.2018, a
Planului de acţiuni pe anul 2018 al
judeţului Botoşani pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în Programul de
guvernare”

12

Întocmirea lucrării „Stadiul
implementării, la data de 31.12.2018, a
Planului de acţiuni pe anul 2018 al
judeţului Botoşani pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în Programul de
guvernare”
Actualizarea bazelor de date cu privire la
la stadiul proiectelor/ investiţiilor:
- finanţate din fonduri de la bugetul de
stat, prin programe guvernamentale
- finanţate din fonduri europene.

13

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Prefectural al județului Botoșani este
difuzată către instituțiile care asigură
implementarea Planului;
- procese-verbale ale acțiunilor de evaluare
a stadiului implementării Planului
(2/semestru/an).
- plan elaborat, aprobat și postat pe site-ul
web al Instituţiei Prefectului - Judeţul
Botoşani https://bt.prefectura.mai.gov.ro/

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

30.01.2018;

100%

-

100%

-

- lucrare elaborată, aprobată și postată pe
site-ul web al Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani
https://bt.prefectura.mai.gov.ro/

100%

-

- baze de date actualizate semestrial.

100%

-

- hotărâre a Colegiului Prefectural al
județului Botoșani privind aprobarea
Planului.
- lucrare elaborată, aprobată și postată pe
site-ul web al Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani
https://bt.prefectura.mai.gov.ro/

Alte informații
relevante

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

- procesele-verbale
înregistrate cu nr.
10782/26.07.2018 și
1054/21.01.2019.
- planul aferent
anului 2018 a fost
înregistrat cu nr.
2555/16.02.2018;
- Planul a fost
aprobat prin H.C.P.
nr. 3/27.02.2018.
Lucrarea a fost
înregistrată cu nr.
11666/20.08.2018 și
postată pe site-ul
web al Instituţiei
Prefectului - Judeţul
Botoşani.
Prezenta lucrare

Bazele de date au
fost actualizate ca
urmare a
comunicării eficace
cu autoritățile
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

OFICIUL JUDEŢEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE BOTOŞANI
Creșterea gradului de accesare și absorbție a fondurilor europene prin PNDR 2014-2020, la nivelul județului Botoșani
1 Primirea și verificarea cererilor de
Număr cereri de finanțare primite: 336
100%
Nu este cazul.
finanțare
Număr cereri de finanțare conforme: 334

2

Verificarea dosarelor cererilor de plată

Număr dosare plată primite: 176
Total sume aprobate la plată: 3.862 mii
euro

100%

Nu este cazul.

3

Informări cu privire la accesarea FEADR
prin PNDR

Număr persoane informate: 300
Număr informări realizate: 2

100%

Nu este cazul.

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante
administrației
publice locale și cu
instituții publice din
județ.

Depunerea cererilor
de finanțare s-a făcut
pe parcursul
sesiunilor de
depunere organizate
de MADR.
Depunerea cererilor
de plată s-a făcut pe
măsura prezentării
acestora de către
beneficiarii PNDR.
La sediul Instituției
Prefectului au avut
loc două întâlniri de
lucru cu beneficiari
PNDR și alte
persoane interesate.
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Capitolul 3 Muncă şi justiţie socială

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BOTOŞANI
Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare, în vederea reducerii cazurilor de încălcare a legislaţiei
1 Participarea la desfăşurarea Săptămânii
Acţiunea s-a desfăşurat în luna octombrie
100%
Europene de Securitate şi Sănătate în
2018, în organizarea Inspectoratului
Muncă - Prevenirea riscurilor generate
Teritorial de Muncă Tulcea. Din partea
de substanţe periculoase, sub egida
I.T.M. Botoşani au participat inspectorul
Agenţiei Europene pentru Securitate şi
şef şi doi inspector de muncă din cadrul
Sănătate în Muncă.
Compartimentului Control Securitate şi
Sănătate în Muncă
2 Campanie naţională privind
S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul
100%
implementarea în sistemul de învăţământ Inspectoratului Teritorial de Muncă
a proiectului „Valenţe culturale în
Botoşani. S-a contactat Inspectoratul
domeniul securităţii şi sănătăţii în
Scolar Judeţean, şcolile participante, s-au
muncă”.
efectuat vizite de lucru a inspectorilor de
muncă din cadrul ITM în unitaţile şcolare
nominalizate în vederea organizării şi
desfăşurării concursurilor la nivel judeţean
şi naţional. Au participat un număr de 6
unităţi şcolare, din care 10 clase profil
mecanic, 6 clase profil real, şi 6 clase
învăţământ profesional, fiind implicaţi un
număr de 12 cadre didactice şi un număr
de 290 elevi. A fost organizat concursul
judeţean în data de 14.04.2018, participând
un număr de 20 elevi şi 8 profesori de la 5
şcoli. Au participat 8 elevi şi 4 didactice la
concursul naţional, desfăşurat la Iaşi.
3 Campanie națională privind respectarea
S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul
100%
prevederilor legale în ceea ce privește
Inspectoratului Teritorial de Muncă
instruirea și informarea lucrătorilor în
Botoşani Au fost efectuate un număr de 20
activitățile din domeniul construcțiilor.
controale la 20 angajatori cu un total de
Nr.
crt.

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante

Trim. IV

Trim. I – IV
Instituţie parteneră:
Inspectoratul Şcolar
al judeţului Botoşani

Trim. I-IV

Pagina 12 / 237

Nr.
crt.

Denumire

4

Campanie națională privind verificarea
respectării prevederilor referitoare la
autorizarea funcționării din punct de
vedere al securității și sănătății în muncă,
conform H.G. nr.1425/2006, cu
modificările și completările ulterioare.

5

Campanie naţională de supravegherea
pieţei produselor industriale din
domeniul de competenţă al Inspecţiei
Muncii, conform Programului sectorial
pentru anul 2018, coordonat de către
Comisia Europeană.
Campanie privind identificarea şi
combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată în domenii susceptibile
utilizării frecvente a acesteia, a muncii
tinerilor şi copiilor: construcţii,
fabricarea produselor de brutărie şi a
produselor făinoase, depozitarea şi
comercializarea produselor cerealiere şi
a produselor de panificaţie, industria
lemnului, comerţ cu ridicata şi cu

6

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
1092 angajaţi, fiind constatate un număr de
64 neconformităţi aferente „tematicii de
control instruire şi informare”, pentru care
s-au dispus un număr de 64 măsuri şi 64
sancţiuni contravenţionale din care o
amendă în valoare de 4000 lei şi 63
avertismente.
Au fost efectuate acţiuni de informare la
100%
un număr de 162 unităţi administrative,
deconcentrate, unitaţi de învăţământ. Au
fost efectuate un număr de 30 controale la
30 unităţi. S-au constatat un număr de 43
neconformităţi, pentru care s-au dispus un
număr de 43 măsuri şi au fost sancţionaţi
22 angajatori cu 43 sancţiuni
contravenţionale cu avertisment.
Au fost efectuate acţiuni de control la un
100%
număr de 46 unităţi din domeniu, fiind
controlate un număr de 289 produse, fiind
aplicate un număr de 25 sancţiuni
contravenţionale cu avertismente.
Au fost efectuate un număr de 1152 de
controale, 39 dintre agenţii economici
controlaţi fiind sancţionaţi pentru muncă
nedeclarată.
S-au aplicat 45 de sancţiuni
contravenţionale din care 35 de amenzi în
sumă totală de 1200000 lei şi 10
avertismente, pentru primirea la muncă a
persoanelor fără încheierea contractului
individual de muncă precum, pentru şi

100%

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

Trim. I-IV

-

Trim. I-IV

-

Trim. I-IV

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

7

8

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
amănuntul, pază, unităţi care desfăşoară
pentru netransmiterea acestora în registrul
activităţi în staţiuni montane şi de pe
general de evidenţă a salariaţilor cel târziu
litoral, unităţi care desfăşoară activități
în ziua anterioară începerii activităţii şi
pe timpul nopţii, colectarea şi reciclarea
pentru primirea la muncă a unui salariat pe
deşeurilor nepericuloase, întreţinerea şi
perioada suspendării contractului
repararea autovehiculelor, alte prestări de individual de muncă.
servicii.
Campanie privind verificarea modului de În perioada 01.01.2018-31.12.2018, 3
100%
respectare de către angajatori a
societăţi comerciale au solicitat
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind
inspectoratului teritorial de muncă
protecţia cetăţenilor români care lucrează înregistrarea conform prevederilor art.8,
în străinătate, republicată.
alin.1, lit.(a) din Legea 156/2000
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
În cadrul campaniei de control pentru
verificarea respectării prevederilor legale
din domeniu desfăşurată în perioada 0514.12.2018, s-au controlat 7 agenţi de
plasare. Nu s-au constatat încălcări ale
prevederilor legale.
Campanie privind verificarea modului de În perioada 01.01.2018-31.12.2018 la
100%
respectare de către angajatori a
Inspectoratul Teritorial de muncă Botoşani
condițiilor legale privind detaşarea
a fost transmisă o singură comunicare
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii conform prevederilor art.7 din HG
transnaţionale.
337/2017 privind cazuri de salariaţi
detaşaţi în cadrul prestării de servicii
transnaţionale. La controlul specific
efectuat, nu s-au constatat încălcări ale
prevederilor legale.
La controalele având ca obiectiv
identificarea cazurilor de muncă
nedeclarată, nu au fost constatate cazuri de

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

Trim. III-IV

-

Trim. III-IV

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire

9

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

10

Campanie privind verificarea modului de
respectare a prevederilor legale privind
încheierea, modificarea, suspendarea,
executarea, înregistrarea şi transmiterea
în registrul general de evidenţă a
salariaţilor, a contractelor individuale de
muncă cu timp parţial, precum și a
prevederilor legale privind registrul
general de evidență a salariaților.

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
detaşări a lucrătorilor în cadrul prestării de
servicii transnaţionale.
S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul
100%
Inspectoratului Teritorial de Muncă
Botoşani. S-au identificat angajatorii cu
volum important de activitate în domeniu.
Au avut loc acţiuni de informare a
unităţilor beneficiare privind modul de
derulare a campaniei şi tematica abordată,
conform metodologiei transmise de către
Inspecţia Muncii. Au fost efectuate un
număr de 19 controale la 19 beneficiari la
care s-au identificat un total de 55 zilieri.
S-au constatat 10 neconformităţi, pentru
care s-au dispus un număr de 11 măsuri şi
10 sancţiuni contravenţionale cu
avertisment. Au fost dispuse măsuri
privind completarea corectă a datelor de
identificare ale zilierilor.
Această campanie a avut loc în perioada
100%
18-29 iunie 2018 şi au fost controlaţi 6
angajatori. Nu au fost constatate
neconformităţi şi nu au fost aplicate
sancţiuni contravenţionale.
În cadrul controalelor privind relaţiile de
muncă din tot cursul anului 2018, s-a avut
în vedere verificarea condiţiilor specifice
privind încheierea contractelor individuale
de muncă cu timp parţial. S-au dispus
măsuri de intrare în legalitate, în special
pentru evidenţierea repartizării
programului de lucru.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

Trim. I-IV

-

Trim. I-IV

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire

11

Identificarea unei metode de evaluare a
factorilor psihosociali de risc și a
măsurilor de combatere a stresului la
locurile de muncă.

12

Verificarea modului în care se respectă
prevederile legale de securitate și
sănătate în muncă pentru menţinerea
„locurilor de muncă sănătoase pentru
toate vârstele”.
Acţiune de verificare a respectării
prevederilor legale privind securitatea şi
sănătatea în muncă la desfăşurarea
activităţilor cu articole pirotehnice.

13

14

Acțiune de control privind verificarea
modului în care se respectă cerințele
minime de securitate și sănătate în
muncă pentru transportul rutier al
mărfurilor periculoase.

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul
100%
inspectoratului. Au fost selectate unităţile
participante. Au avut loc întâlniri ale
inspectorilor de muncă implicaţi în
desfăşurarea acţiunii cu reprezentanţii
celor 6 unităţi implicate pentru prezentarea
acţiunii, explicarea modului de operare cu
chestionarele de opinie şi distribuirea
acestora. S-au completat 125 chestionare şi
au fost preluate de la unităţile implicate, au
fost introduse datele la primirea softului şi
a linkului de accesare de la INCDPM
„Alexandru Darabont”, conform
metodologiei acţiunii, până la data de
31.07.2018.
În această acţiune sunt implicate numai
anumite inspectorate teritoriale de muncă
nominalizate de Inspecţia Muncii.
I.T.M. Botoşani nu este nominalizat pentru
această acţiune.
Au fost efectuate acţiuni de control la un
100%
număr de 5 unităţi din domeniu fiind
constatate un număr de 5 neconformităţi
faţă de prevederile legale pentru care s-au
dispus 5 măsuri de remediere, fiind
aplicate un număr de 5 sancţiuni
contravenţionale cu avertismente.
S-a nominalizat grupul de lucru la nivelul
100%
inspectoratului. A fost prezentată
metodologia acţiunii inspectorilor de
muncă de către grupul local de lucru. Au
fost efectuate acţiuni de control la un

Alte informații
relevante

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
-

Trim. I-IV

-

Trim. I-IV

-

Trim. IV

-

Trim. II-IV

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire

15

Verificarea modului în care se respectă
prevederile legale de securitate și
sănătate în muncă în unitățile de
prelucrare primară a lemnului.

16

Acţiune de monitorizare privind riscurile
existente la locurile de muncă din
întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucrători).

17

Acţiune de informare privind bune
practici în vederea elaborării de
instrucţiuni proprii pentru completarea
şi/sau aplicarea reglementărilor de

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
număr de 10 unităţi din domeniu cu un
număr total de 197 salariaţi, fiind
constatate un număr de 27 neconformităţi
faţă de prevederile legale pentru care s-au
dispus 27 măsuri de remediere, fiind
aplicate un număr de 27 sancţiuni
contravenţionale cu avertismente.
Au fost efectuate acţiuni de control la un
100%
număr de 7 unităţi din domeniu, fiind
constatate un număr de 26 neconformităţi
faţă de prevederile legale pentru care s-au
dispus 26 măsuri de remediere, fiind
aplicate un număr de 26 sancţiuni
contravenţionale cu avertismente.
S-au nominalizat inspectorii de muncă care
100%
formează grupul local de lucru. Au fost
selectate un număr de 49 unităţi mijlocii şi
11 unităţi mici la care a fost transmis
chestionarul din anexa 1, acesta fiind
transmis completat de către toate cele 49
unităţi mijlocii şi 7 unităţi mici. Au fost
efectuate acţiuni de control la un număr de
44 unităţi, fiind constatate un număr de
129 neconformităţi faţă de prevederile
legale pentru care s-au dispus 129 măsuri
de remediere, fiind aplicate un număr de
129 sancţiuni contravenţionale cu
avertismente.
A fost diseminat proiectul fişei pentru
100%
angajator şi a ghidului inspectorului de
muncă, angajatorii fiind informaţi prin
publicarea Fişei angajatorului pe site-ul

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

Trim. II-IV

-

Trim. I-IV

-

Trim. I-IV

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire
securitate şi sănătate în muncă.

18

19

20

21

22

Acţiune de diseminare și instruire a
inspectorilor de muncă cu atribuţii în
domeniul supravegherii pieţei din
inspectoratele teritoriale de muncă, cu
privire la aspecte și bune practici la nivel
european.
Acţiune de informare şi conştientizare a
angajatorilor și a angajaților, cu privire la
beneficiile muncii declarate și
dezavantajele muncii nedeclarate.
Acţiune de informare şi conştientizare a
angajatorilor și a angajaților, cu privire la
aplicarea legislației naționale privind
detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării
de servicii transnaţionale.

Acțiuni de instruire a inspectorilor de
muncă cu atribuții în domeniul control
relații de muncă, cu privire la noile
prevederi ale actelor normative specifice
activității desfășurate.
Acţiune de informare și conştientizare a
cetățenilor români aflați în căutarea unui

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
inspectoratului. Au fost efectuate acţiuni
de control la un număr de 37 unităţi, fiind
constatate un număr de 73 neconformităţi
faţă de prevederile legale pentru care s-au
dispus 73 măsuri de remediere, fiind
aplicate un număr de 69 sancţiuni
contravenţionale cu avertismente.
S-au nominalizat inspectorii de muncă
100%
participanţi la instruirea naţională din
perioada 07.-08.05.2018, desfăşurată la
ITM Maramureş. Au participat 2 inspectori
de muncă, conform metodologiei acţiunii.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

Trim. I-IV

S-au efectuat 5 sesiuni de informare şi s-au
transmis 291 de scrisori.

100%

-

Trim. I-IV

În perioada 01.01.2018-31.12.2018 la
Inspectoratul Teritorial de muncă Botoşani
a fost transmisă o singură comunicare
conform prevederilor art.7 din HG
337/2017 privind cazuri de salariaţi
detaşaţi în cadrul prestării de servicii
transnaţionale. S-au transmis un număr de
38 scrisori de informare.
La acțiunile de instruire cu privire la noile
prevederi ale actelor normative specifice
activității desfășurate, au participat 9
inspectori.

100%

-

Trim. I-IV

100%

-

Trim. I-IV

S-a asigurat consultanţă şi informare cu
privire la prevederile legale care

100%

-

Trim. I-IV

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire
loc de muncă în străinătate, cu privire la
riscurile la care se pot expune prin
necunoașterea prevederilor legale.

23

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.

24

Acţiune de conştientizare și control a
factorilor interesați, cu privire
respectarea legislației specifice privind
ucenicia la locul de muncă și efectuarea
stagiului pentru absolvenții de
învățământ superior.
Acțiuni de instruire 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.
Acțiuni de informare și conștientizare a
angajatorilor, cu privire la prevederile
legale referitoare la registrul general de

25

26

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
reglementează selecţia şi plasarea forţei de
muncă în străinătate, unui număr de 53 de
cetățeni români aflați în căutarea unui loc
de muncă în străinătate.
În data de 17 mai 2018, la Centrul de
100%
Pregătire și Perfecționare al Inspecției
Muncii, a fost organizat un seminar la care
au fost prezentate prevederile legale în
domeniu. La acest seminar au participat
reprezentanți de la 22 de angajatori care
desfăşoară activitate pe raza judeţului
Botoşani.
La sesiunea de informare au participat şi
reprezentanţi ai Biroului Judeţean pentru
Imigrări Botoşani.
Au fost transmise 46 de scrisori de
informare.
Până la data de 31.12.2018 s-au înregistrat
100%
la inspectoratul teritorial de muncă 15
contracte de ucenicie. S-au efectuat 6
controale cu tematică specifică. Nu s-au
constatat deficienţe.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

Trim. I-IV
Instituţie parteneră:
I.G.I. Biroul
Judeţean pentru
Imigrări Botoşani

-

Trim. I-IV

La acțiunile de instruire cu privire la noile
prevederi ale actelor normative specifice
activității desfășurate, au participat 7
inspectori.

100%

-

Trim. I-IV

S-au efectuat 5 sesiuni de informare şi s-au
transmis 341 de scrisori de informare.

100%

-

Trim. I-IV

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.
27

28

29

Denumire
evidență a salariaților.
Acțiuni de informare și conștientizare a
angajatorilor, cu privire la obligațiile ce
le revin conform Legii nr. 62/2011 a
dialogului social, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Acțiuni de informare și conștientizare a
angajatorilor, cu privire la activitatea de
înregistrare a zilierilor conform
prevederilor Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri,
modificată şi completată şi a normelor de
aplicare a acesteia.
Acțiuni de instruire a inspectorilor de
muncă din cadrul compartimentelor
control muncă nedeclarată, cu privire la
noile prevederi ale actelor normative
specifice activității desfășurate și a
modalităților concrete de aplicare a
acestora în acțiunile de control
desfășurate în domeniul de competență.

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

S-a efectuat o sesiune de informare şi s-au
transmis 295 de scrisori de informare.

100%

-

Trim. I-IV

S-au transmis 71 de scrisori de informare.
Toţi cei 49 de agenţi economici care au
achiziţionat registru de zilieri în cursul
anului 2018, au fost informaţi despre
prevederile Legii nr.52/2011, modificată.

100%

-

Trim. I-IV

La acțiunile de instruire cu privire la noile
prevederi ale actelor normative specifice
activității desfășurate, au participat 9
inspectori.

100%

-

Trim. I-IV

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BOTOŞANI
Reducerea numărului de cereri de pensionare soluţionate peste termenul legal
1 Asigurarea unui număr suficient de ■ Ponderea cererilor de înscrieri noi la
personal, perfecţionat în activitatea de pensie soluţionate în termenul legal, în
stabiliri prestaţii, precum şi a dotării IT totalul cererilor de înscrieri noi soluţionate
necesare
(P1.1 Pondere cazuri noi soluţionate în
termen)

01/2018: 93,19 %
02/2018: 95,67 %
03/2018: 91,58 %
04/2018: 94,07 %
05/2018: 95,58 %
06/2018: 98,67 %
07/2018: 96,71%
08/2018: 90,19%
09/2018: 85,45%

Nu a fost cazul.

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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indicatorul de
rezultat, prin
depăşirea ţintei
(stabilite de Casa
Naţională de Pensii
Publice) de 75%.
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

■ 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 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)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

10/2018: 91,45%
11/2018: 91,23%
12/2018: 93,16%

01/2018: 4,86 %
02/2018: 7,39 %
03/2018: 6,30 %
04/2018: 5,04 %
05/2018: 2,55 %
06/2018: 3,44 %
07/2018: 3,18%
08/2018: 7,87%
09/2018: 4,21%
10/2018: 7,01%
11/2018: 4,97%
12/2018: 4,40%
01/2018: 97,39 %
02/2018: 98,20 %
03/2018: 58,50 %
04/2018: 70,62 %
05/2018: 95,44 %
06/2018: 89,30 %
07/2018: 94,43%
08/2018: 93,26%
09/2018: 87,40%
10/2018: 86,84%
11/2018: 96,32%
12/2018: 96,28%
01/2018: 81,69 %
02/2018: 91,03 %
03/2018: 35,70 %
04/2018: 12,25 %
05/2018: 11,44 %
06/2018: 9,29 %
07/2018: 10,05%
08/2018: 13,32%
09/2018: 12,34%
10/2018: 9,26%
11/2018: 8,90%

Nu a fost cazul.

Lunar, s-a respectat
indicatorul de
rezultat, prin
menţinerea ponderii
sub valoarea de 20%,
ţintă stabilită de
CNPP.

Neactualizarea aplicaţiilor
informatice integrate, la nivelul
Casei Naţionale de Pensii
Publice, în corelaţie cu unele
reglementări legislative (Legea
nr. 192/2015 şi Legea nr.
216/2017)

S-a respectat
indicatorul de
rezultat, prin
depăşirea ţintei de
75% stabilite de Casa
Naţională de Pensii
Publice, cu excepţia
lunii martie şi aprilie
2018.

Neactualizarea aplicaţiilor
informatice integrate, la nivelul
Casei Naţionale de Pensii
Publice, în corelaţie cu unele
reglementări legislative (Legea
nr. 192/2015 şi Legea nr.
216/2017)

În primele 3 luni ale
anului, indicatorul
de rezultat nu a fost
menţinut sub nivelul
ţintei de 25% stabilit
de CNPP. În
următoarele 3 luni,
s-a reuşit reducerea
procentului sub
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
■ 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)

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

12/2018: 9,92%
01/2018: 94,24 %
02/2018: 98,11 %
03/2018: 97,98 %
04/2018: 97,73 %
05/2018: 99,04 %
06/2018: 98,11 %
07/2018: 98,91%
08/2018: 93,42%
09/2018: 87,93%
10/2018: 85,71%
11/2018: 92,47%
12/2018: 97,09%
01/2018: 34,07 zile

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante
25%.

Nu a fost cazul.
Lunar, s-a respectat
indicatorul
de
rezultat,
prin
depăşirea ţintei de
75% stabilite de
Casa Naţională de
Pensii Publice.

Nu a fost cazul.

Lunar, s-a respectat
indicatorul de
rezultat, prin
menţinerea valorii
timpului mediu de
soluţionare sub 45
zile, ţintă stabilită de
Casa Naţională de
Pensii Publice.

▪ Creşterea venitului minim
asigurat de la 1.096 lei
(decembrie 2017) la 1.457 lei
(trim. I 2018), din cauza
creşterii câştigului salarial
mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului

▪ Creşterea venitului
minim asigurat a dus
la creşterea
contribuţiei de
asigurări sociale
minime de la 288 lei
(decembrie 2017) la
364 lei (trim. I

02/2018: 23,38 zile
03/2018: 26,48 zile
04/2018: 25,63 zile
05/2018: 27,42 zile
06/2018: 22,79 zile
07/2018: 29,56 zile
08/2018: 34,21 zile
09/2018: 37,76 zile
10/2018: 37,09 zile
11/2018: 36,40 zile
12/2018: 31,50 zile

Creşterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
3 Creşterea numărului de asiguraţi cu
■ Gradul de creştere a numărului de
contracte de asigurare socială
contracte de asigurare sociala active (F1.1
Gradul de creştere a numărului de
contracte de asigurare socială active)

T1/2018: -18,50 %
T2/2018: -24,62 %
T3/2018: -36,64 %
T4/2018: -48,95 %

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
asigurărilor sociale de stat de la
3.131 lei (2017) la 4.162 lei
(2018).
Cadrul legal – OUG nr.
116/2017 şi Legea nr. 3/2018.
▪ Creşterea venitului minim
asigurat la 1.900 lei (începând
cu luna 04/2018), care nu poate
fi mai mic decât salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în
plată.
Cadru legal – OUG nr. 18/2018.
▪ Începând cu luna 01/2018,
obiectul contractului este
asigurarea în sistemul public de
pensii pentru obţinerea pensiei
limită de vârstă sau pentru
completarea venitului asigurat
Cadru legal – Legea nr.
263/2010.
Efect: reziliere CA din iniţiativa
asiguratului.
▪ Intrarea în vigoare, începând
cu 1 ianuarie 2018, a OUG nr.
103/2018 prin care contractele
de asigurări sociale care
înregistrează debite restante mai
vechi de şase luni consecutive
să fie reziliate din iniţiativa
asigurătorului.
Efect: reziliere CA din iniţiativa
asigurătorului.

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante
2018), respectiv la
475 lei (începând cu
04/2018); în
decembrie 2017,
aprox. 95% din
contractele de
asigurare socială
aveau venitul
asigurat la nivel
minim.

-
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
T1/2018: 31,92 %
■ Gradul de creştere a valorii medii a
sumelor asigurate pe baza de contract de
T2/2018: 70,57 %
asigurare socială (F1.2 Gradul de creştere a
valorii medii a sumelor asigurate pe baza
T3/2018: 70,89 %
de contract de asigurare socială)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
Nu a fost cazul.

T4/2018: 69,79 %

Optimizarea cheltuielilor
4 Scăderea debitelor rezultate din plăţi
necuvenite

■ Ponderea debitelor în totalul cheltuielilor
cu prestaţiile (F2.1 Ponderea debitelor în
totalul cheltuielilor cu prestaţiile)

T1/2018: 0,47 %

Nu a fost cazul.

T2/2018: 0,45 %
T3/2018: 0,32 %
T4/2018: 0,30 %

5

Scăderea cheltuielilor cu plata
prestaţiilor

■ Cheltuiala de funcţionare pentru un
beneficiar de prestaţii (F2.2 Cheltuiala de
funcţionare pentru un beneficiar de
prestaţii)

T1/2018: 7,87 lei
(actualizat de
CNPP)
T2/2018: 7,43 lei
(actualizat de
CNPP)
T3/2018: 7,81 lei
(actualizat de
CNPP)

Au crescut cheltuielile cu taxele
şi comisioanele de transmitere a
drepturilor de pensie, ca urmare
a majorării valorii punctului de
pensie de la 01 iulie 2018.
Taxele la poştă sunt 1% la
valoarea pensiilor transmise, iar
la bănci 0,15% din valoarea
pensiilor plătite prin cont curent

T4/2018: 7,85 lei

Promovarea comunicării la distanţă cu beneficiarii sistemului de pensii publice
6 Creşterea numărului de utilizatori ai
■ Număr de conturi deschise pe portalul
portalului on-line CNPP
on-line CNPP (B1.1 Număr de conturi de

01/2018: 43
02/2018: 47

Nu a fost cazul.

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante
În trimestrul
precedent, s-a
respectat indicatorul
de rezultat, prin
depăşirea ţintei
(stabilite de Casa
Naţională de Pensii
Publice) de 6%.
Trimestrial, s-a
respectat indicatorul
de rezultat, prin
menţinerea ponderii
debitelor în totalul
cheltuielilor cu
prestaţiile sub 1,50
%, ţintă stabilită de
CNPP.
În trimestrele I şi III
2018 nu s-a
respectat indicatorul
de rezultat,
depăşindu-se
valoarea cheltuielii
de funcţionare
pentru un beneficiar
de prestaţii (7,50 lei
- ţintă stabilită de
CNPP).
Lunar, s-a respectat
indicatorul de
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
03/2018: 43
utilizator deschise pe portalul on-line
04/2018: 40
CNPP)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

05/2018: 43
06/2018: 43
07/2018: 40
08/2018: 40
09/2018: 41
10/2018: 41
11/2018: 40
12/2018: 40

Alte informații
relevante
rezultat, prin
depăşirea ţintei
(stabilite de Casa
Naţională de Pensii
Publice) de 38 de
conturi de utilizator
deschise pe portalul
online CNPP.

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ BOTOŞANI
Asigurarea echilibrului economico-financiar al persoanelor/familiilor/serviciilor sociale prin gestionarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială
1 Stabilirea drepturilor la beneficii de
Nr. de dosare introduse in programul
100%
Plata beneficiilor de
asistență socială, modificarea/
informatic /nr.dosare primite
asistență socială
suspendarea/reluarea acestora, inclusiv a 36053/36053
celor acordate in baza reglementărilor
drepturi noi acordate,12945
comunitare privind regimurile de
- reluări 2371
securitate socială, in conformitate cu
- suspendări 4308
prevederile legale
- încetări 16429
2 Plata drepturilor de beneficii de asistenţă Valoarea sumelor plătite/Total credite
99,87%
socială
bugetare
269.850.695/270.190.766
3 Gestionarea eficientă a schimbului de
Numărul de formulare primite şi transmise
100%
date fizic/electronic cu instituțiile din
fizic/electronic /Numărul formularelor
alte State Membre şi monitorizarea
primite
aplicării unitare a prevederilor legale în
2702/2702
vederea stabilirii dreptului la beneficii
familiale
Monitorizarea modului de acordare/recuperare a sumelor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială în vederea combaterii erorii, fraudei şi corupţiei
4 Realizarea controlului
- Nr. controale tematice
100%
Acordarea
efectuate/nr.controale din planul de
beneficiilor sociale
control: 1/1 (benficii pentru persoane cu
conform legislaţiei
Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

5

Denumire

Monitorizarea măsurilor dispuse

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
handicap);
- 2 controale inopinate privind acordarea
beneficii de asistență socială, urmare a 2
petiții
Nr. măsuri îndeplinite/Nr.măsuri dispuse:
100%
- control tematic: 59 măsuri îndeplinite/59
măsuri dispuse;
- control inopinat: 9 măsuri îndeplinite/9
măsuri dispuse.
- Nr. rapoarte efectuate/Nr.de rapoarte
100%
conform planului de control: 1/1

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante
specifice, în vigoare

-

Efectuarea rapoartelor tematice judeţene
cu privire la beneficiile de asistenţă
socială verificate
7 Identificarea situaţiilor în care s-au
Valoarea debitelor recuperate/valoare
100%
efectuat plăţi necuvenite beneficiarilor
debite constituite: 0/1800 lei.
Verificarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional în instituţiile publice şi private
8 Realizarea controlului
Nr. controale tematice
100%
efectuate/nr.controale din planul de
control: 1/1
9 Monitorizarea măsurilor dispuse
Nr. măsuri îndeplinite/Nr.măsuri dispuse: 3
100%
(22 în termen de realizare)/25.
10 Efectuarea rapoartelor tematice judeţene Nr. rapoarte efectuate/Nr.de rapoarte
100%
cu privire la obiectivele verificate
conform planului de control: 1/1
6

Dispunerea de
măsuri de remediere
a deficiențelor
constatate și
consilierea
persoanelor
responsabile, în
vederea
implementării
legislaţiei specifice,
în vigoare.
Evaluarea, controlul și monitorizarea modului de respectare a standardelor minime de calitate şi de cost privind serviciile sociale – licențiere/monitorizare
11 Controlul serviciilor sociale privind
Nr. de servicii verificate-5 (DGASPC
100%
Acordarea
respectarea legislaţiei în vigoare
Botoșani, 4 UAT-uri)/Nr. de servicii
beneficiilor sociale
notificate în vederea verificării de către
conform legislaţiei
AJPIS-5,
specifice, în vigoare
- monitorizări în teren/nr monitorizări
Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
planificate: 2/2.
12 Evaluarea pe teren a îndeplinirii
Nr. serviciilor sociale inspectate:
100%
standardelor minime de calitate
- în vederea licențierii/nr. cererilor
înregistrate la AJPIS: 47/47,
- monitorizări în teren/nr monitorizări
planificate: 14/14.
13 Monitorizarea măsurilor dispuse
Nr. măsuri îndeplinite/Nr. de măsuri
100%
dispuse:
- 129 măsuri îndeplinite (26 măsuri în
termen de îndeplinire)/158 măsuri dispuse.
Susţinerea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesională prin îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de secretariat al comisiei de autorizare
14 Asigurarea îndrumării metodologice
- Nr. informaţiilor oferite/numărul
100%
Proces de autorizare
pentru aplicarea actelor normative din
solicitărilor
conform normelor
domeniul autorizării furnizorilor de
1815/1815
legale în vigoare
formare profesională a adultilor
15 Verificarea completitudinii dosarului şi a - Nr. dosare autorizate/nr.cereri de
100%
valabilităţii documentelor c.f. OG
autorizare
129/2000
30/30
16 Asigurarea desfăşurării activităţii
- Nr. certificate eliberate/nr absolvenți
100%
furnizorilor în condiţiile normelor legale 3353/3353
- Nr. timbre seci aplicate/nr. certificate
eliberate
3353/3353
Nr.
crt.

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BOTOŞANI
Derularea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă
1 Servicii de mediere a locurilor de muncă 3.742 persoane ocupate
vacante prin ocupare persoanelor aflate
in cautarea unui loc de muncă
2 Servicii de informare şi consiliere
5.369 persoane ocupate
profesională prin ocupare persoanelor
aflate in cautarea unui loc de muncă

Realizat

-

-

Realizat

-

-

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.
3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

Denumire
Organizarea de programe de formare
profesională pentru ocupare persoanelor
aflate in cautarea 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
Subvenţionarea locurilor de muncă prin
ocuparea şomerilor peste 45 de ani şi a
şomerilor care sunt părinţi unici
susţinători ai familiilor monoparentale
Subvenţionarea locurilor de muncă prin
ocuparea persoanelor din rândul celor
care mai au 5 ani până la pensie
Stimularea mobilităţii forţei de muncă
prin acordarea de prime de încadrare şi
prime de instalare la schimbarea
definitivă a domiciliului persoanelor
ocupate
Subvenţionarea locului de muncă
persoanelor ocupate din rândul
absolvenţilor de instituţii de învăţământ
Acordarea de prime persoanelor ocupate
din rândul absolvenţilor de învăţământ
Subvenţionarea locurilor de muncă
persoanelor ocupate din rândul
persoanelor cu handicap
Acordarea creditelor cu dobândă
subvenţionată din BAS pentru crearea de
noi locuri de muncă
Acordarea de servicii de consultanţă şi

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
130 persoane ocupate
Realizat

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
-

Alte informații
relevante
-

205 persoane ocupate

Realizat

-

-

625 persoane ocupate

Realizat

-

-

15 persoane ocupate

Realizat

-

-

120 persoane ocupate

Realizat

-

-

174 persoane ocupate

Realizat

-

-

79 persoane ocupate

Realizat

-

-

2 persoane ocupate

Realizat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

asistenţă pentru începerea unei activităţi
independente sau pentru iniţierea unei
afaceri
Derularea acţiunilor din Planul de Formare Profesională pentru anul 2018 - persoane care vor beneficia de servicii gratuite de formare profesională
13 Organizarea de cursuri prin Centrul de
11 cursuri
Realizat
Formare Profesională, aparţinând
AJOFM Botoşani:
- pentru persoane care beneficiază de
216 persoane
Realizat
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
Derularea Programului special de ocupare a forţei de muncă pentru comunităţi cu număr mare de etnici romi
14 Ocuparea persoanelor de etnie roma din
2 persoane ocupate
Realizat
care:
- încadrare prin servicii de mediere
2 persoane ocupate
Realizat
Derularea Programului de ocupare a persoanelor marginalizate
15 - încheierea de contracte de solidaritate
4 contracte
Realizat
conform art. 93 din Legea 76/2002
16 - subvenţionarea locului de muncă
4 persoane ocupate
Realizat
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
17 Monitorizarea persoanelor ocupate din
Realizat
localităţile
175 persoane ocupate
- Mihai Eminescu
93 persoane ocupate
- Vorona
60 persoane ocupate
- Roma
22 persoane ocupate
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Nr.
crt.

Denumire

Derularea Burselor Locurilor de muncă
18 - bursa generală a locurilor de muncă;
- bursa locurilor de muncă pentru
absolvenți;
- bursa generală a locurilor de muncă;
- bursa locurilor de muncă pentru
absolvenți;
- burse organizate la cererea pieței
muncii (romi, persoane ce părăsesc
sistemul pentru protecția copilului,
diverse meserii sau domenii de activitate,
pentru persoanele private de libertate ce
urmează să paraseasca sistemul).

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
În data de 19.10.2018 s-a desfășurat Bursa
locurilor de muncă pentru absolvenți în
localitățile: Botoșani și Dorohoi.
În data de 19.10.2018 s-a desfășurat Bursa
locurilor de muncă pentru absolvenți în
localitățile: Botoșani și Dorohoi.
Agenți economici participanți: 63
Persoane participante: 399
Locuri de muncă oferite: 546
Persoane selectate în vederea încadrării:
142
Persoane angajate în ziua bursei: 20

Realizat

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI BOTOŞANI
Creşterea eficienţei serviciilor specializate de intervenţie în cazurile de violenţă asupra copilului
1 Informarea reprezentanţilor autorităţilor
Nr adrese de informare către toate
Realizat
locale (Compartimentul Asistenţă
Primăriile din județ/ Inspectoratul Şcolar
Socială/Primării, Şcoli) cu privire la
Județean
legislația în domeniu şi la modalităţile de
intervenţie în cazurile de violenţă/abuz
asupra copilului.
Tema “Şcoala Părinţilor” : Fenomenele
violenţei în familie

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

-

-

79 adrese (78
autorități publice
locale și 1
Inspectorat Şcolar
Județean)
79 adrese 78 posturi
de poliție locală și 1
Inspectoratul de
Poliție Județean)
• 1 întâlnire la
Serviciul comunitar
specializat –
22.02.2018
Nr. participanţi – 17
persoane
• 1 întâlnire la

Nr. beneficiari/instituţii informate

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

2

3

Denumire

Rolul EIL în domeniul problematicii
violenţei/abuzului asupra copiilor.

Informarea părinţilor/mamelor din cadrul
Centrului Maternal cu privire la

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Nr. de întâlniri de lucru cu membrii EIL

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Realizat

-

Realizat

-

Nr. de intervenţie în comunitate a fiecărei
instituţii partenere

Nr. beneficiari
Nr de activități cu părinții

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante
Liceul “Elie Radu”
Botoşani –
07.03.2018
Nr. beneficiari – 46
elevi
• 2 întâlniri la
sediul DGASPC
Botoșani la care au
participat 48 de
referenti/asistenți
sociali din SPAS –
uri si DGASPC și
reprezentanți ai IPJ
în legătură cu
Ordinul privind
modalitatea de
gestionare a
cazurilor de violență
domestică de către
polițiști
1 întânire de lucru a
EIL (20.06.2018 ) la
care au participat 17
specialiști
1 întâlnire la Casa
Corpului Didcatic
Botoșani
(11.10.2018) la care
au participat 56
specialiști
Nr. beneficiari: 15
(9 mame)
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Nr.
crt.

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

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante
1. Consecinţele
fenomenului
„bullyng” asupra
copilului
1 întâlnire – Centrul
Maternal „Micul
Prinţ” – 23.05.2018
Nr. beneficiari – 15
(9 mame)
2. Modalităţi de
îmbunătăţire a
comunicării în diada
părinţi-copii
1 întâlnire – Centrul
Maternal „Micul
Prinţ” – 08.06 .2018
Nr. beneficiari - 14
(9 mame)
3. Fenomenele
violenţei în familie
1 întâlnire – Centrul
Maternal „Micul
Prinţ”– 08.06.2018
Nr. beneficiari – 14
(9 mame)
5. Rolul de părinte şi
autopreţuirea
1 întâlnire – Centrul
Maternal „Micul
Prinţ” – 23.05.2018
Nr. beneficiari – 15
(9 mame)
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Reducerea consecinţelor pe care violenţa asupra copilului o antrenează în plan psihologic, social şi medical
4 Acordarea de servicii specializate
Nr. de beneficiari
Realizat
individualizate, copiilor victime ale
violenţei

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

-

5

Intervenţia specializată în echipa
interinstituţională (DGASPC- IŞJ) cu
privire la fenomenul de ,,bullying” la
solicitarea şcolilor.
Tema “Şcoala Părinţilor” :
Consecinţele fenomenului „bullyng”
asupra copilului

Nr. solicitări din partea reprezentanţilor
şcolilor /IŞJ/CJE cu privire la necesitatea
intervenţiei specialiştilor DGASPC în şcoli

Realizat

-

6

Informarea familiei și a copilului cu
privire la consecințele legale ce decurg
din expunerea acestuia la diverse forme
de violență și rele tratamente, precum și
la serviciile specializate oferite în funcție
de nevoile identificate pe parcursul
evaluării.

Nr. rapoarte privind copilul victimă a
abuzului

Realizat

-

Nr. copii informaţi/consiliaţi
Nr. părinţi informaţi/consiliaţi

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante
6. Efectele vizionării
programelor TV,
accesării site-urilor
de internet
1 întâlnire Centrul Maternal
„Micul Prinţ” –
25.07.2018
Nr. beneficiari – 12
(7 mame)
202 victime ale
violenței (dintre care
31 mame)
105 agresori incluși
în programe de
consiliere
1 solicitare –
19.04.2018, Școala
Gimnazială”
M.Sadoveanu”, sat
Dumbrăvița, com.
Ibănești, jud.
Botoșani (68
participanți)
53 rapoarte privind
copilul victimă a
abuzului
17 copii informați
18 părinți
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Nr.
crt.

7

Denumire
Tema “Şcoala Părinţilor” :
Modalităţi de îmbunătăţire a
comunicării în diada părinţi-copii
Derularea unor activităţi specifice
(informare, consiliere, orientare) pentru
victimă şi agresor.
Tema “Şcoala Părinţilor” :
Fenomenele violenţei în familie

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Nr. beneficiari ai serviciilor specializate

Realizat

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

-

Nr. victime informate/consiliate

Alte informații
relevante
informaţi/consiliaţi

307 beneficiari ai
serviciilor
specializate
202 victime
informate/consiliate

Nr. agresori informaţi/consiliaţi

105 agresori
informaţi/consiliaţi
Scăderea expunerii copiilor la violenţă în mass-media şi mediul on-line pentru reducerea consecinţelor pe care acestea le au în plan psiho-emoţional
8 Activităţi de informare/comunicare cu
Adresă către IŞJ cu privire la
Realizat
1 adresă la IŞJ cu
privire la consecintele violentei in mass- disponibilitatea specialiştilor DGASPC de
privire la
media si mediul on –line.
a susţine Programul “Şcoala Părinţilor” şi
disponibilitatea
activităţi de informare/consiliere
specialiştilor
Tema “Şcoala Părinţilor” :
DGASPC de a
Efectele vizionării programelor TV,
susţine Programul
accesării site-urilor de internet
“Şcoala Părinţilor”
şi activităţi de
informare/consiliere
Nr.activităţi/beneficiari direcţi
Nr. copii informaţi/consiliaţi
Nr. părinţi informaţi/consiliaţi

2 activități/întâlniri
a. 1 întâlnire: Casa
Corpului Didactic
Botoșani –
11.10.2018
Nr. participanţi – 56

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante
(cadre didactice)
b. 1 întâlnire: Casa
Corpului Didactic
Botoșani –
07.11.2018

Nr. participanţi – 15
(cadre didactice)
Creşterea gradului de educaţie a părinţilor şi copiilor cu privire la valorile familiale, la responsabilităţile parentale şi la noua viziune referitoare la protecţia
drepturilor copilului în familie
9 Abordarea tematicii / temelor în funcţie
Nr. de adrese către Primării, ONG-uri,
Realizat
Aproximativ 100 de
de nevoile identificate / exprimate de
spital, centre de zi,
adrese către toate
către beneficiarii Centrului de consiliere (Periodic, în funcţie de specificul temei şi
primăriile+ONG –
pentru părinţi şi copii în cadrul
grupul ţintă)
uri+spitale+centre
programului “Şcoala Părinţilor”
de zi cu privire la
promovarea
Centrului de
consiliere şi sprijin
pentru părinţi şi
copii
Nr. beneficiari consiliaţi/informaţi în
cadrul programelor de consiliere şi
activităţilor derulate

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Tema:
• Modalităţi de
îmbunătăţire a
comunicării în diada
părinţi-copii
Copii:16
Părinți:16
• Consecinţele
fenomenului
„bullyng” asupra
copilului
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Promovarea şanselor egale şi nediscriminarea în scopul reducerii inegalităţilor în rândul copiilor
10 Oferirea de servicii destinate facilitării
Nr. beneficiari care au fost orientaţi către
Realizat
accesului familiilor care se confruntă cu
serviciile din comunitatea locală
situaţii de risc la resursele necesare
Nr. cazuri sesizate de către şcoli/ Reţeaua
soluţionării problemelor acestora şi
comunitară
orientarea lor către serviciile primare şi
Nr. copii informaţi/consiliaţi
de specialitate din proximitatea
Nr. părinţi informaţi/consiliaţi
domiciliului beneficiarului.
Intervenţia în echipă interinstituţională în Nr. de invitații către CPECA cu privire la
scopul prevenirii abandonului şcolar.
disponibilitatea colaborării DGASPC cu
specialiştii CPECA , în scopul derulării
Tema “Şcoala Părinţilor :
unor acţiuni comune.
Perioada adolescenţei între criză şi
Nr. solicitări din partea CPECA
tranziţie
Intervenţia în echipă cu specialiştii
CPECA Botoşani în acţiunile care

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante
Copii: 3
Părinți:1
• Educația sexuală
pe înțelesul copiilor
Copii: 60 – copii
de la CP
”Prietenia” și CP
”Sf. Nicolae”
• Efectele
vizionării
programelor TV,
accesării site-urilor
de internet
Copii: 2
Părinți:-

-

308 copii au fost
orientaţi către
serviciile din
comunitatea locală
37 cazuri de copii au
fost sesizați de către
şcoli/ Reţeaua
comunitară
11 copii au fost
consiliați/informați
4 părinți au fost
consiliați/informați

Nr. Atelier de lucru cu specialiştii CPECA
– transmitere adresă pentru curs

Adresă către
CPECA cu privire la

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire
vizează consumul de droguri
/etnobotanice în rândul
copiilor/adolescenţilor

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante
disponibilitatea
colaborării
DGASPC cu
specialiştii CPECA,
în scopul derulării
unor acţiuni
comune.
Nr. solicitări din
partea CPECA
Atelier de lucru cu
specialiştii CPECA
– transmitere adresă
pentru curs

11

Oferirea de servicii de informare şi
consiliere cu privire la planificarea
familială şi prevenirea separării de

Nr. copii care au rămas în mediul familial
(prevenirea separării)
Nr. acţiuni promovare/informare planning

Realizat

-

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Trim 1:
Transmitere adresă
în data de
25.01.2018 către
CPECA Botoşani
pentru derularea
unei întâlniri/curs semestrul 1 2018
Trim 2:
1 întâlnire – la
Serviciul comunitar
specializat perioada
21.05- 23.05.2018
Nr. participanţi - 43
31 copii au rămas în
mediul familial
11 părinți au fost
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Nr.
crt.

Denumire
familie a copilului precum şi promovarea
participării la serviciile oferite la nivel
local.
Tema “Şcoala Părinţilor” :
Rolul de părinte şi autopreţuirea

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
familial/informare educaţie pentru sănătate
Nr. de adrese către Primării cu privire la
modalităţile de intervenţie şi monitorizare
a cazurilor pe plan local

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante
consiliați/informați
0

78 de adrese de
informare trimise (la
toate autoritățile
administrației
publice locale)
12 Oferirea de servicii de consiliere
Nr. sesizări telefonice/informare/consiliere
Realizat
345 de sesizări
telefonică destinate depăşirii situaţiei de
telefonică pentru cazurile care se confruntă
telefonice pentru
criză, informare şi suport în accesarea
cu situaţii de criză
cazurile care se
serviciilor necesare în regim de urgenţă.
confruntă cu situații
de criză
Promovarea importanţei menţinerii legăturilor personale cu copilul în situaţia copilului ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, sunt separaţi sau se află în
divorţ/au divorţat
13 Oferirea de servicii de consiliere psihoNr. cazuri copii cu părinţi aflaţi în divorţ
Realizat
67 copii cu părinți
socială în scopul conştientizării părinţilor sau care au divorţat, care au participat la
aflaţi în divorţ sau
plecați in străinătate /aflaţi în divorţ sau
şedinţele de evaluare şi consiliere psihocare au divorţat, care
care au divorţat a importanţei implicării / socială pe problematica divorţului
au participat la
colaborării în redefinirea rolurilor
şedinţele de evaluare
parentale astfel încât ambii părinţi să
Nr. rapoarte pentru instanţă
şi consiliere psihocontinue şi să menţină o relaţie
socială pe
constructivă/pozitivă cu copiii lor.
problematica
Tema “Şcoala Părinţilor” :
divorţului
Efectele psihologice ale divorţului
asupra copiilor
29 copii au fost
consiliați/informați
34 părinți au fost
consiliați/informați
46 rapoarte pentru
instanțe
Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
Prevenirea delincvenţei juvenile în rândul copiilor la risc, precum şi a recidivei în cazul copiilor care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal
14 Derularea activităților specifice de
Nr. de materiale informative privind
Realizat
78 de adrese ce
evaluare, informare și consiliere
serviciile de specialitate oferite în
conțin materiale
destinate copiilor care săvârșesc fapte
domeniul prevenirii și combaterii
informative (la toate
penale dar nu răspund penal.
comportamentului deviant
autoritățile
aduministrației
publice locale)
Nr.
crt.

Nr. cazuri copii
15

Organizarea și derularea programelor
specifice de prevenire care să permită
copiilor și părinților să devină activi în
prevenirea comportamentului delincvent.

Nr. beneficiari ai ședințelor de consiliere
psiho-socială în domeniul prevenirii
delincvenței juvenile

Realizat

-

71 copii au
beneficiat de servicii
77copii au beneficiat
de ședințe de
consiliere

Nr. adrese de informare către autorități
publice locale

78 de adrese de
informare trimise (la
toate autoritățile
aduministrației
publice locale)
Asigurarea respectării drepturilor copilului aflat în conflict cu legea penală pe parcursul audierii / cercetării penale de către organele abilitate în domeniu
16 Asistarea copiilor aflați în conflict cu
Nr. asistări / audieri copii
Realizat
28 copii au fost
legea penală în orice etapă a cercetării
asistați/audiați
penale în scopul respectării cu
primordialitate a dreptului copilului de ași exprima liber opinia asupra oricărei
probleme care-l privește și de a evita
producerea oricărui efect negativ asupra
stării psihice a acestuia.
Creșterea gradului de integrare socio-profesională a tinerilor, inclusiv a celor cu cerințe educative speciale/handicap care urmează să părăsească sistemul de
protecție a copilului
17 Includerea beneficiarilor din sistemul de Nr. de beneficiari
Realizat
430 copii
protecție cu vârste intre 14-17 ani in
Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

18

19

Denumire
programe de pregătire pentru viața
independenta
Identificarea si monitorizarea locurilor
de munca pentru tinerii din sistemul de
protecție, in special pentru tinerii cu
handicap;
includerea tinerilor
in
Programul de sprijin material pentru
inserția socio-profesională

Informarea și încurajarea participării
tinerilor la Bursa locurilor de muncă

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Nr. de tineri pentru care se revocă măsura
de protecție la dobândirea capacității
depline de exercițiu

Realizat

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

-

Nr. de tineri incluși în Programul de suport
material pentru inserție socio-profesională

Nr. tinerilor participanți la bursa locurilor
de muncă

Realizat

-

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante

Pentru 51 tineri s-a
revocat măsura de
protecție la
dobândirea
capacității depline
de exercițiu
22 tineri au fost
incluși în Programul
de sprijin material
pentru inserția
socio-profesională
derulat în parteneriat
cu Fundația HHC
Baia Mare
- 42 de tineri au
participat la Bursa
locurilor de muncă
organizată în luna
aprilie 2018, la
Botoșani și Dorohoi
- 6 tineri au
participat la Bursa
locurilor de muncă
din data de
19.10.2018, la
Botoșani
- 4 tineri de la
CITO au participat
la Bursa locurilor de
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Evaluarea competențelor, aptitudinilor,
Nr. beneficiari
potențialului și a carențelor în
dezvoltarea deprinderilor de viață
independentă pentru fiecare beneficiar
Creșterea calității serviciilor sociale pentru copil și familie
21 Dezvoltarea reţelei de asistenţă
Nr. de asistenți maternali profesioniști
maternală pentru protecţia specială a
copilului cu vârstă mică prin creşterea
numărului de persoane angajate ca
asistent maternal, cărora să poată fi
plasaţi copiii în regim de urgenţă
22 Formarea continua a AMP
Nr. de asistenți maternali profesioniști
formați
20

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Realizat

-

Realizat

-

Alte informații
relevante
muncă pentru
persoane cu
dizabilități din data
de 03.12.2018, la
Botoșani
500 beneficiari

210 asistenți
maternali
profesioniști

42 asistenți
maternali
profesioniști
(formare continuă) +
10 asistenți
maternali
profesioniști formare
inițială
23 Participarea AMP la grupuri de suport
Nr. de asistenți maternali participanți la
Realizat
42 asistenți
grupuri de suport
maternali
profesioniști
Monitorizarea copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate şi lipsiţi temporar sau definitiv de îngrijirea părinţilor, pe o perioadă determinată de timp
24 Reevaluarea periodică a tuturor
Nr. beneficiari
Realizat
1430 beneficiari
beneficiarilor cu măsura de protecție prin
aplicarea metodei managementului de
caz
Realizat

-
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
25 Revizuirea planurilor individuale de
Nr. de planuri individuale de protecție
Realizat
protecție
revizuite
Creșterea nr. de copii reintegrați în familia biologică
26 Servicii de consiliere oferite parintilor
Nr. de părinți consiliați
Realizat
biologici, rude pana la gradul IV
27 Revizuirea planurilor individuale de
Nr. de planuri individuale de protecție
Realizat
protecție care au ca finalitate reintegrarea revizuite care au ca finalitate reintegrarea
în familia naturală
in familia naturală
Nr.
crt.

Programarea, învoirea și monitorizarea
Nr. de copii învoiți în familie
vizitelor copil-familie; suport material
post reintegrare
Promovarea adopției copilului
29 Informarea opiniei publice cu Nr. de informări
28

Realizat

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
-

Alte informații
relevante
1430 beneficiari

-

500 părinți consiliați

-

850 planuri
individuale de
protecție revizuite
care au ca finalitate
reintegrarea in
familia naturală
85 copii

-

-

Nu a fost cazul, deoarece nu a
fost nicio modificare legislativă
privire la modificările legislative
referitoare la domeniul adopției.
privind adoptia copiilor
În data de 01 iunie 2018, a fost
postat în dezbatere publică, pe
site-ul Ministerului Muncii și
Justiției Sociale, un proiect de
act normativ care va modifica
Legea adopției.
Îmbunătăţirea serviciilor de sprijin în vederea angajării şi crearea serviciilor de sprijin al persoanelor cu handicap la locul de muncă
30 Includerea în programe de formare
Nr. de tineri cu handicap incluși în
Până în prezent nu au fost
profesională şi orientare în carieră a
programe de formare și orientarea în
identificate programe de
persoanelor cu handicap;
carieră
formare pentru tineri cu
handicap.
Formarea inițială a fost realizată
de către angajatori.
Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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23 tineri cu handicap
din cadrul Centrului
de integrare prin
terapie ocupațională
”Lucie Lecomte”
sunt înscriși și
urmează programe
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Nr.
crt.

31

Denumire

Implicarea angajatorilor în a oferi locuri
de muncă pentru persoanele cu handicap.

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Nr de tineri cu handicap care și-au
identificat un loc de muncă

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Realizat

Promovarea furnizării serviciilor de calitate, care să răspundă nevoilor individuale ale persoanei cu handicap
32 Evaluarea complexă a persoanelor aflate Nr. de persoane cu handicap pentru care sRealizat
în dificultate de către echipa
a realizat evaluarea complexă de către
multidisciplinară, identificarea nevoilor
echipa multidisciplinară
şi propunerea măsurii de protecţie
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Botoşani – investiții:
Valoarea totală a
Stadiul investiţiei
Nr.
Programul / sursa
investiției
la data de 31.12.2018
Denumirea investiţiei
crt.
de finanțare
(mii lei)
(%)
1 Studiu de fezabilitate/DALI
44
Consiliul Județean
100%
„Închidere Centrul de Plasament Sf.
Botoșani
Nicolae Trușești prin construirea/
reabilitarea și modernizarea unor
imobile și transformarea lor în
centru de zi/casa de tip
familial/apartamente pentru copii”
2 Studiu de fezabilitate / DALI
35
Consiliul Județean
100%
proiect“Reabilitare clădire Secție
Botoșani
Psihiatrie, municipiu Botoșani, str.

Alte informații
relevante
de orientare în
carieră in cadrul
Centrului de
Incluziune Socială
17 tineri cu handicap
și-au identificat un
loc de muncă iar 12
dintre aceștia și-au
păstrat locul de
muncă mai mult de
3 luni

-

-

420 persoane cu
handicap

Alte informații relevante
Studiul de fezabilitate este necesar pentru a aplica
un proiect în POR 2017/8/8.1/8.3/C; Centrul de
Plasament ”Sf. Nicolae” Trușești se află pe lisa
centrelor eligibile pentru dezinstituționalizare. Ne
propunem să construim două case de tip familial,
un Centru de zi pentru deprinderi de viață
independentă și să reabilităm 3 apartamente pe
care le deținem în municipiul Dorohoi.
În luna decembrie 2018, DGASPC a achiziționat
documentația ”DALI , Cădire – Secție Psihiatrie,
municipiul Botoșani, strada Calea Națională nr.
20, județul Botoșani (cu studiile și avizele
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Pagina 43 / 237

necesare)” necesară pentru înființarea unui Centru
de Îngrijire și Asistență in municipiul Botoșani,
conform standardelor în domeniu
În felul acesta, se va realiza restructurarea Centrul
de Îngrijire și Asistență Adășeni în scopul
respectării prevederilor art.51 din Ordonanța de
urgență nr.69/2018 pentru modificarea și
completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
respectiv ,, capacitatea centrelor rezidențiale
pentru persoane adulte cu handicap nu poate fi
mai mare de 50 de locuri”.
Acorduri de parteneriat/Convenții de asociare semnate și asumate de către DGASPC Botoșani în anul 2018 – care au ca obiective dezvoltarea de servicii sociale:
✓ Acord de parteneriat încheiat între DGASPC Botoșani și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați din data de 07.11.2018 (DGASPC
Botoșani este partenerul nr. 8) în cadrul Proiectului privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice – VENUS, cu finanțare din
POCU, AXA 4, obiectiv specific 4.4 care vizează crearea și dezvoltarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței
în domestice;
✓ Acordul de parteneriat încheiat între DGASPC Botoșani și Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 25360 din 01.11.2018 prin care
DGASPC și-a exprimat acordul de asociere în vederea implementării proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”,cod
127169 depus de către ANPDCA în parteneriat cu cele 47 de DGASPC-uri în cadrul apelului non - competitiv . Reducerea numărului de copii și tineri plasați în
instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” – AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14.
✓ Convenția de asociere nr.7737/29.03.2018 încheiată între Consiliul Județean Botoșani, DGASPC Botoșani și Fundația Hope and Homes for Children Baia
Mare, județul Maramureș cu privire la închiderea Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din localitatea Pomârla, jud. Botoșani și înființarea a două case
de tip familial .
✓ În luna decembrie 2018, DGASPC Botoșani a aplicat Proiectul ”Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Botoșani" în cadrul Programul de interes naţional PIN 2018 – sesiunea 2 „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre
respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea
instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” aprobat prin HG nr. 193/2018. Prin acest proiect se propune înființarea a două locuințe protejate și
a unui centru de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilități – în municipiul Botoșani.
Calea Naționala, nr. 20, jud.
Botoșani, cu schimbarea destinației
in Centru de Îngrijire si Asistenta"
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Capitolul 4 Educație

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI
Creşterea calităţii şi a competitivităţii învăţământului botoșănean (procesul de predare-învăţare-evaluare; servicii educaţionale curriculare / extracurriculare)
prin restructurarea curriculumului şcolar din perspectivă multiculturală, prin modernizarea infrastructurii, în vederea creării unei culturi digitale în procesul
de predare - învăţare – evaluare și prin rezultatele obţinute în educaţie şi la examenele naţionale 2018
Conform graficului
1 Efectuarea inspecţiilor şcolare cu scop de Indicatori de performanță:
100%
Nu este cazul.
monitorizare, îndrumare şi control a
de monitorizare şi
- 2 grafice de monitorizare şi control
activităţii din sistemul educaţional
control al ISJ
elaborate
judeţean; sprijinirea unităţilor şcolare şi a - organizarea şi desfăşurarea a cel puţin 3
Botoşani
personalului didactic în îmbunătăţirea
inspecţii şcolare de fiecare tip (generale,
activităţii educaţionale
tematice şi de revenire).
Indicatori de realizare:
În vederea exercitării atribuţiilor proprii
de monitorizare, îndrumare și control,
inspectorii școlari au efectuat inspecţiile
școlare generale, tematice şi de
specialitate, programate conform
Graficului de monitorizare și control
întocmit pentru semestrul I, anul școlar
2017 – 2018, aprobat în CA al ISJ
Botoșani din data de 15.09.2017 și
înregistrat cu nr.11396/18.09.2017, precum
și conform Graficului de monitorizare și
control întocmit pentru semestrul al II-lea,
anul școlar 2017 – 2018, aprobat în
Consiliul de administrație al
Inspectoratului Școlar Județean Botoșani
din data de 13.02.2018 și înregistrat cu
nr.1124/14.02.2018.
Astfel, în semestrul I- 2018, s-au efectuat
următoarele tipuri de inspecții organizate și
desfășurate în conformitate cu prevederile
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

2

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Regulamentului de inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin
OMECTS nr.5547/06.10.2011: 6 inspecții
tematice, inspecții școlare generale
desfășurate în 4 unități de învățământ,
inspecții curente și speciale pentru
obținerea definitivării în învățământ și a
gradelor didactice.
În sem.al II-lea - 2018 s-au efectuat
următoarele inspecții școlare: 2 inspecții
tematice, 4 inspecții școlare generale,
inspecții școlare de specialitate, precum și
inspecții școlare de revenire la 4 unități de
învățământ, conform Graficului de
monitorizare și control al ISJ Botoșani
pentru sem.I, an școlar 2018-2019,
înregistrat cu nr.9636/20.09.2018 și aprobat
în CA al ISJ Botoșani din data de
20.09.2018.
Indicatori de performanță:
Asigurarea consilierii pentru creşterea
100%
- minim 100 inspecții de specialitate cu rol
calităţii şi a competitivităţii
de monitorizare și îndrumare
învăţământului botoșănean, furnizat
- Consilierea cadrelor didactice debutante
elevilor în vederea aplicării
Indicatori de realizare:
curriculumului şcolar din perspectivă
TOTAL inspecții efectuate în anul
multiculturală, pentru optimizarea
învăţării, pentru cunoaşterea nivelului de școlar 2017-2018: 1.256
➢ 442 inspecții de specialitate
compeţenţă a elevilor şi în vederea
conform prevederilor
măsurării progresului şcolar, precum şi
metodologice, pentru definitivare
în relaţionarea cu părinţii
în învățământ
➢ 81 de activități de consiliere
pentru profesorii debutanți
➢ 733 de inspecții în vederea

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Nu este cazul.
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Botoşani
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Nr.
crt.

Denumire

3

Consilierea unităţilor şcolare/a cadrelor
didactice în sfera pregătirii elevilor
pentru performanţe şcolare la evaluări şi
la examenele naţionale 2018;
monitorizarea activităţilor de învăţare
permanentă, centrate pe sprijinirea
elevilor în atingerea performanţei la
evaluările naţionale

4

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

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
susținerii gradelor didactice.
- A fost efectuată consilierea
cadrelor didactice debutante,
conform graficului întocmit la
nivel județean.
Indicatori de performanță:
100%
- 2 adrese de informare
- 1 inspecție de monitorizare și consiliere
pentru pregătirea elevilor
- 1 inspecție de monitorizare a simulărilor
examenelor naționale
Indicatori de realizare:
- au fost trimise adrese de informare cu
privire la organizarea și desfășurarea
simulărilor examenelor naționale și a
probelor de competențe - Bacalaureat
2018.
- s-au efectuat 2 inspecții de monitorizare a
modului de organizare și desfășurare a
simulării examenului de Evaluare națională
pentru elevii clasei a VIII-a, de
Bacalaureat 2018, conform Graficului de
monitorizare și control întocmit pentru
semestrul al II-lea, anul școlar 2017 –
2018, aprobat în Consiliul de administrație
al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani
din data de 13.02.2018 și înregistrat cu
nr.1124/14.02.2018.
Indicatori de performanță:
100%
- Organizarea simulărilor examenelor
naționale
- Organizarea EN II, IV, VI 2018
- Organizarea pe centre de examen a

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

Nu este cazul.

Conform Graficului
de monitorizare şi
control al ISJ
Botoşani și
calendarului național

Nu este cazul.

Conform
calendarelor
naționale de
organizare şi
desfăşurare
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Nr.
crt.

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Evaluării naţionale pentru clasa a VIII-a
pentru examenul de Bacalaureat; probele
şi Bacalaureat 2018,
scrise la limba şi literatura română şi
- Organizarea, la nivel judeţean, a admiterii
matematică pentru Evaluarea naţională
elevilor în liceu
2018 a elevilor din clasa a VIII-a,
Indicatori de realizare:
probele scrise E.a), E.c) şi E.d),
În vederea obținerii rezultatelor optime la
organizarea și desfășurarea probelor
examenele naționale au fost organizate
A,B,C,D – competenţe de comunicare,
lingvistice şi digitale pentru examenul de simulările examenelor naționale de
Evaluare națională și Bacalaureat 2018,
Bacalaureat 2018, E.N. II ,IV, VI;
conform calendarelor naționale și
admiterea în învățământul liceal
prevederilor legale corespunzătoare.
- Au fost organizate, la nivel judeţean,
examenele naţionale susţinute de elevi
pentru EN II, IV, VI, VIII, Bacalaureat
2018.
- Conform calendarului național și
metodologiei de examen, a fost organizată
la nivel județean Evaluarea națională
2018: Procentul de promovabilitate la
nivelul județului Botoșani este de 69,28%
(după contestații).
Examenul de Bacalaureat 2018:
- Au fost întocmite comisiile pentru
organizarea, la nivel judeţean, a
examenului naţional de Bacalaureat.
Sesiunea iunie-iulie 2018 a examenului
de Bacalaureat s-a organizat şi desfăşurat
conform calendarului MEN și prevederilor
legale în vigoare.
- Au fost organizate și desfășurate, pe
centre de examen, probele de competențe și
probele scrise pentru Bacalaureat 2018.
Procent de promovabilitate la Bacalaureat
2018 - 72,47%.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Admitere în învățământul liceal-2018:
În perioada sem.I-2018 s-au desfășurat
probele de admitere în învățământul
vocațional, fiind admiși 274 candidați.
Admiterea în anul școlar 2018-2019
Învățământ liceal (filiera teoretică și
tehnologică)
An
școlar

2018-

Nr. locuri
în planul
de
școlarizare
3276

Et.
I

Et.
II

Et.
III

Total

2782

311

-

3093
(94,41%)

2019

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

Învățământ liceal (filiera vocațională)
An
școlar
20182019

Nr. locuri în planul
de școlarizare
308

Nr. elevi admiși
287 (93,18%)

Învățământ profesional și dual
a) învățământ profesional
particular:
Nr.
locuri
în
planul
de
şcolarizare

Locuri
ocupate
în etapa I

Locuri
ocupate
în etapa
II

Nr. total
locuri
ocupate

Nr.
total
clase

112

111

1

112

4

Nr. total
locuri
ocupate

Nr.
total
clase

b) învățământ dual:
Nr.
locuri
în
planul
de
şcolari-

Locuri
ocupate
în etapa I

Locuri
ocupate
în etapa
II
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

zare

10

8

2

10

0,5

Nr.
locuri
în
planul
de
şcolarizare

Locuri
ocupate
în etapa I

Locuri
ocupate
în etapa
II

Nr. total
de locuri
ocupate

Nr.
total
clase

826

589

171

760
(92 %)

25,5

c) învățământ profesional de stat

Învățământul profesional special

5

Evaluarea periodică a unităților de
învățământ, cu scopul asigurării calității
învățământului

An școlar

Nr. locuri

Nr. elevi admiși

2018-2019

36

35 (97,22%)

Românii de pretutindeni
În anul şcolar 2018-2019 sunt școlarizaţi
21 elevi din Republica Moldova.
Admiterea candidaţilor de etnie romă
Număr elevi rromi repartizaţi în şedinţă
publică – 37 elevi.
Cazuri speciale
Conform calendarului, Comisia
judeţeană de admitere a repartizat un număr
de 12 absolvenţi.
Indicatori de performanță:
- minim 3 unități de învățământ evaluate
de către ARACIP
Indicatori de realizare:
Evaluări externe efectuate de către experții
ARACIP, în anul 2018:
1. Liceul ”Nicolae Bălcescu” Flămânzi –
evaluare pentru acreditarea unei noi

100%

Nu este cazul.
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
calificări profesionale;
2. Liceul Tehnologic ”Alexandru Vlahuță”
Șendriceni – evaluare pentru acreditarea
unei noi calificări profesionale;
3. Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani –
evaluare pentru acreditarea unei noi
calificări profesionale;
4. Școala Gimnazială ”Cornerstone”
Dorohoi – evaluare periodică pentru
nivelul de învățământ primar și gimnazial;
5. Liceul Teoretic Centrul de Studii
”Ștefan cel Mare și Sfânt” Botoșani –
evaluare periodică pentru nivelul de
învățământ postliceal.
Organizarea activităţii de pregătire pentru performanță, pentru dezvoltarea personală, intelectuală, pentru stimularea creativităţii şi inovării, în vederea
obţinerii excelenţei în educaţie
Trim. III
6 Corelarea eficientă a educaţiei generale
Indicatori de performanță:
100%
Nu este cazul.
cu educaţia de elită, susţinerea elevilor
- organizarea activităţilor Centrului de
cu performanţe şcolare, asigurarea
excelenţă în 3 localităţi din judeţ
pregătirii lor instituţionalizate
- organizarea activităţii în Centrele de
excelenţă la 6 discipline de studiu
- selectarea şi pregătirea a minimum 70 de
elevi pentru pregătirea de performanţă
- minim 20 de cadre didactice implicate.
Indicatori de realizare:
- Au fost asigurate condiţiile pentru
desfășurarea activității de performanţă în
sistemul judeţean de învăţământ prin
Centrele de excelenţă, organizate pe 4
zone: Botoșani, Dorohoi, Săveni și
Darabani, fiind selectate grupe de
excelență pentru un număr de 13 discipline
de studiu.
Nr.
crt.
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Nr.
crt.
7

Denumire
Organizarea şi desfăşurarea
concursurilor și olimpiadelor şcolare pe
discipline-etapa județeană; pregătirea
elevilor pentru obţinerea performanţei
şcolare

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Indicatori de performanță:
100%
- 11 olimpiade şcolare/ concursuri
şcolare organizate la nivel judeţean
- 1000 de elevi participanţi
- 100 de cadre didactice implicate
- minimum 50 de premii obţinute de elevi
la concursurile şi olimpiadele şcolare
(locale, judeţene)
Indicatori de realizare:
Fizică și chimie:
Organizarea etapelor județene ale
olimpiadelor și concursurilor specifice
disciplinelor fizică și chimie s-a desfășurat,
după cum urmează:
- Olimpiada de Astronomie și Astrofizică,
etapa județeană, 27 ianuarie 2018, la
Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani (4 elevi
participanți; 3 elevi calificați la etapa
națională);
- Olimpiada de Fizică – etapa județeană, 24
februarie 2018, la Colegiul Național
”Mihai Eminescu” Botoșani (160 de elevii
participanți, care au obţinut 14 premii I, 7
premii II, 8 premii III şi 33 menţiuni; 15
elevi promovați la etapa națională);
- Olimpiada de Chimie – etapa județeană,
24 martie 2018, la Liceul Pedagogic
”Nicolae Iorga” Botoșani (46 de elevi din
clasele VIII –XII, care au obţinut 6 premii
I, 3 premii II, 4 premii III şi 13 menţiuni;
12 elevi au fost promovați la etapa
națională);
- Olimpiada Interdisciplinară ”Științele
Pământului”, etapa județeană, 10 martie

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
Nu este cazul.
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
2018, la Liceul Teoretic ”Grigore Antipa”
Botoșani (19 elevi participanți, care au
obținut 2 premii I, 3 premii II, 3 premii III,
1 mențiune; 5 elevi calificați la etapa
națională);
- Olimpiada de ”Științe pentru Juniori” –
etapa județeană, 19 mai 2018, la Școala
Gimnazială ”Elena Rareș” Botoșani (27 de
elevi participanți, care au obținut obținut 6
premii I, 4 premii II, 5 premii III, 6
mențiuni; 4 elevi calificați la etapa
națională);
- Concursul de Chimie pentru elevii din
liceele tehnologice, etapa județeană - 28
aprilie 2018, la Liceul ”Dimitrie
Negreanu” Botoșani (19 elevi participanți,
care au obținut 3 premii I, 2 premii II, 1
premiu III; 6 mențiuni, 4 elevi calificați la
etapa națională);
- Concursul de fizică și chimie pentru
elevii din mediul rural ”Impuls
Perpetuum”, etapa județeană, 26 mai 2018,
la Școala Gimnazială Nr. 13 Botoșani (37
elevi participanți, care au obținut 1 premiu
I, 1 premiu II, 4 premii III, 5 mențiuni, 4
elevi calificați la etapa națională);
- Concursul de Chimie pentru elevii din
clasa a VII-a, etapa județeană, 12 mai 2018
la Colegiul național ”A. T. Laurian”
Botoșani (33 elevi participanți, care au
obținut 1 premiu I, 5 premii II, 2 premii III,
2 mențiuni, 6 elevi calificați la etapa
națională).
Informatică şi TIC :

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- 5 olimpiade şcolare/ concursuri şcolare
organizate la nivel judeţean
- 250 de elevi participanţi
- 35 de cadre didactice implicate
- 80 de premii obţinute de elevi la
concursurile şi olimpiadele şcolare (locale,
judeţene).
Matematică:
Au fost organizate și desfășurate 6
olimpiade și concursuri școlare de
specialitate:
- 670 elevi participanți
- 170 cadre didactice implicate
- Premii și mențiuni obținute: 46 de Premii
I, 54 de Premii II, 80 de Premii III, 158 de
Mențiuni.
Biologie:
- S-a organizat etapa județeană a
Olimpiadei de biologie, 3 martie 2018,
participând 140 de elevi.
- S-a organizat etapa județeană a
Concursului de Comunicări Ştiințifice la
biologie pentru elevii din învăţământul
liceal, 13 martie 2018.
- S-a organizat etapa județeană a
Concursului Naţional de Biologie ,,George
Emil Palade”-05.05.2018, participând 150
de elevi.
- S-a organizat etapa județeană a
Concursului ,,Sanitarii Pricepuţi” 21/24.05.2018, participând 12 echipaje.
- S-a organizat etapa națională a
Concursului Naţional de Biologie ,,George

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Emil Palade”-09.06.2018, participând 2 de
elevi.
Religie:
- 4 olimpiade şcolare/ concursuri şcolare
organizate la nivel judeţean
- 325 de elevi participanţi
- 30 de cadre didactice implicate
- 217 de premii obţinute de elevi la
concursurile şi olimpiadele şcolare (locale,
judeţene).
Limba și literatura română:
Olimpiada de limba și literatura română394 de participanți; - 8 Premii I, 8 Premii
II, 8 Premii III, 58 de Mențiuni.
Olimpiada de lectură- 355 de participanți;
35 de premii și mențiuni
Olimpiada de lingvistică – 117
participanți; 11 premii și mențiuni
Olimpiada de limbi clasice-33 de
participanți; 4 premii și mențiuni
Olimpiada ”Universul cunoașterii prin
lectură” – 265 de participanți; 26 de premii
și mențiuni
Olimpiada de neogreacă-23 de participanți;
4 premii și mențiuni
Concursul ”Cultură și spiritualitate
românească” – 169 de participanți. 17
premii și mențiuni.
Lb. moderne:
Olimpiadele de limbi moderne, etapa
județeană, s-au desfășurat conform
Graficului de desfășurare nr.
14584/17.11.2017 după cum urmează:
Olimpiada de limba engleză – liceu: 3

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante

Pagina 55 / 237

Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
martie 2018, 10 martie 2018;
Olimpiada de limba engleză – gimnaziu:
17 martie 2018;
Olimpiada de limbi romanice: 3 martie
2018, 10 martie 2018;
Olimpiada de limba germană modernă: 24
februarie 2018.
Numărul elevilor participanți la etapa
județeană a olimpiadelor de limbi
moderne: 465 de elevi.
Rezultate obținute:
limba engleză – gimnaziu: 44 Premiul I, 48
Premiul II, 25 Premiul III, 16 Mențiuni;
limba engleză – liceu: 29 Premiul I, 36
Premiul II, 35 Premiul III, 38 Mențiuni;
limba franceză: 5 Premiul I, 9 Premiul II,
18 Premiul III, 6 Mențiuni;
limba spaniolă: 1 Premiul I, 1 Premiul II;
limba germană: 1 Premiul I, 1 Premiul II, 2
Premiul III, 3 Mențiuni.
Cadre didactice implicate: 156
Organizarea și desfășurarea olimpiadelor
și concursurilor școlare pentru disciplinele
istorie / geografie:
Etape județene:
- Olimpiada de Geografie, Olimpiada
Interdisciplinară „Științele Pământului”,
Concursul Național Terra, Concursul
regional de geografie „Ioniță Ichim”,
Sesiunea de referate și comunicări
științifice – disciplina geografie - 225 elevi
implicați, 35 cadre didactice, 50 premii ,
35 mențiuni.
- Olimpiada de istorie, Concursul Național

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
„Istorie și societate în dimensiune
virtuală”, Concursul Național „Cultură și
spiritualitate în România”, Sesiunea de
referate și comunicări științifice disciplina
istorie, Concursul Județean „Istoria prin
ochi de copil” - 237 elevi și 32 cadre
didactice implicate, 80 premii, 39
mențiuni.
Discipline socio-umane:
Olimpiada de ştiinţe socio-umane
- 77 elevi participanţi
- 38 cadre didactice implicate.
Premii obţinute:
Premiul I: 6, Premiul II:3, Premiul III:6,
Menţiune: 9
Olimpiada de psihologie-pedagogie:
- 18 elevi participanţi;
- 4 cadre didactice implicate.
Premii obținute: Premiul I: 4, Premiul II: 4,
Premiul III: 4, Menţiune: 4.
Ed. tehnologică:
1. Olimpiada la disciplinele din aria
curriculară „Tehnologii”:
- 11 domenii de pregătire profesională;
- 157 de elevi participanţi;
- 45 de premii și mențiuni;
2. Concursul la disciplinele tehnologice
pentru învățământul profesional:
- 5 calificări profesionale;
- 32 de elevi participanţi;
- 12 premii și mențiuni.
Arte:
- Olimpiada Naţională de muzică Corală,–
clasele V-VIII, etapa judeţeană:

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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Nr.
crt.

8

Denumire

Participarea elevilor calificați la nivel
judeţean, la etapele naţionale și
internaționale ale concursurilor şi
olimpiadelor şcolare

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
3 Premii I, 1 Premii II;
160 elevi, 4 profesori coordonatori;
- Olimpiada Naţională de Interpretare
Instrumentală, clasele III – VIII, etapa
judeţeană:
21 Premii I, 10 Premii II, 4 Premii III; 35
elevi, 25 profesori;
- Olimpiada Naţională de Interpretare
Vocală, Instrumentală şi Studii Teoretice,
clasele IX – XII, etapa judeţeană:
6 Premii I, 2 Premii II, 2 Premii III, 1
Menţiune; 11 elevi;
- Olimpiada Naţională de Arte vizuale,
Arhitectură şi Istoria artelor: 10 Premii I, 9
Premii II, 10 Premii III.
- 8 profesori.
Lb. rromani:
- 2 olimpiade școlare specifice limbii
materne organizate la nivel județean;
- 3 concursuri școlare specifice
minorităților naționale organizate la nivel
județean;
- 90 de elevi implicați;
- 10 profesori de limba maternă implicați
la nivel județean;
- 50 de premii și mențiuni obținute de elevi
aparținând minorităților naționale, la nivel
județean.
Indicatori de performanță:
100%
- 50 de elevi participanţi la etapele
naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor
şcolare
Indicatori de realizare:
Au fost organizate și instruite echipajele

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Nu este cazul.
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calendarelor de
organizare şi
desfăşurare a
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crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
reprezentative ale județului pentru etapa
națională a olimpiadelor și concursurilor
școlare.
Județul Botoșani a fost reprezentat etapa
națională a concursurilor și olimpiadelor
școlare, după cum urmează (selecție):
Fizică și chimie:
- Olimpiada de Astronomie și Astrofizică,
etapa națională, februarie 2018, la
Suceava, 3 elevi participanți; 1 mențiune
de onoare;
- Olimpiada de Fizică – etapa națională,
Breaza, Prahova, aprilie 2018, la Colegiul
Național ”Mihai Eminescu” Botoșani, 15
elevi participanți la etapa națională; s-au
obținut: 1 premiu I, 2 mențiuni MEN, 1
medalie de aur, 2 medalii de argint; 4
medalii de bronz; 1 diplomă de onoare;
- Olimpiada de Chimie – etapa națională,
aprilie 2018, la Craiova, 12 elevi
participanți, s-au obținut 2 mențiuni MEN;
4 mențiuni speciale;
- Olimpiada Interdisciplinară ”Științele
Pământului”, etapa națională; Bistrița; 5
elevi participanți, 1 mențiune MEN, 1
premiu special pentru cel mai bun punctaj
la geografie;
- Concursul de Chimie pentru elevii din
liceele tehnologice, etapa națională, iunie
2018, la Constanța, 4 elevi participanți; 2
mențiuni speciale;
- Concursul de Chimie pentru elevii din

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
clasa a VII-a, etapa națională, București, 6
elevi participanți; s-au obținut 2 Mențiuni
MEN, 1 Premiu special și 2 mențiuni
speciale;
- 2 calificări în loturile lărgite pentru
participarea la selecția la etapele
internaționale: 1 calificare la fizică și 1
calificare la Științele Pământului.
-Concursul de fizică-chimie pentru mediul
rural ”Impuls Perpetuum”; etapa națională
a fost organizată la Alba-Iulia în perioada
28.07-01.08.2018. Din județul Botoșani au
participat 4 elevi (2 elevi de clasa a VI-a, 1
elev de clasa a VII-a, 1 elev de clasa a
VIII-a) și s-a obținut 1 Mențiune MEN.
-Tabăra Națională de Chimie, desfășurată
la Deva, la care au participat 3 elevi din
județul Botoșani și care au obținut: 2
Premii II și 1 Mențiune MEN.
Matematică:
-12 elevi participanti la etapa națională a
Olimpiadei de Matematică
-16 elevi participanti la etapa natională a
Concursului Național de Matematică
”Adolf Haimovici”;
Premii obținute la etapa națională a
olimpiadei și concursurilor școlare de
matematică, etapa națională: 2 Mențiuni
MEN, 2 Medalii de argint, 2 Medalii de
bronz.
-1 elev participant la etapa internațională a
Olimpiadei de Matematică, ce a obinut

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante

Pagina 60 / 237

Nr.
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Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Medalie de argint.
Informatică şi TIC :
- 21 de elevi participanţi la etapele
naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor
şcolare, 6 premii obținute.
Biologie:
- 5 elevi participanți la etapa națională a
Olimpiadei de Biologie - Piatra Neamț.
În perioada 17-22.07.2018 la Poiana
Pinului, Buzău, s-a desfăşurat etapa
naţionala a Concursului ,,Sanitarii
Pricepuţi”, judeţul Botoşani fiind
reprezentat de un echipaj de 5 elevi.
În perioada 20-26.07.2018 la Focşani,
Vrancea, s-a desfăşurat etapa naţională a
Olimpiadei ,,Ştiinţe pentru Juniori”,
judeţul Botoşani fiind reprezentat de 3
elevi.
Religie:
- 13 de elevi participanţi la etapele
naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor
şcolare.
Limba și literatura română:
Olimpiada de limba și literatura română-8
participanți; 2 mențiuni.
Olimpiada de lectură- 8 participanți; 3
premii și mențiuni
Olimpiada de lingvistică – 6 participanți;
Olimpiada de limbi clasice- 5 participanți;
Olimpiada ”Universul cunoașterii prin
lectură” – 4 participanți; 1 premiu
Olimpiada de neogreacă- 6 participanți;
Concursul ”Cultură și spiritualitate

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
românească” – 2 participanți. 1 premiu.
În perioada 3-6 septembrie 2018 s-a
desfășurat etapa națională a Olimpiadei
internaționale de lectură, la Constanța, la
care județul Botoșani a fost reprezentat de
1 elev de clasa a XI-a care a obținut
Premiul special.
Lb. moderne:
Au fost organizate și instruite echipajele
reprezentative ale județului pentru etapa
națională a olimpiadelor de limbi moderne.
Județul a fost reprezentat la următoarele
olimpiade:
1. Olimpiada de limba engleză – 26.04.2018/Constanța (8 participanți);
2. Olimpiada de limbi romanice – 26.04.2018/Tîrgoviște (spaniolă, italiană,
portugheză) și Buzău (franceză) (12
participanți);
3. Olimpiada de limba germană modernă
– 23-28.03.2018/Craiova (1 participant).
În urma participării echipajelor la etapa
națională s-au obținut următoarele
rezultate:
1. limba franceză: 1 Premiul III și 8
Mențiuni speciale;
2. limba spaniolă: 2 Mențiuni speciale;
3. limba engleză: 1 Mențiune.
Istorie și geografie:
- 31 de elevi participanţi la etapele
naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor
şcolare pentru disciplinele istorie și

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
geografie.
În perioada 12-15 iulie 2018, ISJ
Botoșani a organizat etapa națională a
Concursului național ”Memoria
Holocaustului”, la care au participat 112
elevi de clasa a VII-a, a X-a, a XI-a din
toată țara. La nivelul județului Botoșani s-a
obținut 1 Mențiune- cl. a VII-a.
Lb. rromani:
- 26 de elevi aparținând minorităților
naționale au participat la etapele naționale
a olimpiadelor și concursurilor școlare de
specialitate;
- 4 premii I; 1 premiu II; 3 premii III; 3
mențiuni.
Discipline socio-umane:
- 8 de elevi participanţi la etapa naţională
Olimpiada de socio-umane
1- menţiune – Cultură civică
- 4 elevi participanţi la etapa naţională
Olimpiada de psihologie-pedagogie: 1
Premiu II, 2 Menţiuni, 3 elevi participanţi
la etapa naţională a Concursului Naţional
,,Democraţie şi toleranţă’’.
Arte:
- Concursul Internaţional de Interpretare
Muzicală ”EMAUEL ELENESCU”, ediția
XXVIII, Piatra Neamț, 22 - 24 noiembrie
2018, în cadrul căruia elevii de la Liceul de
Artă ”Ștefan Luchian” Botoșani au obținut:
Premii I – 7 elevi, Premii II – 5 elevi,
Premii III – 6 elevi, Mențiuni – 5 elevi.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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Nr.
crt.
9

Denumire
Organizarea în cluburi şi palate ale
copiilor a activităţii de performanţă

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Indicatori de performanță:
100%
- participarea elevilor din Clubul şi Palatul
Copiilor la aprox. 10 concursuri naţionale
şi internaţionale
-minim 15 premii naţionale şi
internaţionale obținute
Indicatori de realizare:
- pe parcursul anului școlar 2017-2018
elevii înscrişi la Palatul Copiilor Botoșani
au participat la 27 de concursuri, obținând:
52 de Premii I, 26 de Premii II, 18 Premii
III, 1 Menţiune.
- pe parcursul sem. II-2018 elevii înscrişi
la Palatul Copiilor Botoșani au participat la
următoarele concursuri:
1. CONCURS NAȚIONAL DE
ROBOTICĂ ”CUPA CHINDIEI”
TÂRGOVIȘTE - 2 premii I;
2. CONCURSUL NAȚIONAL
”Gestionarea riscurilor naturale și
antropice” – 2 locuri I
3. CONCURSUL NAȚIONAL ”ȘI
GESTUL TĂU CONTEAZĂ!” - 4 locuri I,
2 locuri II, 1 loc III
4. CONCURSUL NAȚIONAL ”PUI DE
BRAD”/COVASNA – Premiul al III-lea
5. CONCURSUL NAȚIONAL
”MINUNILE NATURII – PE CĂRĂRILE
NEBĂNUITE ALE ȚĂRII” - 2 premii I
6. CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE
FOLCLOR MOINEȘTEANCA – 3
PREMII I, 2 PREMII II, 2 PREMII III
7. CONCURSUL REGIONAL DE ARTE
VIZUALE ” ARTA SI CREAȚIE LA

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
Nu este cazul.
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
DUNAREA DE JOS ”- PREMIUL AL IILEA.
8. Concursul Național de Construcţii
Electronice ”TEAM”, editia XIII a, 1-3
decembrie 2018 - locul I pentru echipajul
de la PC Botosani
9. Concursul naţional de creaţie tehnică şi
ştiinţifică ,,Învăţăm să inventăm” de la
Palatul Copiilor Iaşi, 24- 25 noiembrie
2018 - Locul I si cupa Centenar pentru
provincia Moldova
10. Concursul de programare și creativitate
„StartIT” - Palatul Copiilor Suceava, 17
noiembrie 2018 - 3 premii 1, 2 premii 2, 4
premii 3.
Rezultate ale activității desfășurate de
elevii înscriși la
Clubul Copiilor Dorohoi:
Denumirea activităţii/ locul de desfăşurare
/ Rezultate obtinute:
Zilele comunei Cornu Luncii-Suceava Diplomă de excelență
Festivalul Internațional de muzică ușoară
“Copilaria, un poem” Vanatori-Neamț Premiul I, 3 Premii II
Festival Concurs Internațional de muzică
ușoară “Ursuletul de Aur” Baia Mare Premiul II _ Grupul “Trio voice”
Festivalul-Concurs National de folclor
pentru copii “Dorna, plai de joc si cantec”
Vatra Dornei -2 premii I, 1 Premiu II
Festivalul-Concurs National de muzica
ușoară “Muzritm” Vatra Dornei - Premiul

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
I _ Grupul “Cuibul de foc”
Spectacol de folclor în cadrul
Parteneriatului în proiectul educațional
Tabara de Vara in domeniul situatiilor de
urgență, editia a VIII-a, Ipotesti - Diplome
de excelență
Festivalul Naţional „Moştenite din
bătrâni”, ediţia a XXIV-a, Vorona –
acompaniamentul concurenților asigurat de
Orchestra „Mugurelul” - Orchestra
“Mugurelul” - Diploma de excelenţă, 2
Premii I, 1 Premiu III
Festivalul Concurs Internaţional de Muzică
Uşoară “Novalatinitas” – Chişinău,
Republica Moldova - 1 Premiu II.
Promovarea educației sportive în școli și prezentarea beneficiilor obținute prin practicarea unor activități sportive tuturor elevilor
10 Promovarea sportului de performanţă şi a Indicatori de performanță:
100%
Nu este cazul.
Pentru sportul de masă:
sportului de masă în rândul elevilor
-organizarea a 40 de etape locale,
judeţene, zonale la probele şi ramurile
sportive ale competiţiilor din cadrul
calendarului naţional al Olimpiadei
naţionale a sportului şcolar şi Olimpiadei
gimnaziilor;
-participarea a minimum 1000 de elevi la
concursurile şcolare sportive;
- 80 de unităţi de învăţământ implicate;
-120 de cadre didactice;
Pentru sportul de performanţă:
- organizarea a 3 concursuri sportive
judeţene, implicarea a 250 de elevi şi 40 de
cadre didactice de specialitate.
Indicatori de realizare:
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

11

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Pentru sportul de masă:
- în sem.I -2018 au fost organizate peste 95
de etape locale, judeţene şi regionale la
probele şi ramurile sportive ale
competiţiilor din cadrul calendarului
naţional al Olimpiadei naţionale a sportului
şcolar şi Olimpiadei gimnaziilor;
- la concursurile şcolare sportive au
participat peste 3000 de elevi.
- în trim. IV-2018 au fost organizate 40 de
etape locale, 4 etape județene la probele şi
ramurile sportive ale competiţiilor
sportive, fiind implicate peste 100 unități
de învățământ din județ, un număr de peste
250 de cadre didactice și peste 6000 de
elevi.
Pentru sportul de performanţă:
- au fost organizate 6 concursuri sportive
judeţene, 2 etape regionale, 1 etapă
națională.
- în trim. III-2018 a fost organizat, la nivel
județean,1 concurs sportiv, la care au
participat 104 elevi, coordonați de 8 cadre
didactice.
Promovarea valenţelor cultural-educative Indicatori de performanță:
100%
- organizarea, la nivel județean, a
ale sportului şi educaţiei fizice
Concursului național de literatură și
jurnalism sportiv „Un condei numit FairPlay”;
- aprox. 20 participanți.
Indicatori de realizare:
Etapa județeană a competiției „Un condei
numit Fair-Play” s-a desfășurat în luna

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Nu este cazul.
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
iunie 2018. Au participat 19 elevi. Ca
urmare a jurizării lucrărilor, s-au acordat
următoarele premii: 1 Premiu I, 1 Premiu II
și 1Premiu III, precum și 3 Mențiuni.
Două lucrări au fost selectate pentru etapa
națională.
Fundamentarea ofertelor educaţionale în învăţământul vocaţional / tehnic, pe baza nevoilor dezvoltării personale / formării profesionale, conform cererii /
ofertei de pe piaţa muncii, prin promovarea parteneriatului dintre instituţiile de învăţământ şi mediul de afaceri, prin modernizarea programelor / reţelei de
instituţii şcolare și prin extinderea educaţiei antreprenoriale de la şcolile vocaţionale şi tehnologice la toate școlile din județ
12 Fundamentarea Planului de şcolarizare
Indicatori de performanță:
100%
Nu este cazul.
Întocmirea
Proiectului
planului
de
2018-2019 împreună cu partenerii sociali
(CLDPS), pe domenii de studiu, pe baza şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019
- constituirea a 30 clase a IX-a –
evaluării sistematice a cererii de
învățământ
profesional
pregătire profesională în raport cu
constituirea
a 51 de clase de învăţământ
dezvoltarea pieţei muncii
liceal- filieră tehnologică
- realizarea a 3 clase - stagii de pregătire
practică
- 1 clasă – învățământ postliceal.
Indicatori de realizare:
- Planul se școlarizare a fost întocmit și
aprobat de MEN.
Pentru anul școlar 2018-2019 au fost
constituite:
- 30 de clase a IX-a de învățământ
profesional și dual;
- 49 de clase a IX-a de învățământ liceal –
filieră tehnologică;
- 3 clase de stagii de practică de 6 luni
pentru absolvenții de clasa a X-a liceu
tehnologic;
- 1 clasă de învățământ postliceal, an I.
Indicatori de performanță:
13 Corelarea învăţământului profesional şi
100%
Nu este cazul.
- 17 unităţi şcolare de învăţământ
tehnic cu cerinţele agenţilor economici;
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

14

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
profesional şi tehnic vor încheia contractepromovarea parteneriatului dintre
cadru cu operatori economici pentru
instituţiile de învăţământ şi mediul de
desfăşurarea activităţilor de instruire
afaceri; organizarea activităților de
practică
antreprenoriat
- informări/activități de antreprenoriat
desfășurate.
Indicatori de realizare:
- 18 unități cu învățământ profesional în
Planul de școlarizare 2018-2019, au
încheiat contracte – cadru cu 74 de
operatori economici din care 1 unitate a
încheiat și contract de învățământ dual.
- 18 unități cu învățământ profesional în
planul de școlarizare 2018-2019, au
desfășurat informări/activități de
antreprenoriat în cadrul acțiunii
„Săptămâna meseriilor – martie 2018”.
Revalorizarea învățământului profesional Indicatori de performanță:
100%
și tehnic prin flexibilizarea sistemului,
- certificarea a aprox. 1000 de absolvenți
prin diferite tipuri de certificări care să
din învăţământul profesional şi tehnic.
asigure acces pe piața muncii.
- organizarea examenelor de certificare a
Organizarea şi desfăşurarea examenelor
competențelor (înv. de stat și particular)
Indicatori de realizare:
de certificare a competenţelor
- Până la 30 iunie s-au organizat examene
profesionale, pentru absolvenții
de
certificare a competențelor profesionale,
învăţământului profesional şi tehnic,
conform
graficului aprobat de MEN, la
nivelurile 3, 4 şi 5 de calificare
clasele
de
stagii de practică (nivel 3) și
profesională
clasele de liceu tehnologic (nivel 4);
- Au obținut certificatul de competențe
profesionale:
o 73 de absolvenți ai claselor de stagii de
practică (nivel 3);
În trim.III-2018 au promovat examenele de
certificare a competențelor profesionale:

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Nu este cazul.
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
−886 de elevi absolvenți de liceu
tehnologic au promovat examenul de
certificare de nivel 4;
− 362 de elevi absolvenți ai învățământului
postliceal au promovat examenul de
certificare de nivel 5.
15 Asigurarea acordării sprijinului
Indicatori de performanță:
100%
Nu este cazul.
financiar, de către stat, pentru elevii care - minim 2000 de burse profesionale
Indicatori de realizare:
frecventează învățământul profesional,
inclusiv învățământul dual pentru nivelul - peste 2000 de elevi (110 clase) care au
beneficiat de Programul național de
3 de calificare, realizat prin Programul
protecție socială „Bursa profesională”,
național de protecție socială „Bursa
conform prevederilor legale în vigoare în
profesională”.
anul școlar 2017-2018.
- în anul școlar 2018-2019 au fost selectați
2359 elevi beneficiari ai Programului
național de protecție socială „Bursa
profesională”.
Eficientizarea procesului educaţional prin mutarea accentului în actul educațional de pe transmiterea de informație pe crearea de competențe pentru viață,
prin educaţia incluzivă în vederea cultivării toleranței, nediscriminării și acceptării diferenței în școli
16 Creșterea ratei de promovare a educației Indicatori de performanță:
100%
Nu este cazul.
incluzive în procesul educațional al
- Desfăşurarea programului „A doua
elevilor aparținând minorităților
şansă” în două unităţi şcolare;
naționale; derularea de programe de
- Admiterea, pentru anul școlar 2018-2019,
intervenţie educaţională destinate
pe minim 50 de locuri rezervate, pentru
elevilor romi în vederea eliminării
elevii romi.
segregării şcolare şi pentru diminuarea
Indicatori de realizare:
ratei de neşcolarizare/pentru reducerea
În 2018, Programul ”A doua șansă” se
eşecului şcolar şi promovarea
desfășoară în 3 unități de învățământ
examenelor de absolvire
preuniversitar din județ.
Admiterea elevilor rromi pe locurile
rezervate s-a desfășurat în ședința publică
din data de 06.07.2018.
Nr.
crt.
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
- în data de 6 iulie 2018 Comisia Judeţeană
de Admitere a repartizat în şedinţă publică
37 candidaţi care au depus cereri pentru
locurile speciale pentru rromi.
- în anul şcolar 2018-2019 sunt școlarizaţi
21 elevi din Republica Moldova.
Asigurarea eficientizării și profesionalizării manageriale, prin respectarea principiului autonomiei în educaţie, a principiului responsabilităţii publice la nivelul
unităților școlare din sistemul de învățământ județean
Indicatori de performanță:
Conform
17 Monitorizarea performanţelor
100%
Nu este cazul.
Evaluarea
activităţii
manageriale
a
127
calendarului
managerilor şcolari în domeniul
directori
și
39
de
directori
adjuncți,
în
judeţean de evaluare
managementului educaţional, a activităţii
vederea
acordării
calificativelor
anuale.
didactice, ştiinţifice şi de formare;
- Evaluarea personalului angajat în
Evaluarea periodică a personalului de
sistemul de învăţământ judeţean conform
conducere, a personalului didactic,
normativelor în vigoare.
didactic auxiliar şi nedidactic de la
Indicatori de realizare:
nivelul inspectoratului şi de la nivelul
Evaluarea activității manageriale a
unităţilor şcolare, conform fişelor de
personalului
de conducere din unitățile de
evaluare, în vederea atingerii
învățământ
din
județ se desfășoară până pe
performanţelor şi cu ţintă spre
data de 10 octombrie 2018, conform
recunoaşterea măiestriei profesionale.
metodologiei și Procedurii operaționale
privind evaluarea anuală a activității
manageriale a directorilor și directorilor
adjuncți din unitățile de învățământ
preuniversitar din județul Botoșani, an
școlar 2017/2018, aprobată de CA al ISJ
Botoșani și calendarului de evaluare, anexă
a procedurii.
În perioada 16 iulie – 31 august 2018 s-a
realizat evaluarea de etapă a activității
manageriale a personalului de conducere
din unitățile de învățământ preuniversitar
din județul Botoșani. În această etapă de
evaluare s-a realizat inspecția de evaluare
Nr.
crt.

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Pagina 71 / 237

Nr.
crt.

18

Denumire

Actualizarea bazei de date a personalului
de conducere din unitățile de învățământ
preuniversitar;
Întărirea rolului managementului școlii;
asigurarea asistenţei calificate, a

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
și consultări cu reprezentanți ai
personalului didactic și nedidactic al școlii,
cu organizația sindicală din școală, cu
reprezentanți ai autorităților
locale/județene și directorul unității de
învățământ în cazul evaluării directorului
adjunct, precum și verificări ale
documentelor care justifică punctajul
autoevaluat, conform Procedurii
operaționale privind evaluarea anuală a
activității manageriale a directorilor și
directorilor adjuncți din unitățile de
învățământ preuniversitar din județul
Botoșani.
- În perioada 3 - 7 septembrie 2018 s-au
stabilit punctajele și s-au acordat
calificativele pe baza fișelor de
(auto)evaluare, a rapoartelor
argumentative, a rapoartelor de etapă, a
rezultatelor altor evaluări externe din
perioada analizată prin diferite tipuri de
inspecție (inspecție şcolară, evaluare
instituţională, rapoarte ale Corpului de
Control al Ministrului Educației Naționale,
note informative etc.).
- În perioada 10 - 14 septembrie 2018 au
fost aprobate punctajele și calificativele
anuale și au fost comunicate rezultatele
evaluării.
Indicatori de performanță:
100%
- 1 bază de date
- 10 activități metodice
- 4 ședințe cu directorii
Indicatori de realizare:

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Nu este cazul.
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Nr.
crt.

Denumire
consilierii individuale şi colective.

19

Consilierea echipelor manageriale în
definirea politicii de resurse umane şi
asigurarea sprijinului în recrutarea
personalului didactic.
Asistarea şcolilor în realizarea încadrării
şi în managementul normelor didactice

20

Organizarea concursului național pentru
ocuparea posturilor didactice/ catedrelor
vacante/ rezervate în învățământul
preuniversitar – 2018

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- 3 şedinţe de lucru cu directorii unităţilor
de învăţământ, 1 ședință de instruire a
directorilor cu privire la organizarea și
desfășurarea examenelor naționale.
- 16 activități metodice desfășurate în
cadrul Cercurilor pedagogice ale
directorilor unităților de învățământ din
județul Botoșani, pe parcursul anului 2018.
- în septembrie 2018 a fost actualizată baza
de date cu personalul de conducere din
unitățile de învățământ preuniversitar din
județul Botoșani.
Indicatori de performanță:
100%
- Parcurgerea 100% a etapelor de
mobilitate a cadrelor didactice
- Realizarea încadrării cu personal didactic
calificat în şcoli
- Minim 2 adrese de informare trimise în
școli
Indicatori de realizare:
- Pe parcursul anului 2018 au fost
parcurse toate etapele de mobilitate a
cadrelor didactice prevăzute de
metodologiile specifice, în vigoare.
Indicatori de performanță:
100%
- Organizarea a 2 centre de examen
pentru titularizare
- 1 bază de date completată
- înscrierea a aprox. 500 de candidaţi
- 10 inspectori şcolari implicaţi
Indicatori de realizare:
- Examenul de titularizare s-a desfășurat, la
nivel național, în data de 11.07.2018.
- pentru organizarea și desfășurarea

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

Nu este cazul.

Conform
calendarului de
mobilitate a cadrelor
didactice

Nu este cazul.

Conform
calendarului de
mobilitate a cadrelor
didactice
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
acestuia a fost completată baza de date
cuprinzând candidații înscriși, în număr de
peste 500, și au fost constituite comisiile
din cele 2 centre de examen.
Candidați evaluați,
din care:
promovați (cu
note de minim 5)
nepromovați (cu
note sub 5)

407

100%

340

83.54%

67

16.46%

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

Dezvoltarea competenţelor profesionale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, prin oferta de formare continuă particularizată și grade didactice
Indicatori de performanță:
21 Derularea/monitorizarea derulării unor
100%
Nu este cazul.
Conform ofertei şi
- minim 100 de cadre didactice vor absolvi
programe de formare şi dezvoltare
graficului de formare
programe
de
formare
continuă
profesională menite a crea competenţele
a CCD Botoşani
- minim 5 tipuri de programe de formare
necesare schimbărilor de paradigmă
educaţională (competenţe de metodist, de continuă absolvite.
evaluator, de mentor, competenţe în sfera Indicatori de realizare:
- 1 program de formare acreditat MEN,
elaborării de proiecte educaţionale
Asigurarea calității in educație prin
eligibile etc.).
valorizarea resurselor umane, 75 de cadre
didactice participante;
- 1 program de formare din oferta CCD,
avizată de MEN si finanţată din bugetul
alocat, Debate ca strategie educațională,
27 cursanți;
- Programe din oferta CCD, avizate de
MEN şi finanţate din alte surse:
• Consiliere si orientare: 42 de cursanți;
• Curs de abilitare curriculară pentru
metodiști: 59 cursanți;
• Intervenții psihopedagogice în
corectarea tulburărilor de limbaj și
comunicare la copiii cu CES: 209
cursanți;
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
• Manager de proiect – proiecte europene:
34 cursanți;
• Modalități concrete de realizare a
educației remediale: 30 cursanți;
• Managementul timpului liberoportunitate de dezvoltare personală: 34
cursanți;
• Proiectarea integrată în învățământul
primar: 92 cursanți;
• Prevenirea si combaterea violenței în
mediul școlar: 55 cursanți;
• Relația școală-comunitate: 52 cursanți;
• Sociologia familiei-repere didactice: 26
cursanți.
Total: 633 cursanți.
În trim. III s-au desfășurat prin CCD
Botoșani următoarele programe de formare
a cadrelor didactice:
Denumire program/ Nr. cursanţi:
Asigurarea calităţii în educaţie prin
valorizarea resurselor umane/25
Curriculum–modele de proiectare şi
implementare/150
Prevenirea şi combaterea abandonului
şcolar / 25
Abilitarea curriculară a cadrelor a
cadrelor didactice din înv. primar pentru
clasa pregătitoare /
25
Aspecte metodice și metodologice ale
activității de cerc pedagogic în
învățământul preşcolar/ 30
Aspecte metodice și metodologice ale
activității de cerc pedagogic în

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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Nr.
crt.

22

Denumire

Organizarea, planificarea şi înregistrarea
înscrierilor pentru susţinerea
definitivatului și a gradelor didactice;

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
învățământul primar/ 60
Trim. IV 2018-CCD Botoșani:
Denumire program/ Nr. cursanţi
Abilitarea metodiştilor IŞJ
/ 300
Administratorul financiar în şcoala
europeană/ 50
Asigurarea calităţii în educaţie prin
valorizarea resurselor umane/25
Aspecte metodice și metodologice ale
activității de cerc pedagogic în
învățământul preşcolar/ 25
Competenţe în evaluare a cadrelor
didactice pentru examene şi concursuri
naţionale / 25
Curriculum – modele de proiectare şi
implementare/ 150
Dezvoltarea competențelor în vederea
asigurării unui mentorat de calitate în
învățământul preuniversitar/ 75
Educaţia copiilor cu ADHD/ 25
Leadership şi management în organizaţiile
şcolare / 75
Limba, istoria, tradiţiile şi cultura
rromilor/ 25
Management de proiect/ 75
Managementul conflictelor în mediul
şcolar / 25
Modalităţi concrete de realizare a
educaţiei remediale / 25
Prevenirea şi combaterea abandonului
şcolar/ 25
Indicatori de performanță:
100%
- 2 informări privind calendarul de
înscriere la examenele de obţinere a

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Nu este cazul.
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relevante

Conform
Calendarului de
înscriere la
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Nr.
crt.

Denumire
transmiterea dosarelor candidaților către
centrele universitare;
Completarea bazei de date pentru cadrele
didactice înscrise la perfecţionare.
Consultanţă privind programele de
obţinere a gradelor didactice în
învăţământ

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
gradelor didactice.
- minim 1 activitate judeţeană de consiliere
a debutanţilor
- 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
Indicatori de realizare:
- peste 2 informări privind calendarul de
echivalare ECTS;
- Baza de date a candidaților la definitivat
actualizată cu notele la inspecții si
portofolii;
- Baza de date a candidaţilor pentru
examenele de obținere a gradelor didactice
a fost actualizată cu notele la inspecții;
- examenul de Definitivat - 2018 s-a
desfășurat în data de 18.07.2018.
Candidați evaluați,
din care:
promovați (cu medii
de min. 8)
nepromovați (cu medii
sub 8)

167

100%

133

79,64%

34

20,36%

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante
examenele de
obţinere a
definitivatului și
gradelor didactice

Susținerea politicilor educaționale extrașcolare și extracurriculare pentru asigurarea educației complementare programelor școlare aprobate;
Dezvoltarea sistemului de educaţie botoşănean prin realizarea parteneriatelor cu autoritățile administrației publice locale, prin implementarea proiectelor educative
Indicatori de performanță:
23 Înnoirea ofertei de activităţi și proiecte
100%
Nu este cazul.
Se vor desfăşura
educative extrașcolare; monitorizarea
- minim 10 proiecte/ programe educative
conform
aplicării în şcoli a unor programe
- 300 de elevi implicaţi
diagramelor Gantt
coerente de educaţie pentru sănătate,
- 15 cadre didactice
stabilite în proiecte.
educaţie civică, educaţie culturalIndicatori de realizare:
artistică şi ştiinţifică, educaţie ecologică,
S-au derulat activitățile corespunzătoare
educaţie prin sport, educaţie rutieră,
proiectelor si programelor de educaţie
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Nr.
crt.

Denumire
educație pentru dezvoltarea durabilă

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
pentru sănătate, educaţie civică, educaţie
cultural-artistică şi ştiinţifică, educaţie
ecologică, educaţie prin sport, educaţie
rutieră, educație pentru dezvoltarea
durabilă aprobate.
Proiecte/activități educative derulate
(selecție):
- organizarea, la nivel județean, a
Concursului național “Alege! Este dreptul
tău!”
Clasele I-VIII: 15 elevi participanţi: 3 X
Premiul I, 3 X Premiul II, 2 X Premiul III,
2 X Menţiune, 5 X Premiul special;
Clasele IX-XII: 12 elevi participanţi: 1 X
Premiul I, 1 X Premiul II, 1 X Premiul III,
1 X Menţiune, 5 X Premiul Special;
- organizarea, la nivel județean, a
Concursului național “Cupa DHS” – 44
elevi participanţi.
Echipaj calificat la etapa naţională:
Echipajul de la Şcoala Gimnazială nr. 17
Botoşani;
- organizarea, la nivel județean, a
Concursului național “Educaţie rutieră –
Educaţie pentru viaţă”
Echipaj calificat la etapa naţională:
Echipajul de la Şcoala Gimnazială nr.17
Botoşani; organizarea, la nivel județean, a
Concursului național “Împreună”.
Echipaj calificat la etapa naţională: 4 elevi
de la Liceul cu Program Sportiv Botoşani
(Premiul I) Premiul al II-lea: Liceul
“Demostene Botez” Truşeşti.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- organizarea, la nivel județean, a
Concursului național “Jocurile olimpice în
imaginaţia copiilor” 116 elevi participanţi:
50 X Premiul I. - organizarea, la nivel
județean, a Concursului național
“Meşteşuguri Artistice Tradiţionale”- 85
elevi participanţi: 10 calificaţi la etapa
naţională
- Participarea la Concursul Naţional de
Proiecte „Parteneriat în educaţie-Prezent şi
perspective”, etapa naţională, Sulina: - 1 X
Premiul II.
Educație timpurie:
La disciplina educație timpurie s-au
desfășurat următoarele concursuri :
- Festivalul Județean de Teatru și creație
plastică „Gheorghe Hrușcă”, CAEJ poziția
64: Premiul I- 75, Premiul II-43, Premiul
III-15, premii speciale - 8;
- Concurs Județean „Copil ca Tine sunt și
Eu…” , C.A.E.J. poziția 9: Premiul I- 72,
Premiul II- 62 și Premiul III- 54;
- Festival Concurs Județean de Teatru
„Masca”, C.A.E.J. poziția 33: Premiul I- 9,
Premiul II- 8, Premiul III- 4, Premii
Speciale - 4 și Trofeu – 1;
- Concurs Interjudețean de interpretare
artistică „DO-RE-MI”, C.A.E.J.I.: Premiul
I- 108, Premiul II- 86 și Premiul III- 44;
- Concurs Interjudețean de creație artistico
- plastică „Inimioare pentru mama”,
C.A.E.R.I. poziția 190: Premiul I- 62,
Premiul II- 55, Premiul III- 45, Mențiuni -

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
40;
- Concurs Județean „Trandafir
Moldovenesc”, C.A.EJ
nr.15197/8.12.2017: Premiul I- 19 și
Premiul II- 2;
- Festival Concurs Județean „Creangă,
prietenul copiilor”, C.A.E.J. poziția 65:
Premiul I- 15 și Premiul II-3;
- Festival Concurs Județean de muzică și
dans „Happy fest - zâmbet de copil”,
C.A.E.J. nr.1010/12.02.2018: Premiul I12, Premiul II- 18 și Premiul III – 10;
- Festival Concurs Interjudețean de tradiții
„Din lada de zestre a bunicii”, C.A.E.R.I.
poziția 1001: Premiul I- 13, Premiul II- 33
și Premiul III- 8;
- Concurs Județean de creație artistico plastică „1 Iunie Bucuria de a fi copil”,
C.A.E.J. poziția 15: Premiul I- 30, Premiul
II- 23, Premiul III- 17și Mențiuni - 13;
- Concurs Interjudețean de ecologie și
protecție a mediului „Să învățăm de la cei
mici”, C.A.E.R.I. poziția 1261: Premiul I73, Premiul II- 56, Premiul III- 42 și
Mențiune - 32;
- Festival Concurs Județean de dans și
gimnastică „Sport și sănătate în pași de
dans”, C.A.E.J. poziția 114: Premiul I- 6,
Premiul II- 17, Premiul III- 2 și Trofeul –
1;
- Festival Concurs Interjudețean de dans și
coregrafie „Arlechin”, C.A.E.R.I. poziția

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
440: Premiul I- 9, Premiul II- 15, Premiul
III- 25, Mențiune – 40;
- Concurs Interjudețean de arte vizuale
„Minunea Învierii”, C.A.E.R.I. poziția 87:
Premiul I- 45, Premiul II- 64 , Premiul III59 și Mențiuni – 62;
- Concurs Interjudețean „Siguranța
înseamnă viață”, C.A.E.R.I. poziția 83:
Premiul I- 32, Premiul II- 56 și Premiul
III- 24;
- Concurs Interjudețean „1 Martie și 8
Martie în sufletele noastre”, CAERI poziția
74: Premiul I- 18, Premiul II- 22, Premiul
III- 15, Premii Speciale - 17 și mențiuni –
19;
- Concurs Interjudețean de creație plastică
„Învierea Domnului – o sărbătoare a
sufletului”, C.A.E.R.I. poziția 74: Premiul
I- 14, Premiul II- 9, Premiul III- 13,
Mențiune – 21; Premii Speciale – 9;
- Concurs Județean „Grădinița de vară în
domeniul situațiilor de urgență”, C.A.E.J.
poziția 104: Premiul I- 8, Premiul II- 5 și
Premiul III- 6;
- Concurs Județean de educație prin sport
„Ai un loc la noi în joc”, CAEJ poziția
109: Premiul I- 5, Premiul II- 5, Premiul
III- 10, premiul special – 1;
- Concurs Interjudețean „Paștele din
sufletul copiilor”, C.A.E.R.I. poziția 998:
Premiul I- 149, Premiul II- 104, Premiul
III- 26, Mențiuni – 9 și premiul special –

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
10;
- Concurs Județean „Micii campioni”,
CAEJ poziția 87: Premiul I- 60, Premiul II50, Premiul III- 20;
- Concurs Regional „Cânt și joc
moldovenesc”, CAERI poziția 441:
Premiul I- 40, Premiul II- 12, Premiul III10;
- Festivalul Regional „Micii păpușari”,
CAERI poziția 884: Premiul I- 120,
Premiul II- 50, Premiul III- 10;
- Festivalul Regional „Tinere speranțe”,
CAERI poziția 53: Premiul I- 50, Premiul
II- 40, Premiul III- 20.
Învățământ primar:
”Grigore Vieru, poet al sufletului
românesc”, etapa națională; 804
participanți, 12 Premii I, 21 Premii II, 25
Premii III, 148 Mențiuni, 6 Premii
speciale.
Proiect educațional regional cu participare
națională „Sărbătorile românilor de
pretutindeni”: etapa regională; 725
participanți, 45 Premii I, 38 Premii II, 40
Premii III, 50 Mențiuni, 3 Premii speciale.
Proiect interjudețean „Lumea Poveștilor”,
etapa interjudețeană; 620 participanți, 40 Premii I, 45 Premii II, 30 Premii III, 45
Mențiuni.
Concursul regional cu participare națională
„Mate +”, etapa județeană, 246
participanți, 57 - Premii I, 11 Premii II, 27

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Premii III, 13 Mențiuni.
„Eminescu printre noi”, etapa județeană,
118 participanți, 30 - Premii I, 26 Premii
II, 14 Premii III, 20 Mențiuni.
„Pași prin matematică”, etapa județeană,
118 participanți, 30 - Premii I, 26 - Premii
II, 14- Premii III, 20- Mențiuni.
„Pași prin matematică”, etapa județeană,
136 -participanți, 19 - Premii I, 6 Premii II,
12 Premii III, 8 Mențiuni.
„Timp şi spaţiu românesc în context
european”, etapa interjudețeană, ; 84 participanți, 14 - Premii I, 13 Premii II, 14
Premii III, 23 Mențiuni.
Comunicare.ortografie.ro, etapa națională,
335 -participanți, 77 - Premii I, 71 Premii
II, 51 Premii III, 55 Mențiuni.
Fii inteligent la matematică, etapa
națională, 282 -participanți, 99 - Premii I,
45 Premii II, 55 Premii III, 60 Mențiuni,
100 Premii speciale.
Porni luceafarul, etapa națională, 470 participanți, 45 - Premii I, 55 Premii II, 60
Premii III, 100 Mențiuni.
Discovery, etapa națională, 20-participanți,
14 - Premii I, 14 Premii II, 4 Premii III, 2
Mențiuni.
Olimpiada de educatie civică, etapa
județeană, 34 -participanți, 2 - Premii I, 2
Premii II, 6 Premii III, 6 Mențiuni.
Tinere impresii, etapa județeană.
- 24-30 iulie 2018, Harghita, Proiectul

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Avocatul elevului, la care a participat 1
elev, membru al CȘE Botoșani;
- 4-9 septembrie 2018, Concursul Național
”Împreună”, desfășurat la Eforie Sud, la
care a participat un echipaj alcătuit din 4
elevi din județul Botoșani, coordonat de
un profesor de specialitate;
Olimpiada națională ”Meșteșuguri artistice
tradiționale”, Sibiu, 24-30 iulie 2018;
elevii din județul Botoșani au obținut 10
premii.
Activități/proiecte educative, etapa
națională, la care au participat în trim.III2018, elevi din județul Botoșani (selecție):
- Concursul național ”Alege! Este dreptul
tău!”, etapa națională, Năvodari, 18-22
iunie 2018, la care s-a obținut locul IV;
- În data de 20 iunie 2018, la nivel județean
a fost organizată Campania Națională
”Informare acasă! Siguranță în lume”, în
colaborare cu Ministerul pentru Românii
de Pretutindeni; au participat
reprezentanți din toate școlile din județul
Botoșani, coordonați de consilierii
educativi din școli;
- 24-30 iulie 2018, Harghita, Proiectul
Avocatul elevului, la care a participat 1
elev, membru al CȘE Botoșani;
- 4-9 septembrie 2018, Concursul Național
”Împreună”, desfășurat la Eforie Sud, la
care a participat un echipaj alcătuit din 4
elevi din județul Botoșani, coordonat de
un profesor de specialitate;
Olimpiada națională ”Meșteșuguri artistice

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante
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Nr.
crt.

24

Denumire

Selecţia şi evaluarea proiectelor
educative extraşcolare în vederea
cuprinderii în Calendarul activităţilor
educative (CAEN; CAER; CAERI;
CAEJ)
Organizarea acţiunilor din Calendarul
naţional al activităților culturaleducative, tehnico-științifice şi sportivturistice organizate cu elevii

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
tradiționale”, Sibiu, 24-30 iulie 2018;
elevii din județul Botoșani au obținut 10
premii.
Indicatori de performanță:
100%
- 5 proiecte educative evaluate şi incluse
în CAEN;
- 30 proiecte educative evaluate şi incluse
în CAER/CAERI;
- minim 60 proiecte educative evaluate şi
incluse în CAEJ
Indicatori de realizare:
Selecţia şi evaluarea proiectelor educative
extraşcolare
Au fost evaluate și aprobate:
- 135 de proiecte educative județene, care
au fost incluse în CAEJ 2017-2018;
- 3 proiecte educative naționale nefinanțate
de MEN și 2 proiecte educative naționale
finanțate de MEN, incluse în CAEN 2018.
- 22 de proiecte educative incluse în
CAER /CAERI 2017-2018, fără finanțare
M.E.N.
În unitățile de învățământ preuniversitar
din județ s-au desfășurat activități
extrașcolare al căror scop este dezvoltarea
unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor
în activităţi cât mai variate şi bogate în
conţinut, cultivarea interesului pentru
activităţi socio-culturale, facilitarea
integrării în mediul şcolar, oferirea de
suport pentru reuşita şcolară în ansamblul
ei, valorificarea aptitudinilor personale şi
corelarea acestora cu atitudinile
caracteriale.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Nu este cazul.
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Alte informații
relevante

Se vor desfăşura
conform
diagramelor Gantt
stabilite în proiecte.
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Nr.
crt.

25

Denumire

Monitorizarea derulării proiectelor
educative tematice în cadrul Programul
naţional „Şcoala altfel”

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
S-au derulat toate activitățile aferente
proiectelor educative cuprinse în
Calendarul activităţilor educative (CAEN;
CAER; CAERI; CAEJ).
S-au organizat toate acţiunile din
Calendarul naţional al activităților culturaleducative, tehnico-științifice şi sportivturistice organizate cu elevii.
Pentru anul școlar 2018-2019 au fost
depuse, evaluate și aprobate 141 proiecte
educative incluse în CAEJ-2019, iar pentru
CAER/CAERI-2019 au fost aprobate 83 de
proiecte educative inițiate la nivel județean.
Pentru CAEN 2019 au fost trimise spre
evaluare la nivel național un număr de 10
proiecte educative, fiind aprobate și incluse
în calendar 5 dintre acestea.
Indicatori de performanță:
100%
- 3 proiecte educative specifice
programului național
minim 200 de elevi implicați
Indicatori de realizare:
Programul naţional „Şcoala altfel”:
Din cele 123 unităţi şcolare din judeţ, 90
de şcoli au planificat activităţile în sem. al
II-lea al anului şcolar (până la sfârşitul
lunii mai 2018). Proiectele din săptămâna
”Şcoala altfel” 2018 au cuprins toate
tipurile/domeniile de activităţi nonformale:
cultural-artistic, vizite de documentare,
ştiinţific, voluntariat, orientare şcolară şi
profesională, autocunoaştere şi
comunicare, divertisment.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Nu este cazul.

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante

-
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
Numărul participanţilor la ,,Şcoala altfel”
– din trim. I al anului școlar, la
învăţământul de zi/stat a fost: nivel
preşcolar = 3.320 copii, nivel primar
=4337 elevi, nivel gimnazial =9.400 elevi
şi nivel liceal = 6.652 ruta directă, iar
învăţământul profesional = 1.230 elevi.
Proiecte derulate: „Să programăm în
Alice”–atelier de lucru, Educaţie
financiară; Job Shadow Day” – program
internațional de orientare profesională;
- 3 proiecte de educaţie rutieră.
- 4 proiecte de educaţie ecologică.
- 7 activități educative din cadrul
Proiectului „Scoala altfel – o activitate de
succes” au fost promovate la nivel
naţional. În cadrul acestor proiecte au fost
implicaţi peste 350 de elevi.
Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului de învățământ, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei elevilor în mediul
școlar, prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii sociale prin cuprinderea în şcoală a copiilor cu dizabilităţi /CES/din grupuri vulnerabile/cu
situaţii sociale defavorizate prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii de şanse
Indicatori de performanță:
26 Elaborarea, implementarea şi
100%
Nu este cazul.
Pe parcursul anului
derularea
a
min.
20
de
programe
din
monitorizarea programelor, activităţilor
2018
oferta de consiliere educațională a
şi instrumentelor specifice pentru
C.J.R.A.E. Botoșani;
reducerea violenţei, absenteismului şi
- 2600 de preșcolari/elevi/tineri consiliaţi
abandonului şcolar din învăţământul
individual pe problematică specifică de
obligatoriu, prin intermediul unei
către consilierii școlari din Centrul
abordări bazate pe parteneriatul cu
Județean de Asistență Psihopedagogică și
autorităţile competente şi a unui
din Cabinetele Școlare/Interșcolare de
mecanism solid de monitorizare
Asistență Psihopedagogică (CJAPP/
CȘAPP) din rețeaua C.J.R.A.E. Botoșani
Indicatori de realizare:
Nr.
crt.

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

27

Denumire

Prevenirea situaţiilor de inadaptare
şcolară şi reducerea factorilor de risc

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
În sem. I-2018 s-au desfășurat 29038 de
activități de consiliere individuală și de
grup în cadrul a 78 de programe din oferta
de consiliere educațională a C.J.R.A.E.
Botoșani;
- 3494 de elevi au beneficiat de consiliere
individuală;
- 2253 de elevi au fost incluși în activități
de consiliere de grup în cadrul a 738 de
activități.
- în sem. II-2018 s-au desfășurat 1272 de
activități de consiliere individuală și de
grup/lecții de consiliere cu conținut
educațional în 110 de programe din oferta
de consiliere educațională a C.J.R.A.E.
Botoșani; 966 de elevi au beneficiat de
consiliere individuală.
- 1348 de elevi au fost incluși în activități
de consiliere de grup în cadrul a 215
activități.
- s-au desfășurat 458 de activități de
consiliere de grup/lecții de consiliere cu
conținut educațional.
Indicatori de performanță:
100%
- 200 de copii/elevi cu tulburări de limbaj
şi comunicare vor beneficia de servicii de
terapie logopedică prin Centrul Logopedic
Interşcolar/ Cabinetele logopedice școlare
(CLI/CLȘ);
- 200 de părinți/cadre didactice vor
beneficia de consultanţă pe problematica
tulburărilor identificate.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Nu este cazul.

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante

Trimestrele I, II, IV
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Nr.
crt.

28

Denumire

Acordarea de servicii de evaluare a
dezvoltării psihosomatice a copiilor, în
vederea înscrierii în învăţământul primar

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Indicatori de realizare:
- în sem.I-2018: 231 de copii/elevi cu
tulburări de limbaj şi comunicare au fost
cuprinși în terapii specifice, din care 165
de copii/elevi sunt cu tulburări ameliorate,
iar 27 de copii cu tulburări de limbaj au
fost corectați;
- 379 de părinți și de cadre didactice au
beneficiat de consultanță metodologică pe
problematica tulburărilor de limbaj
identificate.
- în sem.II - 2018: 122 de copii/elevi cu
tulburări de limbaj şi comunicare au fost
cuprinși în terapii specifice, din care 28 de
copii/elevi sunt cu tulburări ameliorate, iar
7 copii cu tulburări de limbaj au beneficiat
de activități de corectare a tulburărilor de
limbaj; 104 de părinți și 28 de cadre
didactice au beneficiat de consultanță
metodologică pe problematica tulburărilor
de limbaj identificate.
- cu acești elevi se va lucra și în anul 2019.
Indicatori de performanță:
100%
- minim 200 de copii vor fi evaluați
psihosomatic de către specialiștii
C.J.R.A.E. Botoșani
Indicatori de realizare:
- în sem.I-2018: 564 copii au fost evaluați
psihosomatic, din care 532 au primit
recomandare pentru înscrierea în casa
pregătitoare, iar 32 au fost orientați spre
grupa mare (grădiniță).
- în sem. II- 2018: 32 de copii au fost

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Nu este cazul.

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante

Trimestrul I
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Nr.
crt.

29

30

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
evaluați psihosomatic, din care 25 au
primit recomandare pentru înscrierea în
clasa pregătitoare, iar 2 au fost orientați
spre grupa mare (grădiniță).
Reducerea ratei de părăsire timpurie a
Indicatori de performanță:
100%
sistemului educațional
-aprox. 2000 de preşcolari beneficiari ai
Acordarea tichetelor sociale pentru
tichetelor sociale în vederea stimulării
grădiniță, conform Legii nr. 248/2015 şi participării învățământului preșcolar
Indicatori de realizare:
a HG nr. 15/2016 pentru a stimula
Pentru
anul școlar 2017-2018 au fost
accesul în învățământul preșcolar
selectați ca eligibili: 2016 beneficiari ai
tichetelor sociale pentru grădiniță, conform
Legii nr.248/2015 şi a HG nr.15/2016.
Pentru anul școlar 2018-2019 au fost
selectați ca eligibili 1932 de beneficiari ai
tichetelor sociale pentru grădiniță, conform
Legii nr.248/2015 şi a HG nr.15/2016.
Indicatori de performanță:
Aplicarea programelor naționale sociale
100%
- aprobarea a aprox. 300 de dosare pentru
pentru elevii cu situaţii sociale
acordarea ajutorului financiar „Euro 200”
defavorizate, în vederea asigurării
- aprox. 1500 de elevi de liceu beneficiari
participării şcolare:
ai programului naţional de protecţie
• Ajutor financiar pentru achiziţionarea
financiară „Bani de liceu”;
de calculatoare „Euro 200”, conf. Legii
- acordarea de manuale și rechizite școlare
nr. 269 /2004
gratuite
• Acordarea sprijinului financiar „Bani
Indicatori de realizare:
de liceu”;
Pentru anul școlar 2017-2018 s-a aprobat
• Acordarea de manuale gratuite pentru
acordarea
sprijinului financiar, în cadrul
elevii din învăţământul preuniversitar
Programului
“Bani de liceu”, unui număr
• Acordarea de rechizite şcolare
de 1972 de elevi.
gratuite, conf. O.G. nr. 33/ 2001 aprobată
În anul 2018 au fost aprobate 166 de
prin Legea nr. 126/ 2002
dosare ce au beneficiat de sprijinul
financiar ”Euro 200”.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
În anul școlar 2018-2019
În unităţile de învăţământ de stat sau
particulare se utilizează manuale școlare şi
alte auxiliare didactice aprobate de
Ministerul Educaţiei Naționale. Manualele
şcolare se elaborează şi se evaluează pe
baza programelor şcolare elaborate de
Institutul de Ştiinţe ale Educației şi
aprobate de Ministerul Educaţiei Naționale.
Pentru anul școlar 2018-2019 au fost
distribuite în școlile din județ manualele
școlare solicitate, conform comenzilor
efectuate de unitățile de învățământ din
județul Botoșani în aplicația națională
dedicată.
Pachete de rechizite școlare, an școlar
2018 -2019:
Clasa pregătitoare................... 1322 buc
Pachet clasa I………..........… 1284 buc
Pachet clasa II / IV……….… 4477 buc
Pachet clasa V / VII………… 3851 buc
Pachet clasa a VIII-a…..............1644 buc
TOTAL
12578 buc.
Rechizitele școlare sunt distribuite în școli
începând din luna septembrie 2018.
Acordarea sprijinului financiar „Bani
de liceu”:
Conform prevederilor Hotărârii nr.1488
din 9 septembrie 2004 privind aprobarea
criteriilor şi a cuantumului sprijinului

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
financiar ce se acordă elevilor în cadrul
Programului național de protecție socială
"Bani de liceu", cu modificările și
completările ulterioare, cererile pentru
acordarea sprijinului financiar s-au depus
în perioada 15 septembrie - 1 octombrie, la
unitatea de învățământ la care elevul este
înscris.
La nivelul județului Botoșani, au depus
dosare pentru acordarea sprijinului
financiar ”Bani de liceu”: 2862 de elevi,
fiind declaraţi eligibili 2406 elevi.
Derularea unor programe/proiecte comune, Inspectoratul Şcolar Judeţean - Centrul Judeţean de Resurse pentru Asistenţă Educaţională – unități de
învățământ – comunitatea locală, în vederea reducerii absenteismului/abandonului şcolar, cuprinderii copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul
special şi de masă, orientării în carieră a elevilor
Indicatori de performanță:
Pe parcursul anului
31 Implementarea programelor/ proiectelor
100%
Nu este cazul.
2018
minim
500
de
copii/elevi/tineri
cu
cerințe
C.J.R.A.E. Botoșani în parteneriat cu
educaționale speciale, evaluați prin
unităţile şcolare din județul Botoșani
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. 500 de părinți ai copiilor/elevilor cu
CES consiliați;
- avizarea solicitărilor de învăţământ la
domiciliu pentru copii/elevi/tineri (în
funcție de numărul de solicitări)
Nr.
crt.

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Indicatori de realizare:
În sem.I-2018:
- 287 de copii/elevi/tineri cu cerințe
educaționale speciale au fost evaluați prin
SEOSP – COSP din cadrul C.J.R.A.E.
Botoșani, pentru care s-a întocmit plan de
recuperare, din care: 222 au fost orientați
spre învățământ de masă și 65 spre
învățământul special;
- 222 de responsabili de caz pentru
copiii/elevii cu CES au beneficiat de
consultanță educațională;
- 287 de părinți ai copiilor/elevilor cu CES
au fost consiliați;
- au fost avizate 19 solicitări pentru
învățământ la domiciliu, din care: 10 învățământ special și 9 – învățământ de
masă.
În trim.III-2018:
- 168 de copii/elevi/tineri cu cerințe
educaționale speciale au fost evaluați prin
SEOSP și COSP din cadrul C.J.R.A.E.
Botoșani, din care: 104 au fost orientați
spre învățământ de masă și 57 spre
învățământul special, iar 7 au primit
certificate fără cerințe educaționale
speciale;
- au fost avizate 15 solicitări pentru
învățământ la domiciliu, din care: 9 învățământ de masă și 6 – învățământ
special;
- 5 responsabili de caz pentru copiii/elevii
cu CES au beneficiat de consultanță

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante
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Nr.
crt.

32

Denumire

Asigurarea serviciilor de consiliere şi
asistenţă psihopedagogică în vederea
orientării şcolare și profesionale a
elevilor

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
educațională;
- 168 de părinți ai copiilor/elevilor cu
CES au fost consiliați.
Trim. IV-2018:
- 217 de copii/elevi/tineri cu cerințe
educaționale speciale au fost evaluați prin
SEOSP și COSP din cadrul C.J.R.A.E.
Botoșani, din care: 189 au fost orientați
spre învățământ de masă și 28 spre
învățământul special;
- din aceștia 4 au primit școlarizare la
domiciliu în unitățile de învățământ de
masă, iar 3 domiciliu în învățământul
special;
- 30 de responsabili de caz pentru
copiii/elevii cu CES au beneficiat de
consultanță educațională;
- 217 de părinți ai copiilor/elevilor cu
CES au fost consiliați.
Indicatori de performanță:
100%
- C.J.R.A.E. Botoșani va desfăşura
Proiectul județean „VIA - Viitorul Începe
Azi!”, proiect de informare şi consiliere în
carieră, în activitățile căruia vor fi cuprinși
5 000 de elevi din clasele terminale – a
VIII-a, a XII-a/a XIII-a, din care vor fi
consiliați individual aproximativ 650 de
elevi, ce vor fi susținuți pentru realizarea
unei decizii optime în orientarea carierei și
motivarea pentru continuarea studiilor;
- 300 de părinți vor beneficia de consiliere/
consultanță metodologică individuală
și/sau de grup;

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Nu este cazul.

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante

Trimestrele I, II, IV

Pagina 94 / 237

Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- 250 de cadre didactice vor fi informate
individual/în grup privind orientarea în
carieră a elevilor;
- aproximativ 3 500 de elevi de clasa a
VIII-a vor fi beneficiari ai activităţilor de
consiliere şi orientare școlară și
profesională
Indicatori de realizare:
În cadrul proiectul județean „VIA Viitorul începe azi!”, proiect de informare
şi consiliere în carieră, în sem.I-2018, s-au
desfășurat următoarele activități:
- 6238 de elevi din clasele terminale – a
VIII-a, a XII-a/a XIII-a au fost cuprinși în
activități de consiliere de grup și
individuală;
- 327 de părinți au beneficiat de consiliere
individuală și/sau de grup;
- 351 de cadre didactice au fost informate
individual sau în grup privind orientarea în
carieră a elevilor;
- s-a realizat sondajul opțiunilor școlare pe
un număr de 3528 de elevi ai claselor a
VIII-a, în vederea identificării opțiunilor
școlare și profesionale privind traseele de
școlarizare viitoare.
Trim. IV-2018:
În cadrul proiectul județean „VIA Viitorul începe azi!”, proiect de informare
şi consiliere în carieră, pentru anul școlar
2018-2019 s-au desfășurat următoarele
activități:
- 1246 de elevi din clasele terminale – a
VIII-a, a XII-a/a XIII-a au fost cuprinși în

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
activități de consiliere de grup și
individuală;
- 168 de părinți au beneficiat de consiliere
individuală și/sau de grup;
- 216 de cadre didactice au fost informate
individual sau în grup privind orientarea în
carieră a elevilor;
- s-a realizat sondajul opțiunilor școlare pe
un număr de 4750 elevi ai claselor a VIIIa, în vederea identificării opțiunilor școlare
și profesionale privind traseele de
școlarizare viitoare.
Derularea/monitorizarea unor programe de formare şi dezvoltare profesională cu scopul formării competenţelor necesare schimbărilor de paradigmă
educaţională
33 Participarea personalului didactic al
Indicatori de performanță:
100%
Nu este cazul.
Trimestrele I, II, IV
C.J.R.A.E. Botoșani la cursuri de
- min. 30 de cadre didactice ale C.J.R.A.E.
formare continuă și perfecționare și la Botoșani formate/informate pe tematica
activități de informare, simpozioane,
specifică (la nivel local, județean, regional,
conferințe, seminarii, pe teme privind: național și internațional)
Indicatori de realizare:
- promovarea educației incluzive, prin
În sem.I-2018:
prevenirea şi combaterea discriminării și
asigurarea egalității de șanse la educație; - 53 de cadre didactice ale C.J.R.A.E.
Botoșani au participat la cursuri/activități
- actualizarea cunoștințelor de legislaţie
de formare/ informare la nivel local,
și management educațional în domeniul
județean, regional și național pe teme
prevenirii şi combaterii fenomenelor de
privind: promovarea educației incluzive,
segregare, marginalizare şi excluziune
management educațional, combaterea și
socială;
prevenirea fenomenelor de segregare,
- promovarea atitudinii pozitive pentru
marginalizare şi excluziune socială,
populaţia de etnie romă;
educație interculturală şi multiculturalism
- educație interculturală şi
și promovarea valorilor europene.
multiculturalism;
În sem. II-2018:
- promovarea valorilor europene.
- 26 de cadre didactice ale C.J.R.A.E.
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

34

Denumire

Derularea de activități cu elevii,
părinții și cadrele didactice de către
personalul didactic al C.J.R.A.E.
Botoșani participant la cursuri de
formare continuă și perfecționare

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Botoșani au participat la cursuri/activități
de formare/ informare la nivel local,
județean, regional și național pe teme
privind: promovarea educației incluzive,
management educațional, combaterea și
prevenirea fenomenelor de segregare,
marginalizare şi excluziune socială,
educație interculturală şi multiculturalism
și promovarea valorilor europene, scrierea
de proiecte europene, curriculum,
leadership și management educațional.
Indicatori de performanță:
100%
- min. 60 de lecții de consiliere
educațională cu conținut specific/ lectorate
cu părinții/profesorii de către cadre
didactice ale C.J.R.A.E. Botoșani-formate/
informate pe tematica specifică
Indicatori de realizare:
- În sem.I-2018 au fost susținute 225 de
lecții de consiliere educațională cu conținut
specific, precum și 43 de lectorate cu
părinții și profesorii unităților de
învățământ din județul Botoșani de către
profesorii angajați ai C.J.R.A.E. Botoșani
care au participat la cursuri/ activități de
formare continuă, informare și
perfecționare, pe tematica specifică
(educație incluzive, management
educațional, combaterea și prevenirea
fenomenelor de segregare, marginalizare şi
excluziune socială, educație interculturală
şi multiculturalism, promovarea valorilor
europene).

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Nu este cazul.
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
- s-au organizat 349 de ședințe la care au
participat 1260 de părinți.
În sem. II-2018 au fost susținute 193 de
lecții de consiliere educațională cu
conținut specific, precum și 101 de
lectorate cu părinții și profesorii
unităților de învățământ din județul
Botoșani de către profesorii angajați ai
C.J.R.A.E. Botoșani care au participat la
cursuri/ activități de formare continuă,
- s-au organizat 71 de ședințe la care au
participat 1804 de părinți.
- au fost realizate 358 de activități de
consultanță metodologică individuală
și/sau de grup pentru profesorii
unităților de învățământ din județul
Botoșani de către profesorii angajați ai
C.J.R.A.E Botoșani.
Accesarea și implementarea de proiecte educaționale europene în domeniul educației și formării profesionale, în acord cu strategia Europa 2020
Indicatori de performanță:
35 Asigurarea accesului la informaţii și
100%
Nu este cazul.
-adrese oficiale: 10
documente pe teme corelate privind
-telefon: 10
programele Uniunii Europene în
-pagină web: 10 articole
domeniile educației, formării
-comunicate
de presă: 10
profesionale și tineretului
Indicatori de realizare:
-adrese oficiale: 20
-telefon: min. 15
-pagină web: 20 articole
-comunicate de presă: 12.
Indicatori de performanță:
36 Asigurarea accesului la programele
100%
Nu este cazul.
- consfătuire: 1
educaționale din domeniul educației și
- activităţi de informare: 10
formării profesionale specifice
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

Denumire
învățământului preuniversitar, educației
adulților, finanțate cu fonduri europene
(Erasmus+, SEE, POCU);

37

Optimizarea activităților de consultanță
și a sesiunilor de formare continuă
privind scrierea de proiecte /
managementul de proiect, accesarea și
implementarea proiectelor
educaționale europene, pentru
beneficiarii și potenţialii beneficiari de
proiecte

38

Sprijinirea acţiunilor pe care unităţile de
învăţământ și personalul didactic din
judeţ le organizează în cadrul cooperării
cu instituţii similare din străinătate

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- scrisori metodice: 2
- adrese oficiale: 8
- pagină web: 6 articole
Indicatori de realizare:
- activităţi de informare: 14
- scrisori metodice: 2
- adrese oficiale: 12
- pagină web:20 articole.
- consfătuire: 1.
Indicatori de performanță:
100%
- consfătuire: 1
- ateliere de lucru: 10
-atelier formare ParteneriatE+, Educaţie
școlară: 1
- consiliere/consultanţă face to face: 40
- e-mail: 40
- telefon: 40
Indicatori de realizare:
- ateliere de lucru: 8
- atelier formare ParteneriatE+, Educaţie
școlară: 1
- consiliere/consultanţă face to face: min.
30
- e-mail: min. 55
- telefon: min. 35.
- consfătuire: 1.
Indicatori de performanță:
100%
-număr proiecte finanţate în derulare: 35
-consfătuire: 1
-ședinţe de lucru: 4
-scrisori metodice: 2
-competiţii organizate la nivel judeţean: 3

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

Nu este cazul.

-

Nu este cazul.

-
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Nr.
crt.

Denumire

39

Iniţierea și organizarea/ coordonarea
activităţilor de valorizare a proiectelor, a
produselor realizate în cadrul acestora și
a exemplelor de bună practică

40

Optimizarea activității de monitorizare a
proiectelor aflate în derulare

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
-obţinerea de diplome, rezultate la
competiţiile organizate: 10
-baza de date: informaţii privind proiectele
în derulare, responsabilii de proiecte
educaţionale din școli: 1
Indicatori de realizare:
-număr proiecte finanţate în derulare: 35
-ședinţe de lucru: 4
-scrisori metodice: 2
-competiţii organizate la nivel judeţean: 3
-obţinerea de diplome, rezultate la
competiţiile organizate: 40
-baza de date: informaţii privind proiectele
în derulare, responsabilii de proiecte
educaţionale din școli: 1.
Indicatori de performanță:
100%
-activităţi organizate: 28
-articole site: 10
-comunicate de presă: 9
-proiecte/produse diseminate: 20
Indicatori de realizare:
-activităţi organizate: 14
-articole site: 27
-comunicate de presă: 10
-proiecte/produse diseminate: 40.
Indicatori de performanță:
100%
-număr de vizite de monitorizare: 10
-rapoarte de monitorizare proiecte școli :10
-rapoarte de monitorizare/ semestriale: 2
Indicatori de realizare:
-număr de vizite de monitorizare: 6
-rapoarte de monitorizare proiecte școli: 6

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

Nu este cazul.

-

Nu este cazul.

-
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
-rapoarte de monitorizare/ semestriale: 4.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG BOTOŞANI
Creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal, precum şi prin creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de
învăţământ preuniversitar
1 Implementarea proiectului local
Număr şcoli implicate în proiect – 13
100%
„Conştient nu dependent” - Proiectul
Număr clase participante – 27
urmăreşte informarea a 1000 de tineri
Număr elevi participanţi – 675
din clasele V-XII din instituţiile de
învăţământ din judeţul Botoşani cu
privire la efectele consumului de droguri
şi riscurile asociate acestuiace vizează
prevenirea consumului de droguri în
rândul elevilor de gimnaziu din judeţul
Botoşani în parteneriat cu ISJ Botoşani
2 Proiectul Naţional “Necenzurat” Număr şcoli implicate în proiect – 21
100%
Proiectul urmăreşte formarea la copiii de Număr clase participante – 53
12-14 ani a unor abilităţi de viaţă,
Număr elevi participanţi – 1170
necesare luării unor decizii informate,
corecte şi responsabile în legătură cu
consumul de tutun, alcool şi droguri.
3 Proiectul Naţional “Cum să creştem
Număr şcoli implicate în proiect – 12
100%
sănătoşi” - Acest proiect presupune
Număr clase participante – 20
formarea de deprinderi de viaţă
Număr elevi participanţi – 398
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)
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Nr.
crt.

4

5

6

7

Denumire
şi a modalităţilor adecvate de rezolvare a
conflictelor fără violenţă şi de luare a
deciziilor.
Proiectul Naţional „ABC-ul emoţiilor“
Este un 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, într-o formă de comunicare
artistică sau prin sport, opiniile şi
atitudinile lor în legătură cu consumul de
droguri.
Proiectul Naţional „FRED goes NET“
Acest proiect se adresează elevilor care
deja 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 limitel epersonale
Campania „Ziua mondială fără tutun”31 mai 2018 - Informarea şi

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

Număr şcoli implicate în proiect – 21
Număr clase participante – 48
Număr elevi participanţi – 851

100%

-

-

În perioada supusă raportării s-a realizat
jurizarea fazei judeţene a Concursului
Naţional Mesajul Meu Antidrog. Număr
participanţi la nivel judeţean – 130 elevi de
gimnaziu şi liceu.

100%

-

-

Număr şcoli implicate în proiect – 2
Număr clase participante – 5
Număr elevi participanţi – 110

100%

-

-

- 10 activităţi de prevenire a consumului de
tutun (2 activităţi în mediul gimnazial la

100%

-

-
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Nr.
crt.

Denumire
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.

8

9

Campania „Ziua internaţională de
luptă împotriva traficului şi consumului
ilicit de droguri – 26 iunie 2018” Conştientizare asupra riscurilor
consumului de droguri în general şi de
substanţe noi cu proprietăţi psihoactive
în special, precum şi asupra eficienţei
strategiilor complementare de petrecere a
timpului liber, prin implementarea unei
campanii naţionale media şi de
promovare a serviciilor oferite de
sistemul naţional integrat de prevenire şi
asistenţă a consumatorilor de droguri.
Campania naţională media de prevenire
a consumului de canabis - #POT
ALTFEL – vizează creşterea nivelului

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
care au participat 45 de elevi, 8 activităţi
în mediul liceal la care au participat 291
de elevi);
- Activitate de formare de bază în
domeniul drogurilor adresată
specialiştilor (psihologi, medici, asistenţi
sociali) DGASPC Botoşani – au
participat 15 psihologi, medici, asistenţi
sociali din cadrul DGASPC Botoşani;
- Distribuirea a 500 de pliante şi flyere cu
mesajul campaniei pe Pietonalul Unirii
Botoşani;
- Emitere comunicat de presă (1 apariţie în
presa scrisă, 4 apariţii presa online,
participare la 1 emisiune TV)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

Au fost realizate activităţi specifice
campaniei: punct de informare pe
Pietonalul Unirii Botoşani, dezbatere cu 15
specialişti CJRAE Botoşani, 2 activităţi de
prevenire în centre de plasament la care au
participat 72 de tineri instituţionalizaţi.

100%

-

-

Număr activităţi - 30
Număr elevi participanţi – 1087

100%

-

-
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Nr.
crt.

Denumire

10

de informare, sensibilizare şi
conştientizare a populaţiei generale, cu
vârsta cuprinsă între 15-64 de ani, cu
accent pe populaţia şcolară de 15-24 de
ani, asupra efectelor medico-psihosociale ale consumului de canabis, în
vederea neînceperii şi/sau evitării trecerii
de la consumul ocazional/recreaţional la
consumul regulat de canabis.
Campania Ziua Naţinală Fără Tutun

11

12
13

Planul 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 2017-2018
Comisia judeţeană de monitorizare a
activităţii preventive
Activitate de formare de bază în
domeniul drogurilor

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

Au fost realizate un nr. de 6 activităţi cu un
nr de 351 beneficiari.
- nr. activităţi organizate - 15
- nr. şcoli în care se organizează sesiunile 15
- nr. elevi participanţi - 457
- nr. cadre didactice implicate – 15
- nr. întâlniri cu partenerii - 8

100%

-

-

100%

-

-

Număr activităţi organizate - 12

100%

-

-

Număr participanţi – 15 specialişti
DGASPC Botoşani

100%

-

-
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Capitolul 5 Sănătate

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BOTOŞANI
Implementarea Programelor Naţionale de Sănătate
PN I
Programele naţionale de boli transmisibile
1 Programul Naţional de Vaccinare
- număr vaccinări: 61682
100%
- număr activităţi desfăşurate: 299
Nr.
crt.

2

Programul Naţional de Supraveghere şi
Control al Bolilor Transmisibile
Prioritare

3

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

- număr activităţi desfăşurate: 107
- număr focare depistate, raportate şi
investigate: 11
- număr alerte verificate: 5
- număr alerte investigate: 5
- număr studii desfășurate: 0
- 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: 0
- număr teste HIV efectuate:
RAPIDE: 3520
ELISA: 3888
- nr. cazuri noi: 17

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

100%

-

Deficiențe în
aprovizionarea cu
anumite tipuri de
vaccin. (lipsa
anumitor vaccinuri
la nivel național)
Refuzul vaccinării
de către
părinți/neprezentarea
la vaccinare.
-

100%

-

-

-
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Nr.
crt.

Denumire

4

Programul Naţional de Prevenire,
Supraveghere şi Control al Tuberculozei

5

Programul Naţional de Supraveghere şi
Control al Infecţiilor Asociate Actului
Medical

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- nr. decese: 10
- număr persoane examinate pentru
depistarea cazurilor de
infecție/îmbolnăvire de tuberculoză: 5906
- număr bolnavi TB tratați: 517
- număr persoane participante la cursuri de
formare profesională DSP: 1
- nr. IAAM: 85
- număr cazuri externate: 50310
- rată incidență infecții: 0,16895

PN II
Programul Naţional de Monitorizare a Factorilor Determinanţi din Mediul de Viaţă şi Muncă
6 Protejarea sănătăţii şi prevenirea
- număr de intervenţii: 20
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc - număr rapoarte specifice: 9
din mediul de viaţă
7 Protejarea sănătăţii şi prevenirea
0
îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor
ionizante
8 Protejarea sănătăţii şi prevenirea
-nr. activități PN II-4 ;
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc -nr. chestionare: 6, trimise la INSP
din mediul de muncă
București, completate cu date privind
expunerea lucrătorilor la hidrocarburi
alifatice, de la 3 unități (2 unități de
confecții și o unitate de curățătorie
chimică);
-nr. probe de urină: 6, recoltate de la 6
lucrători expuși la hidrocarburi alifatice
din 3 unități (2 unități de confecții și o
unitate de curățătorie chimică);
-nr. formulare de raportare: 14, de la 7
agenți economici și 7 medici de medicina

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

Nerealizat

Se raportează de către
Laboratorul Teritorial Suceava.

-

70%

Deficiențe privind evaluarea
riscurilor de către angajatori au
dus la imposibilitatea
completării formularelor cu
date privind expunerea
lucrătorilor la vibrații, câmpuri
electromagnetice și hidrocarburi
alifatice, pentru PN II în 2018.

-
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
muncii, cu date privind expunerea
lucrătorilor la vibrații în timpul activității,
trimise la INSP București;
-nr. formulare de raportare: 4, de la 4
unități, cu date privind expunerea
lucrătorilor la câmpuri electromagnetice
trimise la INSP București,
- colectare date privind expunerea
profesională la radiații ionizante, de la
un număr de 19 unități și trimiterea lor la
INSP București
-număr unități expertizate: 102 unități din
jud. Botoșani
- număr buletine de expertizare a locurilor
de muncă eliberate: 174
-determinări zgomot: la 69 unități
-determinări microclimat: la 57 unități
- nr. determinări noxe chimice și fizice:
222 determinări cu Laboratorul de
Toxicologie, la 61 unități
-nr. boli profesionale cercetate și
declarate : 1 caz de boală profesională
la Spitalul Județean Mavromati BT
- număr intervenţii: 6
100%
- număr rapoarte specifice: 11

Protejarea sănătăţii publice prin
prevenirea îmbolnăvirilor asociate
factorilor de risc alimentari şi de nutriţie
PN IV
Programele Naționale de Boli Netransmisibile
10 Programul Național de depistare precoce - 1702 femei testate în cadrul programului
activă a cancerului de col uterin
de screening
PN V
Programul Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educație pentru Sănătate
9

100%

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

-

-

-
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Nr.
crt.

Denumire

11

Evaluare și promovare a sănătății și
educație pentru sănătate

12

Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi
tinerilor

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Campanii I.E.C. –20
100%
Activități - 198

Nr. de triaje: 4
Nr. de elevi triați: 136394 examinați,
Examen bilanț: 1

PN VI
Programul Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului
13 Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă 0număr beneficiari -185
12 luni, care nu beneficiază de lapte
consum lapte praf- 1186,4kg
matern prin administrarea de lapte praf
achiziționat – 2200,8 kg lapte praf

14

Profilaxia malnutriţiei la copiii cu
greutate mică la naştere

număr beneficiari – 273 nou născuți
prematuri îngrijiți în secția de prematuri
din cadrul Spitalului Județean de Urgență
”Mavromati”
număr utilizatori - 0
număr contraceptive distribuite - 0

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
-

100%

-

100%

-

-

-

Alte informații
relevante
Beneficiari: 4950
Campaniile au fost
desfășurate și cu
sprijinul AMC și
MSR
Depistați: 1964

Stoc lapte praf:
- la nivelul DSP BT:
2200,8 kg
- la nivelul
primăriilor din județ:
205,2 kg
-

Prevenirea sarcinilor nedorite prin
Nerealizat
Nerealizat din lipsă finanțare.
creşterea accesului la servicii moderne
de planificare familială
16 Profilaxia sindromului de izoimunizare
număr beneficiari – 147 femei vaccinate cu
100%
Rh
imunoglobulină AntiD
Protejarea sănătăţii publice prin activitatea de inspecţie a factorilor de risc din mediul de viaţă, muncă şi creşterea calităţii serviciilor medicale
17 Desfăşurarea unor acţiuni tematice
- număr controale:
100%
cuprinse în Planul naţional de control pe
879 controale
următoarele domenii: alimente, apă,
- număr sancțiuni: avertismente, amenzi turism, mediul de viaţă al populaţiei,
22
15
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- valoare sancţiuni: 10600 lei

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

produse cosmetice, produse biocide,
unităţi de învăţământ
18 Desfăşurarea unor acţiuni tematice
- număr controale: 217 controale
100%
cuprinse în Planul naţional de control în
- număr sancţiuni: avertismente, amenzi:
următoarele domenii: unităţi sanitare cu
30
paturi, cabinete medicale, laboratoare de - valoare sancţiuni: 31300 lei
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
19 Monitorizarea activităţii reţelei de
100%

asistenţă medicală comunitară

Accesul la tratament în străinătate
20 Consilierea pacienţilor prin
- întocmire / înregistrare dosare
- corespondenţă clinici

- număr asistenți medicali comunitari:
97
- număr mediatori sanitari: 18
- număr instruiri periodice:
- nr. solicitări - 1
- nr. dosare întocmite – 1
- nr. dosare aprobate - 1

100%

Creşterea accesului populaţiei la servicii de sănătate de bază prin consolidarea asistenţei medicale de urgenţă
21 Monitorizarea activităţii centrelor de
- număr centre: 13
100%
permanenţă din judeţ
- nr. beneficiari: 25710
- centralizarea indicatorilor
- întocmire documentaţie

Alte informații
relevante

-

-

-

-

-

Pacientul a efectuat
transplantul și prima
vizită de evaluare
post-transplant la
clinica Saint Luc din
Belgia.

-

543 de bolnavi au
primit bilet de
trimitere către alte
specialități în
vederea internării.
Evaluarea conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor şi elaborarea de referate de evaluare în vederea avizării/ autorizării sanitare
22 - Emiterea de Notificări de Asistenţă de - Nr. Notificări: Avize/autorizaţii: 88
100%
Specialitate
- Nr. Referate evaluare: 62
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Nr.
crt.

Denumire
- Emiterea de Notificări de Certificarea
Conformității
- Emiterea de Autorizaţii Sanitare de
Funcţionare
- Elaborare referate de evaluare
- Emiterea de Autorizații de liberă
practică

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- Nr. Declaraţii pe proprie răspundere: 83

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BOTOŞANI
Contractarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale
1 Organizarea perioadei de contractare a
Pentru buna desfăşurare a activităţii
serviciilor medicale, medicamentelor şi
medicale, în lunile ianuarie - decembrie
dispozitivelor medicale conform
2018 s-au derulat un număr de 409 de
contractului cadru și normelor
contracte pentru furnizarea de servicii
metodologice de aplicare;
medicale, medicamente si dispozitive
Verificarea încadrării în fila de buget
medicale şi 70 contracte pentru asigurarea
aprobată de CNAS faţă de creditele
asistenţei medicale in centrele de
aprobate, pe structura clasificaţiei
permanenţă, 175 de convenții pentru
bugetare;
eliberare certificate medicale, prescripții și
Încheierea contractelor cu furnizorii de
bilete de trimitere, astfel:
servicii medicale,medicamente și
- Asistența medicală primară: Asistența
dispozitive medicale astfel încât să se
medicală primară: 157 contracte, 70
asigure accesul populaţiei la servicii
contracte pentru asistenţa medicală primară
medicale.
în centrele de permanenţă. 157 convenții
- Asistența medicală ambulatorie de
specialitate pentru specialitățile clinice: 9
contracte;
- Asistența medicală ambulatorie de
specialitate pentru specialitățile
paraclinice: 12 contracte;
- Asistența medicală ambulatorie de
specialitate pentru specialitatea medicină

100 %

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

-
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Alte informații
relevante
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
dentară: 42 contracte;
- Asistența medicală de specialitate de
recuperare-reabilitare a sănătatii (unități
sanitare ambulatorii de recuperare): 5
contracte;
- Asistența medicală spitalicească: 4
contracte;
- Acordarea medicamentelor cu și fără
contribuție personală in tratamentul
ambulatoriu: 61 contracte;
- Acordarea medicamentelor/materialelor
sanitare pentru bolnavii incluși in
programele naționale de sănătate: 61
contracte;
- Acordarea dispozitivelor medicale
destinate recuperării unor deficiențe
organice sau fiziologice: 54 contracte;
- Recuperare - reabilitare a sănătații in
unitați sanitare cu paturi (sanatorii,
preventorii): 1 contract;
- Finanțarea programelor naționale de
sănătate: 3 contracte.
Utilizarea raţională cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a FNUASS la nivel local
2 Monitorizarea, raportarea, decontarea
Furnizorii aflati în contract cu C.A.S.
100 %
furnizorilor de servicii medicale,
Botoșani au efectuat servicii medicale
medicamente şi dispozitive medicale
către asiguraţii din jud. Botoşani,
decontându-se în cursul lunilor ianuarie –
decembrie 2018 suma de: 309.087,39 mii
lei, astfel:
- Spitale: 130.396,5 mii lei
- Farmacii : 60.391,88 mii lei
- Medicina de familie: 38.603,08 mii lei
Nr.
crt.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

-
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Alte informații
relevante

-
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Nr.
crt.

Denumire

Controlul furnizorilor de servicii medicale
3 Verificarea furnizorilor de servicii
medicale aflaţi în relaţii contractuale cu
CAS Botoşani
Verificarea persoanelor fizice sau
juridice ai căror salariaţi beneficiază de
concediu medical

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- Paraclinic: 6.924,00 mii lei
- Ambulatoriu clinic : 7.694,00 mii lei
- Dispozitive medicale: 2.935,00 mii lei
- Sanatorii : 2.679,91 mii lei
- Îngrijiri la domiciliu: 5,40 mii lei
- BFT: 876,00 mii lei
- Materiale sanitare programe naționale:
1.716,44 mii lei
- Medicamente programe: 30.167,89 mii
lei
- Prestații medicale U.E : 4.156,34 mii lei
- Stomatologi: 1.006,97 mii lei;
- Hemodializa : 21.533,98 mii lei
Influențele financiare determinate de
creșterile salariale conform prevederilor
art. 38 alin.(3) lit.g) din Legea- cadru
nr.153/2017 (OUG 114/2017), decontate în
cursul lunilor ianuarie – decembrie
2018: 116.612,00 mii lei.
În perioada ianuarie-decembrie 2018 au
fost efectuate 110 controale la furnizorii de
servicii medicale aflaţi în relaţii
contractuale cu CAS Botoşani și a fost
recuperată suma de 941.965,58 lei.
În perioada ianuarie-decembrie 2018 au
fost efectuate 19 controale la persoanele
fizice sau juridice ai căror salariaţi
beneficiază de concediu medical. Au fost
sanctionați 9 angajatori cu amendă
contravențională.

100 %

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

-
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Nr.
crt.

Denumire

Emiterea documentelor specifice
4 Eliberarea cardurilor europene
Eliberarea cardurilor naționale de
sănătate
Eliberarea formularelor europene

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

În lunile ianuarie - decembrie 2018 au
fost eliberate către asigurați 2.737
carduri europene;
In lunile ianuarie - decembrie 2018 au
fost predate 826 carduri naționale.
In lunile ianuarie - decembrie 2018 au
fost eliberate asiguraților din județul
Botoșani 1071 formulare europene.
Stabilirea calităţii de asigurat, eliberarea de adeverinţe/decizii
5 Înregistrarea, prelucrarea şi evidenţa
In lunile ianuarie – decembrie 2018 au
documentelor justificative privind
fost eliberate către asigurați 2185
stabilirea calităţii de asigurat,
adeverințe.
eliberarea adeverinţei de asigurat,
întocmirea dosarului asiguratului.
6 Primirea cererilor şi emiterea deciziilor:
În lunile ianuarie – decembrie 2018 au
- de dispozitive medicale;
fost primite 3.033 cereri pentru acordarea
- îngrijiri la domiciliu
de dispozitive medicale și au fost emise
2.969 decizii.
Pentru îngrijiri la domiciliu nu au fost
solicitări de contractare servicii din partea
furnizorilor.
Indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
7 Primirea cererilor de rambursare a
În lunile ianuarie - decembrie 2018 au
indemnizațiilor de asigurari sociale de
fost decontate 4.968 cereri de rambursare a
sănătate
indemnizațiilor de asigurari sociale de
Rambursarea indemnizaţiilor de asigurări sănătate;
sociale de sănătate
Valoarea cererilor de rambursare a
indemnizațiilor de asigurari sociale de
sănătate decontate de CAS Botoșani în
cursul lunilor ianuarie - decembrie 2018
este de 16.995,91 mii lei.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

100 %

-

-

100 %

-

-

100 %

-

-

100 %

-

-
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR BOTOŞANI
Implementarea programelor naţionale de sănătate
1 Controlul implementării normelor
Situatia epizootologica a judetului
100%
sanitare veterinare şi a instrucţiunilor
evidențiază evoluția următoarelor boli
tehnice în domeniul sanatatii animale, a
declarabile în anul 2018: 2 focare AIE la
igienei şi expertizei produselor de
cabaline (stinse), 12 focare cu LEB la
origine animală şi non-animală în
bovine (9 stinse și 3 active), 1 focar de
unităţile care produc, procesează,
antrax la suine (glosantrax - stins) , 1 focar
depozitează, şi comercializează,
antrax la bovine (stins), 2 focare Loca
transportă produse de origine animală şi
Americana (active) și 1 focar de
non-animală
trichineloză la mistreț ( stins), toate
soluționate conform legislației specifice;
au fost efectuate un număr de 127
controale în exploatații și ferme autorizate.
S-au emis 6183 avize interjudețene bovine,
porcine, ovine, păsări, prin Registrul Unic.
S-au efectuat comisii mixte conform Ord.
Prefectului cu nr.7/10.01.2018, modificat
și completat cu Ord. Prefectului nr. 228 din
27.08.2018, în ceea ce privește acordarea
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de
animale tăiate/ucise conform prevederilor
HG nr. 1214 / 2009 (2 cazuri AIE la
cabaline și 19 cazuri LEB la bovine),
respectiv conform Ord. Prefectului nr. 57/
14.03.2018 pentru întocmirea caietului de
sarcini, cât și a condițiilor contractuale ale
achiziție privind atribuirea contractelor de
furnizare produse pentru Programul pentru
școli al României. De asemenea, conform
Ord. Prefectului cu nr.115/1.04.2017,
respectiv Ord. Prefectului nr. 404/
Nr.
crt.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

-
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Alte informații
relevante

-

Pagina 114 / 237

Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
15.11.2017, există o persoană desemnată
din partea instituției, care participă
săptămânal la ședințele desfășurate la
APM/CAT Botoșani. S-a întocmit și
aprobat în cele 9 ședinte de CLCB, planul
de măsuri privind Pesta Porcină Africană
– cu completari repetate la mistreț și planul
de măsuri pentru Pesta Rumegatoarelor
Mici.
- în ceea ce privește colaborarea serviciului
public deconcentrat /instituţiei publice cu
autorităţile publice din judeţ (Consiliul
Judeţean, consilii locale, alte servicii
publice etc), menționăm că s-au efectuat 6
controale mixte cu IPJ Botoșani.
- Imunizare antirabică caini si pisici :
01.01.2018-31.12.2018 = 63.424 cap ;
- Recoltare probe serologice AIE
01.01.2018-31.12.20168 (testare și
retestare) = 15.986 cap cabaline ;
- Imunizare anticărbunoasă cabaline =
16.041 cap cabaline ;
- Imunizare anticărbunoasă bovine =
102.912 cap bovine
- Imunizare anticărbunoasă ovine + caprine
-347.116 cap ovine + caprine ;
- Recoltări probe serologice LEB – 58.603
cap bovine ;
- Acțiuni de tuberculinare = 96.222 cap
bovine ;
- recoltări probe sânge pentru Buceloză
ovină și caprină = 19.035 probe ;

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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Alte informații
relevante

Pagina 115 / 237

Nr.
crt.

2

Denumire

Expertiză prin prelevarea de probe în
vederea examenului de laborator al
produselor de origine animală şi nonanimală (control reziduuri si control
furaje)

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- recoltări probe serologice Bruceloză
bovină = 58.331 cap bovine ;
- Imunizări păsări G.P.–uri pentru PPA =
656.951 operațiuni ;
- Analize trunchi cerebral pentru EST de la
animalele din G.P.-uri, probe recoltate de
medicii concesionari: 86 bovine moarte,
92 bovine sacrificate de urgență, 0 bovine
suspecte cu semne nervoase, 813 ovine
moarte, 458 ovine sacrificate de urgență,
254 caprine moarte și 215 caprine
sacrificate de urgență ;
Biroul Control Oficial Siguranţa
Alimentelor a desfăşurat activităţi privind
controlul oficial în scopul verificării
respectării normelor sanitare veterinare de
siguranţa alimentelor în unităţi care
produc, prelucrează, procesează,
depozitează, transportă, valorifică şi
comercializează alimente de origine
animală, în componenţa biroului existând
5 consilieri medici veterinari care,
împreună cu cei 18 medici veterinari
oficiali (MVO), au efectuat 4983 de
controale oficiale.
La serviciul sănătate animala au fost
97 %
recoltate 152 probe pentru detecție
reziduuri și 111 probe de furaje diferite,
pentru supraveghere conform Programului
National Cadru Reziduuri, iar Serviciul
Control Oficial Siguranța Alimentelor a
prelevat un număr de 2.093 probe conform

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Aparatura specifică
nefuncțională în laboratoarele
zonale din țară, la care județul
Botoșani este arondat sau
returnarea probei ca
neconformă la transportul prin
curier.
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Programului Strategic pe anul 2018, în
baza Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016
modificat cu Ordin ANSVSA 112/2017, la
unități înregistrate și sau autorizate sanitar
veterinar. Urmare a reorganizarii DSVSA,
în baza atribuțiilor de serviciu stabilite, la
SCOSA, în corelare cu LSVSA Botoșani,
s-au înregistrat, prelucrat și interpretat
datele tehnice colectate din cadrul celor 4
abatoare autorizate sanitar veterinar pentru
sacrificare bovine și ovine - un număr
total de 48.029 bovine, 2.091 ovine, 1.584
caprine a caror probe au fost prelevate și
analizate de LSVSA Botosani, în vederea
depistării encefalopatiilor spongiforme
transmisibile și pentru care s-au transmis
situațiile periodic.
- s-au verificat deconturile lunare pe
100%
identificare și pe acțiuni obligatorii la cele
73 de CMVI arondate din județ și s-au
întocmit 215 note de constatare în urma
acțiunilor sanitare veterinare decontate. Nu
s-au constatat fraude financiare de natură
să fie sesizate organele de urmărire
penală.

Verificarea şi evaluarea acţiunilor
efectuate şi a documentelor emise de
către medicii veterinari de liberă practică
concesionari a activităţilor sanitare
veterinare reglementate de Programul de
acţiuni de supraveghere, prevenire,
control şi eradicare a bolilor la
animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protecţia animalelor şi
protecţia mediului, de identificare şi
înregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor, caprinelor şi ecvideelor
Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani – investiții:
3

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

-
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Nr.
crt.

Denumirea investiţiei

1

Achiziția și montajul unei Centrale
termice
Achiziția și montajul unei linii ELISA
de efectuare analize E.S.T. în
laboratorul DSVSA

2.

Motivele neînceperii / întreruperii
lucrărilor la investiție
(dacă este cazul)

Alte
informații

Venituri proprii

Stadiul investiţiei
la data de
31.12.2018
(%)
100 %

-

-

Venituri proprii

100 %

-

-

Valoarea totală
a investiției
(mii lei)

Programul /
sursa
de finanțare

55
254

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
COMISARIATUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR BOTOŞANI
Evaluarea riscului produselor potenţial periculoase
1 Organizarea și desfășurarea acțiunilor
- 36 nr. total controale tematice:
100%
tematice de control conform programului - 13 - nr. controale alimentare
trimestrial a ANPC, CRPC Regiunea
- 9 - nr. controale nealimentare
Nord-Est, pentru evaluarea riscului
- 13 - nr. controale prestări servicii
produselor potențial periculoase
- 1 – nr. controale servicii financiare
Identificarea şi eliminarea cauzelor care au determinat măsurile stabilite prin documentele de control
2 Acțiuni de control în vederea identificării - 1165 - nr. acţiuni de control:
100%
și eliminării cauzelor care au determinat - 362 - p. v. de constatare a contravenţiei:
aplicarea măsurilor de remediere dispuse - 288 - produse alimentare
în urma acțiunilor de control anterioare
- 30 - produse nealimentare
- 42 - servicii nealim.
- 2 - servicii financiare
Valoarea amenzilor aplicate 268.400 lei.
- 803 - p. v. de constatare
Valoarea produselor și serviciilor
neconforme 31.947 lei, din care:
- 2.854 lei extracomunitare
- 29.093 lei comunitare
- valoarea produselor distruse 925 lei.
Nr.
crt.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

-

-

-
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- 1 - nr. produse din care s-au prelevat
probe pentru analize
Colaborarea cu instituţii ale administraţiei publice
3 Acțiuni comune ale instituțiilor publice
- 6 - nr. acțiuni
100%
în cadrul controalelor tematice și de
- 2 - nr. amenzi aplicate
cercetare a unor reclamații
Îmbunătățirea modalității de primire și de soluţionare a petițiilor, cu informarea petiţionarului
4 Primirea şi soluţionarea sesizărilor și
- 497 - nr. de reclamații primite din partea
100%
informarea petiționarului
consumatorilor, din care:
- 258 - întemeiate
- 160 - neîntemeiate
- 7 - retrase
- 9 - nesoluționabile
- 39 - redirecţionate
- 4 - amiabil
- 8 - clasate
- 12 - în curs de soluţionare
Informarea şi educarea consumatorilor
5 Desfășurarea unor campanii și acțiuni de - 11 - nr.conferinţe de presă
100%
informare şi educare a consumatorilor
- 39 - nr. articole publicate în presa scrisă
- 9 - nr. emisiuni radio-tv.
- 6 - nr. acțiuni consiliere
Consilierea operatorilor economici
6 Informarea operatorilor economici în
- 64 - nr. agenți economici consiliați
100%
cadrul acțiunilor de control cu privire la
- 16 - nr. acțiuni
legislația specifică din domeniul
protecției consumatorilor
Nr.
crt.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

-

-

-

-

-

-

-
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Capitolul 6 Agricultură

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ BOTOŞANI
Implementarea, la nivelul județului Botoșani, a politicilor agricole și de dezvoltare rurală
1 Refacerea și extinderea sistemului de
- creşterea producţiilor şi sporirea calităţii
60%
irigații
acestora;
- îmbunătăţireacondiţiilor de mediu;
- reducerea costului de producţie prin
creşterea randamentului şi reducerea
cheltuielilor pentru apă;
- extinderea suprafeţei irigate;
- creşterea randamentelor de funcţionare
ale sistemului de irigaţii;
- după reabilitare, randamentul de
exploatare va creşte, astfel că staţiile de
pompare şi repompare vor avea un
randament de 79%, gradul de degradare al
construcţiilor hidrotehnice nu va depăşi
20%, iar pierderile de apă pe canale nu vor
fi mai mari de 20%, datorându-se exclusiv
evapotranspiraţiei.
2 Apă gratuită până la staţia de punere sub - Creşterea anuală a suprafeţelor care se
În curs
de realizare
presiune
irigă
- Accesul direct al fermierilor la apa de
irigat
- Creşterea randamentului pe unitatea de
suprafaţaşi a producţiei
- Securizarea veniturilor fermierilor
3 Programe multianuale de susţinere
I. - Reducerea importurilor
I TOMATE
50% realizat
pentru produse deficitare:
- Asigurarea consumului din producţie
102 de dosare
I. TOMATE
internă
depuse din
II. PROGRAM DE SPRIJIN
- Susţinerea veniturilor legumicultorilor
care 98 au fost
SUINE RASELE BAZNA ŞI - Asigurarea de tomate proaspete pentru
Nr.
crt.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

-

Alte informații
relevante

S-a deschis canalul
de irigație Stânca.

-

-

-

-
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Nr.
crt.

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
MANGALIŢA
consumatorii români în extrasezon
platite.
II. - creşterea numărului de capete în cazul II
III. SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII
celor 2 rase
DE REPRODUCŢIE ÎN
PROGRAM
- conservarea şicreşterea efectivelor de
SECTORUL CREŞTERII
DE SPRIJIN
porci din cele 2 rase în regim tradiţional cu SUINE
SUINELOR
furajare directă
IV. SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII
RASELE
- asigurarea necesarului de carne de porc
DE REPRODUCŢIE,
BAZNA ŞI
cu o calitate ridicată din rasele Bazna
INCUBAŢIE SAU DE
MANGALIŢA
CREŞTERE ÎN SECTORUL şiMangaliţa pentru sectorul de procesare
50% realizat
- participarea la echilibrarea balanţei
AVICOL
98 dosare
V. SPRIJINIREA COLECTĂRII ŞI comerciale
depuse din
COMERCIALIZĂRII LÂNII III. - Consumarea materiei prime din
care 48
sectorul agricol
VI. SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII
eligibile
- Reducerea dependenţei de importuri
PRODUCĂTORILOR DIN
V
SECTORUL PESCUITULUI - Combaterea volatilităţiipreţurilor
SPRIJINIREA
- Realizarea a peste 300 de ferme noi de
ŞI ACVACULTURII
COLECTĂRII
reproducţie.
VII. SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII
ŞI
ÎN SECTORUL CREŞTERII - Asigurarea unui efectiv suplimentar de
COMERCIAL
2,5 milioane suine
TAURINELOR DIN
IZĂRII LÂNII
IV. - Echilibrarea balanţei comerciale
RASELE BĂLŢATĂ
30% realizat
- Consumarea materiei prime din sectorul
ROMÂNEASCĂ ŞI
684 dosare
agricol
BRUNĂ
depuse din
V. - Colectarea unei cantităţi de peste
VIII. SUSŢINEREA
care 468
36.000 tone anual
ACTIVITĂŢII DE
dosare
- Îmbunătăţireafuncţionăriipieţei de profil
REPRODUCŢIE ÎN
eligibile si 10
- Asigurarea unei cantităţi pentru export
SECTORUL CREŞTERII
dosare au fost
- Crearea de noi locuri de muncă în zonele platite.
BIVOLIŢELOR
rurale
VI. - Asigurarea necesarului de puiet
Restul
pentru sector
programelor
- Diminuarea importurilor
sunt în curs de
- Creşterea consumului din produse
realizare

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
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Nr.
crt.

Denumire

4

Creşterea absorbţiei fondurilor europene

5

Sprijin pentru angajarea tinerilor în
agricultură, acvacultură şi industria
alimentară

6

Realizarea unui program de pregătire de
scurtă durată pentru lucrătorii din
agricultură în parteneriat public-privat

7

Program de înfiinţare a centrelor de
colectare şi procesare pentru

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
autohtone
VII. - Diseminarea efectelor cercetării în
producţie
- Realizarea unui efectiv de peste 600 mii
capete
- Valorificarea animalelor de înaltă valoare
genetică
VIII. - Diseminarea efectelor cercetării în
producţie
- Realizarea unui efectiv de peste 20.000
capete de înaltă valoare genetică
- creşterea valorii adăugate a produselor,
37 de proiecte
- menţinerea activităţilor în mediul rural;
pentru
- stimularea investiţiilor; dezvoltare rurală
măsurile 6.3 și
durabilă;
6.1, restul în
curs de
realizare.
- angajarea unui număr de 2.000 de tineri
În curs
anual;
de realizare
- angajatorul este stimulat să angajeze forţă
de muncă;
- societatea câştigă un angajat care are o
sursă de trai
- raţionalizarea timpului de muncă,
În curs
de realizare
- creştereaproductivităţii muncii,
- permanentizarea forţei de muncă din
agricultură,
- îmbunătăţireacondiţiilor de muncă
- revitalizarea activităţiiunităţilor de
învăţământ agricol
- dezvoltarea de capacităţi noi de
În curs
producţie,
de realizare

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nr.
crt.

Denumire
legume/fructe şi pentru unele produse de
origine animală

8

Program naţional de cercetare-dezvoltare

9

Program de încurajare a agriculturii
ecologice şi a produselor tradiţionale

10

Reforma instituţională a Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a
instituţiilor din subordine

11

Facilităţi pentru fermierii români

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- creşterea locurilor de muncă,
- obţinerea de venituri suplimentare la
bugetul de stat prin valorificarea în
întregime a producţiei de cca 490 mii tone
de legume şi fructe, 36 mii tone de lână, 8
milioane piei brute de ovine şi caprine
- stimularea cercetării aplicative în
În curs
de realizare
domeniul agroalimentar;
- realizarea sinergiei între obiectivele
agriculturii
- noile tehnologii în cercetare;
- introducerea de noi tehnologii în fermele
din România.
- creşterea nivelului producţiei de produse
100%
bio,
- menţinereatradiţiilor,
- promovarea produselor tradiţionale;

- mai bună coordonare a politicilor
sectoriale;
- eficientizare administrativă;
- responsabilizare;
- politici coerente;
- implicare directă;
- realizarea unei structuri administrative
funcţionale.
- eliminarea impozitului pe terenurile
agricole lucrate; măsura aparţine MFP
- impozit zero pentru tractoare şi utilaje
agricole; măsura aparţine MFP

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

-

-

În curs
de realizare

-

- în agricultura
ecologică s-au
înscris 195 de dosare
- s-au atestat 5
produse tradiționale
și 3 produse
consacrate
-

În curs
de realizare

-

-
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Nr.
crt.

Denumire

HOTĂRÂRE nr. 748 din 20
septembrie 2018 privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat pentru
reducerea accizei la motorină
utilizată în acvacultură

12

Programul mierea în şcoli

13

Revitalizarea activităţii liceelor agricole

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- cadastrarea, de către stat, a tuturor
terenurilor agricole până în anul 2020;
măsura aparţine MDRAP întrucât
cadastrarea ţine de acest minister
- reducerea cotei de TVA de la 9/%, cât
este în prezent, la 5% pentru cele mai
importante inputuri: livrarea de
îngrăşăminteşi de pesticide utilizate în
agricultură, seminţeşi alte produse
destinate însămânţării sau plantării,
precum şi prestări de servicii de tipul celor
specifice utilizate în sectorul agricol.
- stimularea consumului de miere polifloră
În curs
de realizare
românească;
- asigurarea unei trasabilităţi adecvate prin
furnizarea unui borcan de miere cu 350 g.
- Asigurarea investiţiilor în clădiri şi
În curs
de realizare
dotarea acestora, necesare pregătirii
profesionale a elevilor
- Atragerea elevilor către meseriile din
sectorul agricol
- Asigurarea unei forţe de muncă calificate
pentru fermieri

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

-

-

-

AGENŢIA DE PLĂŢI ȘI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - CENTRUL JUDEŢEAN BOTOŞANI
Plata la timp a subvenţiilor
1 Autorizarea cererilor pentru plata în
Număr cereri
84,69%
Diferența în curs de autorizare
avans, campania 2018
29018
2 Autorizarea cererilor pentru plata
Număr cereri
100%
regulară, campania 2017
13416
Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene în anul 2018
3 Difuzarea materialelor de informare
Număr materiale
100%
Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
privind formele de sprijin pentru fermieri 35000
4 Informarea fermierilor şi diseminarea
Număr sesiuni de informare
100%
informaţiilor în cascadă
80
5 Informarea fermierilor odată cu primirea Nr. fermieri informaţi
100%
şi gestionarea cererilor unice de plată
8000
Derularea operaţiunilor financiare cu privire la gestionarea fondurilor alocate pentru cererile unice de plată 2017
6 Realizarea controalelor administrative
Număr controale administrative efectuate
100%
necesare în vederea garantării unei
35214
efectuări corecte a plăţilor aferente
cererilor unice 2017
7 Verificarea cererilor, autorizarea plăţilor Număr cereri autorizate la plată
100%
şi emiterea deciziilor de plată
34207
Desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor specifice derulării schemelor de sprijin aferente cererilor unice de plată pentru anul 2018
8 Primirea şi înregistrarea cererilor unice
Număr cereri primite şi înregistrate
100%
de plată depuse pentru schemele de
34261
sprijin aferente anului 2018
9 Procesarea cererilor unice de plată
Număr cereri introduse în baza de date
100%
depuse pentru schemele de sprijin
34261
aferente anului 2018
10 Verificarea cererilor unice de plată
Număr cereri corectate/verificate -34.207
99,84%
pentru campania 2018 şi corectarea
erorilor rezultate in urma controalelor
încrucişate în baza de date
Administrarea şi autorizarea cererilor unice de plată 2018 conform normelor comunitare şi prevederilor procedurale
11 Realizarea controalelor administrative
Număr controale efectuate
99,93%
34238
12 Autorizarea cererilor de plată aferente
Număr dosare primite
84,69%
Diferenta in curs de autorizare
anului 2018
Număr dosare autorizate la plata în avans
29018
Acordarea din bugetul național a ajutoarelor de stat
13 Primirea și verificarea cererilor de
Număr cereri de plată primite şi verificate
100%
solicitare a ajutorului de stat pentru
1056
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

reducerea accizei la motorina utilizată în
agricultură
14 Autorizarea la plată a cererilor de
Număr cereri de plată autorizate la plată,
100%
solicitare a ajutorului de stat pentru
valoare
reducerea accizei la motorina utilizată în 1048, cu valoarea de 13,503,930 lei
agricultură
15 Primirea și verificarea cererilor de
Număr cereri de plată primite şi verificate
100%
solicitare a ajutorului de stat în sectorul
12
creșterii animalelor
16 Autorizarea la plată a cererilor de
Număr cereri de plată autorizate la plată,
100%
solicitare a ajutorului de stat în sectorul
valoare
creșterii animalelor
12-705.641,01 lei
Derularea activitații de rentă viageră
17 Vizarea carnetelor de rentă viageră.
Număr carnete verificate şi vizate, valoare
100%
Transmiterea raportărilor și
1567documentației specifice către APIA
1.373.834,19 lei
CENTRAL
Gestionarea ajutorului comunitar pentru furnizarea de produse în instituțiile de invățământ și a măsurilor adiacente
18 Primirea, înregistrarea și autorizarea
Număr cereri primite, verificate şi
100%
cererilor la plată
autorizate la plată, valoare
2- 4.980.666,33 lei
Acordarea ajutorului specific comunitar în sectorul apicol în anul 2018
19 Primirea, verificarea și autorizarea la
Număr cereri primite, verificate- 71
100%
plată a cererilor de ajutor specific
primite și verificate, 69 autorizate cu
comunitar apicol
valoarea
485.823,44 lei
Acordarea ajutorului pentru Măsura 14 T (fosta Măsură 215) – Plăți în favoarea bunăstării animalelor, pachetele a) și b)
20 Primirea, verificarea și autorizarea la
Număr deconturi justificative primite și
100%
plată a deconturilor justificative
verificate –7 deconturi justificative cu o
valoare de 222.554,28 euro pentru Măsura
215, pachetele a) și b) și 4 deconturi
justificative cu valoarea de 107.916,79
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
euro pentru Măsura 14 pachetele a) și b).
Număr deconturi justificative autorizate la
plată (depuse în campania anterioară)-20
cu valoarea de 830.894,44 euro
Acordarea ajutorului de stat “Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”
21 Primirea, verificarea și evaluarea
Număr de cereri de sprijin reinstrumentate
100%
cererilor de sprijin
-1 cu valoarea de 1.762.593,41 euro.
Alte activități:
22 Realizarea controalelor clasice pe teren
Număr ferme verificate /parcele controlate/
100%
specifice SAPS şi introducerea şi
suprafata aferentă:225 ferme /908
parcele/681 ha
verificarea datelor în aplicaţia
electronică
- Control teren ptr. verificare
M10_P4=15ferme;
- Control teren pentru verificare strat
vegetal=4ferme;
- Introducerea rapoartelor de control in
aplicatia electronica=918
rapoarte/23019parcele/53756ha;.
23 Realizarea controalelor clasice pe teren
Număr ferme verificate /parcele controlate/
100%
privind îndeplinirea condiţiilor agricole
suprafata aferentă:
şi de mediu şi introducerea şi verificarea 9 ferme /216 parcele/422 ha
datelor în aplicaţia electronică
- Control teren pentru gaec de
iarna(G4)=123ferme;
- Introducerea rapoartelor de control in
aplicatia electonica=
85 rapoarte.
24 Realizarea controalelor pe teren prin
Număr ferme verificate /parcele controlate/
100%
teledetecţie specifice SAPS
suprafata aferentă
3181 ferme /16795 parcele /22504 ha
25 Realizarea inspecțiilor /controalelor/
Număr de inspecții/controale-31
100%
suprainspecțiilor/ supracontroalelor pe
suprainspecții/supracontroale efectuate-7
teren pentru măsurile specifice și pentru
reclamații soluționate-15
Nr.
crt.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nr.
crt.

26

Denumire
ajutoarele acordate în sectorul zootehnic
și soluționarea reclamațiilor
Recuperarea debitelor in cadrul centrului
județean

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Procent de recuperare
89%

89%

Organizarea instruirii periodice a
- nr. de operatori economici instruiți
personalului operatorilor economici
periodic:
privind producerea, prelucrarea şi
47
comercialzarea seminţelor şi mat.
săditor.
Întocmirea programului anual de multiplicare
5 Centralizarea din punct de vedere
- nr. de declarații de multiplicare

-

-

INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR BOTOŞANI
Înregistrarea în vederea autorizării de noi operatori economici
1 Verificarea documentaţiei şi a bazei
- nr. operatori cu docum. verificate
Realizat
materiale, testarea cunoştinţelor
31
personalului împuternicit în vederea
- nr. operatori cu baza econ. verificată
înregistrării operatorilor economici ptr.
31
producerea, prelucrarea, comercializarea - nr. persoane împuternicite testate
de seminţe şi material săditor.
0
2 Eliberarea autorizaţiei şi atestatului
-nr. autorizații eliberate
Realizat
persoanei responsabile.
31
-nr. certificate de atestare a cunoștințelor
54
Monitorizarea activităţii operatorilor economici
3 Verificarea informaţiilor conţinute în
-nr. de fișe de suprav. si monitorizare
Realizat
fişele de supraveghere şi monitorizare a
operatori economici:
activităţii operatorilor economici în
90
vederea acordării vizei de monitorizare
-nr. de vize de monitorizare anuală:
anuală.
153

4

Alte informații
relevante

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Solicitări de
înregistrare mai
multe

-

Realizat

-

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

Realizat

-

-
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
informatic a declaraţiilor de multiplicare verificate:
pentru întocmirea programului de
177
multiplicare
- nr. de declarații de multiplicare admise
și introduse in baza de date:
177
6 Întocmirea propriu-zisă a programului de - nr. de operatori repartizați pe inspectori
Realizat
multiplicare
oficiali:
67
-nr. de decl. de multipl. repartizate pe insp.
oficiali:
177
Efectuarea propriu-zisa a controlului şi eliberarea documentelor
7 Efectuarea controlului în câmp şi
-nr. de operatori economici controlați:
Realizat
efectuarea determinărilor specifice
67
fiecărei specii
-suprafața controlata în vederea certificării:
3165 ha
-nr. de parcele controlate:
192
-nr. de controale efectuate:
576
-nr. de fișe de control întocmite:
414
8 Eliberarea documentelor oficiale de
-nr. de documente oficiale de inspecție
inspecţie în câmp
în câmp eliberate:
0
Întocmirea programului de certificare finală a seminţelor şi materialului săditor
9 Înregistrarea declaraţiilor de certificare
- nr. de operatori economici ce au depus
Realizat
declarații de certificare:
68
- nr. de declarații depuse:
195
Nr.
crt.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

-

-

- creșterea
numărului de
operatori controlați;
- scăderea suprafeței
supuse controlului
- condiții meteo
nefavorabile

-

-

-

-
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
10 Eşantionarea loturilor de seminţe în
-nr. de operatori cu loturi eșantionate:
Realizat
conformitate cu actele normative în
71
vigoare
-nr. de loturi eșantionate:
222
Efectuarea propriu-zisă a analizelor de laborator
11 Primirea eşantioanelor în laborator
-nr. de eșantioane primite în laborator:
Realizat
363
Nr.
crt.

12

Repartizarea eşantioanelor pe sectoarele
de analiză

- nr. de eșantioane repartizate pe sectoare:
363
- nr. de determinări efectuate:
1316

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BOTOŞANI
Simplificarea accesului cetăţenilor la serviciile publice
1 Transmiterea on-line a documentelor
Asigurarea funcţionalităţii programelor
semnate electronic
E-Payment, E-Terra Întreţinerea,
actualizarea şi dezvoltarea infrastructurii
hardware şi software ori de câte ori se
impune
2 Întâlniri de lucru reprezentanţi primării, - 14 sedinţe cu reprezentanţii primăriilor –
notari, persoanele fizice şi juridice
tema – Programul Naţional de Cadastru şi
autorizate care activează pe raza
Carte Funciară;
judeţului Botoşani.
- 9 şedinţe cu persoanele fizice şi
reprezentanţii juridice autorizate- tema –
Programul Naţional de Cadastru şi Carte
Funciară
- 1 şedinţă cu reprezentanţii instanţelor
judecătoreşti

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
-

Alte informații
relevante
-

Realizat

-

Creșterea numărului
de eșantioane, atât
oficiale, cât și
informative
recepționate și
analizate
-

100 %

-

-

100 %

-

-

-
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Întreţinerea de baze de date şi servicii
3 Completarea bazei de date cu informaţii
0 - Număr PUG, PUZ integrate în baza de
despre intravilanele localităţilor.
date
Actualizarea şi prelucrarea cadrului juridic specific
4 Informarea şi instruirea personalului
14 procese-verbale de instruire
OCPI Botoşani în legătură cu
modificările aduse cadrului juridic
specific, în vederea cunoaşterii şi
aplicării corecte şi unitare
Dezvoltarea sistemului integrat de cadastru și carte funciară
5 Soluţionarea cererilor de înscriere în
128855 de cereri de cadastru şi publicitate
evidenţele de cadastru şi carte funciară
imobiliară soluţionate în anul 2018
6

Lucrări sistematice de cadastru la nivelul
UAT-urilor

7

Lucrări sistematice de cadastru pe
sectoare cadastrale 75 UAT

Pentru lucrările PNCCF derulate la nivel
de UAT :
În cazul lucrărilor derulate pe UAT-urile
Flămânzi, Coţuşca şi Cristineşti s-a
finalizat operaţiunea de recepţie, imobilele
fiind migrate în e-Terra. Totodată, s-a
procedat la tipărirea extraselor de carte
funciară rezultate, urmând ca acestea să fie
înmânate primarilor în perioada următoare.
De asemenea, pentru lucrările recepţionate
au fost efectuate demersurile pentru
efectuarea plăţilor.
Aplicarea prevederilor OUG 35/2016, cu
modificările şi completările ulterioare,
privind realizarea lucrărilor de cadastru
sistematic la nivelul sectoarelor
cadastrale.
Urmare a finantării lucrărilor de cadastru
sistematic la nivelul sectoarelor cadastrale

0%

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
Nu au fost solicitări de la
primării.

Alte informații
relevante
-

100 %

-

-

100%

-

-

-

-

Întârzierea încheierii
contractelor de prestări servicii
la nivelul UAT-uri .

-

100%

65%

Neatribuirea contractelor de
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
derulate de către ANCPI, situaţie se
prezintă după cum urmează:
1. FINANŢAREA I – UAT
RECEPŢIONATE:
-COŢUŞCA: 1166 imobile, 991 ha;
CRISTINEŞTI: 243 imobile, 160,25 ha;
FLĂMÂNZI: 420 imobile, 340,37 ha
TOTAL: 1829 imobile, 1491,39 ha, 12
sectoare
2. FINANŢAREA II – in derulare
Nr. Contracte finanţare în vigoare: 30
Nr. Contracte servicii în vigoare: 37
TOTAL ÎN LUCRU - 21.512 imobile,
14.473 ha, 100 sectoare cadastrale
Nr. lucrări finalizate
- Flămânzi:1235 imobile, 715,8 ha
- Coţuşca: 1198 imobile, 814,64 ha
- Cristineşti: 380 imobile, 218,54 ha
- Total - 2813
În recepţie:
- Darabani:
- 1067 imobile, 631,1 ha
- Rădăuți-Prut: - 602 imobile, 385,26 ha
- Mihăileni:
- 233 imobile, 402,34 ha
TOTAL- 1904
3. FINANŢAREA III – în derulare
Nr. Contracte de finanţare încheiate – 42
Nr. Contracte prestări servicii- 53
- 40.561 imobile, 24839 ha, 208 sectoare
cadastrale Nr. Lucrări în recepţie: Coţuşca: 2202 imobile, 2522,11 ha, 17
sectoare
4. FINANŢAREA IV:

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
prestări servicii din lipsă de
ofertanţi.
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Nr. Contracte de finanţare încheiate - 72
Nr. Contracte prestări servicii - 10
- 9100 imobile, 7572,38 ha, 57 sectoare
Conform procedurii, termenul final de
încheiere a contractelor de prestări servicii
a expirat la data de 11.12.2018. După
această dată, pentru cazurile contractelor
de finantare în baza cărora nu au fost
încheiate contracte de prestări servicii de
către UAT-uri, se va proceda la
disponibilizarea în contul ANCPI a
sumelor neangajate.
Clarificarea regimului proprietăţii. Finalizarea procesului de restituire a proprietăţilor
8 Soluţionarea cererilor de validare şi /sau 415 titluri de proprietate emise în anul
100%
emitere de titluri de proprietate în baza 2018
legilor fondului funciar
Nr.
crt.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

-

Alte informații
relevante

-

Capitolul 7 Mediu, ape și păduri

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BOTOŞANI
Monitorizarea integrată a factorilor de mediu în județul Botoșani
1 Monitorizarea calităţii aerului şi
- nr. măsurători ale poluanţilor atmosferici:
100%
informarea publicului cu privire la
55212
depășirea pragurilor de informare şi
- nr. analize ale poluanţilor din
alertă prevăzute de legislaţia în vigoare
precipitaţii: 333
- nr. depăşiri ale indicatorului « pulberi »:
13
- nr. buletine de informare pentru public:
181
Nr.
crt.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

-

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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relevante

Depășirile la
indicatorul
« pulberi » s-au
datorat calmului
atmosferic și
traficului rutier
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Nr.
crt.

Denumire

2

Realizarea inventarului anual al emisiilor
de poluanţi atmosferici pentru anul 2017

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

4

5

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

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
Au raportat:
100%
- 93 agenți economici
- 54 primării
Nr. agenţi economici care deţin staţii de
100%
distribuţie carburanţi conforme:15/42 stații

Alte informații
relevante
-

-

-

Judetul Botoşani nu
are măsuri restante
în Planul de măsuri
prioritare pentru
2016-2018.
Măsurile au fost
monitorizate de
APM Botoşani în
colaborare cu GNM
– Comisariatul
Județean Botoşani
Nu au fost
înregistrate depăşiri
ale limitelor de
atenţionare pentru
probele analizate.

- Nr. raportări lunare: 6
- Nr. raportări trimestriale : 2

100%

-

- Nr. măsurări ale nivelului de
radioactivitate: 11096

100%

-

100%

-

-

100%

-

-

Monitorizarea nivelului de zgomot din
- Nr. măsurări ale nivelului de zgomot: 94
judeţul Botoşani şi informarea publicului - Nr. depăşiri pe străzile de legătură: 1
cu privire la rezultatele obţinute.
Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale
7 Managementul durabil al resurselor
naturale din județul Botoșani în acord cu
prevederile OUG nr. 57/2007,
6

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
-
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Nr.
crt.

8

9

Denumire
republicată, prin:
- emiterea de autorizaţii de
recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau
comercializare a speciilor din flora şi
respectiv fauna sălbatică, în baza Ordinului
410/2008;
- derularea de acţiuni de verificare a
legalităţii în care se desfaşoară
activităţile de recoltare/comercializare a
speciilor de floră/faună salbatică;
Menținerea speciilor de floră/faună
sălbatică și a habitatelor naturale de
interés județean, național și comunitar
într-o stare favorabilă de conservare,
prin:
- derularea de acţiuni de monitorizare
a florei/faunei sălbatice şi habitatelor
naturale de interes naţional şi comunitar
din ariile naturale protejate incluse în
Reţeaua Naţională de Arii Protejate
- derularea de acţiuni de monitorizare
a rezervaţiilor naturale de interes
judeţean, a parcurilor dendrologice, a
arborilor declaraţi monumente ale
naturii, a speciilor de floră/faună
sălbatică ocrotite pe plan judeţean.
Menținerea biodiversității și a integrității
ariilor naturale protejate din judet, prin:
- emiterea punctelor de vedere
referitoare la amplasarea obiectivelor şi
a activităţilor economice în raport cu
siturile Natura 2000 şi celelalte categorii

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

- Nr. autorizaţii emise: 5 (2 pentru
activitatea de recoltare specii de floră
sălbatică şi 3 pentru activitatea de
vânătoare).
- Nr. acţiuni de verificare în pieţele din
municipiile Botoşani şi Dorohoi: 12
100%

-

-

100%

-

-

- Nr. acţiuni de monitorizare: 6

- Nr. acţiuni de monitorizare: 6

- Nr. documentații analizate: 6
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

de arii naturale protejate, participare la
derularea procedurii de evaluare
adecvată;
- Nr. documentații analizate: 0
- emiterea punctelor de vedere
referitoare la corelarea strategiilor şi
planurilor de dezvoltare locală cu
strategia privind conservarea
biodiversităţii.
Managementul deșeurilor și substanţelor periculoase
10 Monitorizarea modului de gestionare a
bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor
de baterii şi acumulatori, conform HG
nr.1132/2008, în jud. Botoșani, prin:
- Nr operatori economici producători de
- Monitorizarea operatorilor
B&A:3
producători sau care introduc în
piață B&A
- Nr. operatori colectori de deşeuri de
- Monitorizarea operatorilor
B&A autorizați 13 operatori cu 17 puncte
autorizaţi pentru colectarea
de lucru
deşeurilor B&A
- Cantităţi de deşeuri de B&A
- Monitorizarea cantităţilor de
colectate/valorificate în 2017: 144 to/118 t
deşeuri de B&A gestionate
deşeuri B&A
anual de operatori autorizaţi
11 Monitorizarea operatorilor economici și
- Nr. op ec care introduc pe piaţa produse
UAT-urilor care au obligații de raportare ambalate/ambalaje de desfacere: 102;
privind modul de gestionare a
- Nr. op. ec. care valorifica deseuri de
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,
ambalaje: 29;
conform Legii nr.249/2015 și a
- Nr. UAT care colectează separat deşeuri
Ordinului nr.794/2012, prin:
de ambalaje identificați : 47
- actualizarea listei cu operatorii
- Nr. op. ec./nr. UAT cu obligații de
economici și UAT care au obligația
raportare care au raportat conform
legală de a raporta
prevederilor legale: 118/47
- actualizarea raportorilor incluși în baza - Nr. op.ec./nr. UAT care sunt înregistrați

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

100%

-

-

100%

-

-
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Nr.
crt.

Denumire
națională de date

12

13

14

Monitorizarea gestionării deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice
(DEEE) de către autorităţi şi operatori cu
responsabilităţi pentru aceste fluxuri din
judeţul Botoşani, conform OUG nr.
5/2015, prin:
- 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
Monitorizarea modului de gestionare a
uleiurilor proaspete şi uzate de către
operatori cu responsabilităţi pentru
aceste fluxuri, conform HG nr.235/2007,
din judeţul Botoşani, prin:
- Urmărirea op. ec. care au
obligația de a raporta
- Actualizarea raportorilor incluși în
baza națională de date
- Monitorizarea cantităților de
uleiuri și uleiuri uzate gestionate
Monitorizarea modului de gestionare a
vehiculelor după scoaterea acestora din
uz, de către autorităţi şi operatori din
judeţ cu responsabilităţi pentru acest flux

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
în baza națională de date SIM – Ambalaje:
100/47
80%

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

-

-

-

- Nr. operatori economici producători de
EEE: 4
- Nr. operatori ai centrelor de colectare
DEEE autorizați / Nr. de operatori care au
colectat DEEE: 19 puncte de colectare
autorizate/13 active;
- Cantităţi DEEE colectate /valorificate
anual conform bazelor de date
- Nr. op. ec. comercianți și utilizatori de
uleiuri proaspete; nr. op. ec. generatori de
uleiuri uzate; nr. op. ec. colectori de
uleiuri uzate identificați: 213/266/1
- Nr. op. ec. comercianți și utilizatori de
uleiuri proaspete; nr. op. ec. generatori de
uleiuri uzate, care au raportat: 23/23
- Cantitate uleiuri proaspete utilizate și
cantitate uleiuri uzate generate,
valorificate, predate, stocuri finale:10,17
t/6,69 t/7,4 t/54,37 t stoc final.

100%

100%

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire
de deşeuri, prin:
- Urmărirea op. ec. care se
autorizează pentru gestionarea
VSU

-

15

16

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 în
cantităţi peste cele minimale stabilite de
legislaţie, de către deţinătorii din judeţul
Botoşani, prin:
- Actualizarea inventarului
judeţean al echipamentelor şi
deşeurilor de echipamente cu
conţinut PCB
Aprobarea planurilor anuale de
eliminare
Monitorizarea transporturilor de deșeuri
periculoase generate pe teritoriul
judeţului și urmărirea evoluţiei reţelei de
operatori din judeţ autorizaţi pentru
transportul deşeurilor periculoase, prin:
- Centralizarea datelor privind
transporturile de deșeuri periculoase,
efectuate, conform Anexa 2 din HG
nr.1061/2008

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- Nr. op. ec. autorizați pentru gestionarea
VSU/nr. op. ec. care au colectat şi
dezmembrat VSU/ nr. op. ec. care au
colectat VSU: 19/18/1

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

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

- Nr. bucăţi VSU colectate / tratate în anul
2016 :432/432
- Cantităti deşeuri rezultate din
dezmembrarea VSU: generate/ valorificate
în anul 2018: 291 t/ 291 t
100%

-

-

100%

-

-

- agenţi economici deținători de
echipamente și deșeuri de echipamente cu
conținut PCB: 5
- Nr. echipamente cu PCB în
funcţiune/scoase din uz: 430/0
- Nr. planuri de eliminare aprobate: 1

- Nr. operatori economici care predau
deşeuri periculoase/ cantități de deșeuri
periculoase predate: 42/139,99 tone

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Pagina 138 / 237

Nr.
crt.

17

18

19

20

21

Denumire
- Aprobarea Anexei 1 din HG
nr.1061/2008 - Formular de aprobare a
transporturilor de deşeuri periculoase
- Monitorizarea op. ec. autorizați pentru
transport deșeuri periculoase
Urmărirea respectării legislaţiei în
domeniul eliminării deşeurilor prin
depozitare și incinerare, în judeţul
Botoşani, prin:
- Monitorizarea operatorilor economici
autorizați pentru eliminarea deșeurilor
- Monitorizarea cantităților de deșeuri
eliminate
- Monitorizarea post-închidere a
depozitelor vechi de deșeuri
Ancheta statistică anuală privind
gestionarea deşeurilor în judeţul
Botoşani, prin completarea bazei de date
naționale
Monitorizarea operatorilor economici
utilizatori de substanţe care diminuează
stratul de ozon şi a cantităţilor de ODS–
uri gestionate de aceştia, prin baza de
date națională
Monitorizarea operatorilor economici
utilizatori de substanţe fluorurate cu
efect de seră şi a cantităţilor de GFS–uri
gestionate, prin baza de date națională
Identificarea operatorilor economici cu
obligaţii legale în aplicarea

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- Nr. formulare Anexa 1 aprobate: 1

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

- Nr.operatori economici autorizați pentru
transportul deșeurilor periculoase: 2
- Nr. op. ec. autorizați pentru depozitarea
deșeurilor/ incinerarea deșeurilor: 1/6
- Cantități de deșeuri depozitate/incinerate
în anul 2017: 54226 t/1302 t
- Rapoarte de monitorizare post-închidere:
2

100%

-

-

- Tip și nr. chestionare alocate: 370
- Tip și nr. chestionare finalizate: 298

80%

Ancheta statistică an 2017 s-a
încheiat.

-

- Nr. operatori economici utilizatori,
înregistrați în SIM-SCP

-

Începand cu anul 2017 nu se
mai monitorizează

-

- cantitate ODS gestionată
- Nr. operatori economici, înregistrați în
SIM-SCP -4

100%

-

-

- cantitate GFS gestionată în anul
2017:1308,1 kg (în activitatea de service a
instalatiilor de frig)
- Nr. op. ec. care gestionează chimicale,

100%

S-a deschis sesiunea de

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

22

23

24

25

26

Denumire
Regulamentului (REACH), nr.1907/2006
şi a Regulamentului nr.1272/2008
(CLP)şi monitorizarea cantităţilor/
tipurilor de substanţe şi preparate
chimice gestionate
- Urmărirea op. ec. care au obligația de a
raporta
- Actualizarea raportorilor incluși în baza
națională de date
- Monitorizarea cantităților de chimicale
gestionate
Identificarea operatorilor economici cu
activităţi care se supun procedurii PIC şi
monitorizarea tipurilor şi cantităţilor de
chimicale importate / exportate
Identificarea operatorilor economici cu
obligaţii legale şi monitorizarea tipurilor
şi cantităţilor de POPs gestionate
Identificarea utilizatorilor de produse
biocide, monitorizarea tipurilor şi
cantităţilor gestionate.
Identificarea utilizatorilor şi
comercianţilor de îngrășăminte chimice
și produse de protecţie a plantelor,
monitorizarea tipurilor şi cantităţilor
gestionate.
Identificarea utilizatorilor de mercur
metalic, compuși cu mercur, articole ce
conțin mercur metalic, a deşeurilor cu
mercur; monitorizarea tipurilor și
cantităților gestionate

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
identificați: 156
- Nr. op. ec. care gestionează chimicale
înregistrați în SIM-SCP: 33

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
raportare pe anul 2017, în luna
octombrie 2018.

Alte informații
relevante

- Cantitate substanțe și preparate chimice
gestionate: 821,82 t utilizate/745,475 t
aprovizionate

Nr.operatori economici

-

Se realizează la solicitarea
ANPM

-

-

Se realizează la solicitarea
ANPM

-

Cantități chimicale importate și exportate
Nr. operatori economici
Cantități POPs gestionate
Nr.operatori economici: 44

100%

-

-

Cantități biocide gestionate: 3470,5 kg și
6300 tablete
Nr.operatori economici: 102

100%

-

-

Cantități produse gestionate: 644,94 t și
16227 litri.
Nr.operatori economici utilizatori ai
acestor produse

-

Se realizează la solicitarea
ANPM.

-

Cantități substanțe gestionate

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire

27

Identificarea operatorilor care
gestionează produse cu azbest, deșeuri ce
conțin azbest; monitorizarea tipurilor și
cantităților din astfel de produse și
deșeuri
Controlul poluării industriale
28 Monitorizarea implementării pe plan
local a directivelor din domeniul
„Controlul poluării industriale”:
- Directiva 96/61/CE privind prevenirea
si controlul integrat al poluării (IPPC)

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- Nr.operatori economici
- Cantități produse cu azbest gestionate
- Cantități deșeuri cu conținut de azbest

-

100%

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
Se realizează la solicitarea
ANPM.

Alte informații
relevante
-

-

- 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)

S-a realizat un
control comun cu
GNM – CJ Botoşani
şi ISU Botosani la
- Directiva 96/82/CE privind controlul
LUNGU TIBERIU
accidentelor majore în care sunt
CĂTĂLIN (fost SC
implicate substanţe periculoase
AVIS INDCOM
(SEVESO)
SRL Botoșani).
Îmbunătăţirea gradului de educare și conştientizare, informare, consultare şi participare a tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul
29 Derularea de campanii de conștientizare
Nr. campanii: 2
100%
a cetăţenilor cu privire la problematica
Nr. participanți: 150
protecţiei mediului
Nr. afișe: 2
Nr. flyere: 100
30 Promovarea educaţiei ecologice,
Nr. activităţi: 4
100%
Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

31

32

33

34

Denumire
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
(L 544/2001 şi HG 878/2005)

Soluționarea petițiilor/sesizărilor primite
din partea persoanelor fizice și juridice

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Alte informații
relevante

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Nr. parteneriate: 10
Nr. unități de învățământ implicate: 4
Nr. Acţiuni: 3

100%

-

Nr. activități: 5

40%

-

Proiectul se va
finaliza în anul
2020.

Nr. Solicitări: 32

100%

-

100%

-

Toate solicitările au
fost rezolvate
favorabil. Nu au fost
înregistrate
reclamaţii
administrative sau
plângeri în instanţă.
-

Nr. Raportări:6

Nr. petiții soluționate: 10

-

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU - COMISARIATUL JUDEŢEAN BOTOŞANI
Urmărirea respectării legislației de mediu în vederea reducerii poluării, îmbunătățirii managementului deșeurilor și substanțelor periculoase
1 Monitorizarea agenților economici care
- nr. inspecții planificate de efectuat - 42
Planul anual a
desfășoară activități în domeniul
- nr. inspecții planificate efectuate - 28
fost realizat in
controlului poluării industriale și
- nr. inspecții neplanificate efectuate - 159 procent de
managementul riscului, managementul
166%, prin
- nr. agenți economici verificați - 47
deșeurilor și substanțelor și preparatelor
efectuarea de
- nr. măsuri dispuse - 176
Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire
periculoase.

2

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

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- nr. sanctiuni aplicate - 11
inspecții
- valoarea amenzilor aplicate - 145.000 lei neplanificate
în procent de
- nr. inspecții planificate de efectuat - 75
370%.
- nr. inspecții efectuate - 3
- nr. agenți economici verificați - 3
- nr. măsuri dispuse - 2
- nr. sanctiuni aplicate - 0
- valoarea amenzilor aplicate - 0

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

-

Urmărirea respectării prevederilor legale în vigoare în vederea conservării biodiversității și utilizării durabile a componentelor sale
3 Monitorizarea agenților economici care
- nr. inspecții planificate de efectuat - 74
Planul anual a
exploatează resurse naturale în vederea
- nr. inspecții planificate efectuate - 48
fost realizat în
asigurării conservării resurselor
- nr. inspecții neplanificate - 41
procent de
neregenerabile.
- nr. agenți economici verificați - 95
106%, prin
- nr. măsuri dispuse - 191
derularea de
- nr. sanctiuni aplicate - 4
inspecții
- valoarea amenzilor aplicate - 85.000 lei
neplanificate
în procent de
4 Efectuarea de controale tematice
- nr. inspecții planificate de efectuat - 41
135%.
planificate stabilite de Garda Națională
- nr. inspecții planificate efectuate - 37
de Mediu în domeniul biodiversității,
- nr. agenți economici verificați - 15
biosecurității și ariilor protejate.
- nr. măsuri dispuse - 62
- nr. sanctiuni aplicate - 0
- valoarea amenzilor aplicate - 0

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante

Nu au fost transmise
de către
Comisariatul
General circularele
cu solicitările de
verificare a agenților
economici de pe
raza județului pentru
3 tematici
planificate.
-

Pe raza județului nu
există agenți
economici
controlabili de GNM
care să intre sub
incidența
Regulamentului
995/2010 privind
introducerea pe piață
a lemnului și
produselor din lemn.
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ MOLDOVA NORD - UNITATEA DE ADMINISTRARE BOTOŞANI
Lucrări de I+R la amenajările de irigații pentru anul 2018
1 Lucrări de reparații în cadrul SPB
892.785,49 lei (cu TVA)
100%
Termenul de finalizare:
Movileni, SPB Curtești și SPA Stânca,
22.07.2018
contract nr.18.05.055/08.05.2018 între
ANIF și SC Mecanex SA Botoșani
Nr.
crt.

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BOTOȘANI
Programul de Gospodarire a Apelor pentru anul 2018, județul Botoșani
1 Planul tehnic de exploatare – intreţinerereparaţii curente lucrări hidrotehnice şi
de întreţinere a cursurilor de apă
neamenajate:
TOTAL, din care :
2389,8 mii lei
• Exploatare curenta
553,0 mii lei
• Intretinere curenta
1671,9
mii lei
• Intretinere cursuri de apa si
164,9
mii lie
decolmatari
2 Asigurarea capacitatii de transport a
km
= 4.20
albiei minore a raului Pârâu Întors, in
mii mc = 28.5
arealul UAT Șendriceni, jud. Botosani ;
hm 124 - hm 164
3 Asigurarea capacitatii de transport a
km
= 1.9
albiei minore a raului Bahna, comuna
mii mc = 10.6
Varfu Campului jud. Botosani ; hm 88.5
- hm 69.5
4 Asigurarea capacitatii de transport a
km
= 1,5
albiei minore a cursului de apă Jijia, in
mii mc = 11,9
arealul UAT Hiliseu, jud. Botosani ; hm
117 - hm 131 ;
5 Asigurarea capacitatii de transport a
Km
=7
albiei minore a raului Buhai, comuna
Mii mc = 7.8

Alte informații
relevante

-

-

-

105%
105%
105%
102%
100%

-

Lucrare executată în
parteneriat cu UAT
Șendriceni

106%

-

Lucrare executată în
parteneriat cu UAT
Vf. Câmpului

100%

-

Lucrare executată în
parteneriat cu UAT
Hilișeu-Horia

100%

-

Lucrare executată în
parteneriat cu UAT
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Șendriceni hm 89 –hm 97
Asigurarea capacitatii de transport a
Km
albiei regularizate a raului Miletin, pe
Mii mc
teritoriul UAT Coșula
7 Asiguararea capacitatii de transport a
Km
albiei regularizate a raului Miletin pe
Mii mc
teritoiul UAT Copălău
Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani – investiții:
6

= 2.1
= 30.0

100%

= 2.13
= 20.8

Valoarea totală
a investiției
(mii lei)

100%

Programul /
sursa
de finanțare

Nr.
crt.

Denumirea investiţiei

1

Reconectare și restaurare lunca
inundabila, 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
( fara TVA)

Propunere POIM
2014 - 2020

634.468 ,00
( cu TVA)

Bugetul de stat/
Surse proprii
ANAR

Reabilitare canton Cătămărăști, județul
Botoșani

510,00
( cu TVA)

Surse Proprii

2

3

Stadiul investiţiei la
data de
30.06.2018
(%)
0%

9%

100%

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
Lucrare suplimentară

Lucrarea suplimentară

Motivele neînceperii /
întreruperii lucrărilor la
investiție
(dacă este cazul)
- clarificare situație
juridică a terenurilor

- lipsa fonduri

-

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte informații
relevante
Șendriceni
-

-

Alte
informații
Pentru obiectivul
Acumulare Buhai

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

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

DIRECŢIA SILVICĂ BOTOŞANI
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
1 Împădurirea terenurilor goale din fond
- împăduriri integrale: 82 ha
Realizat parțial
O parte din
forestier 94 ha, regenerarea naturală a
- regenerări naturale: 148 ha
împăduriri nu au
suprafetelor taiate 90 ha, completarea
- completarea golurilor în plantaţii : 48 ha
putut fi realizate in
golurilor în plantaţii mai vechi 48 ha
toamna 2018 din
cauza secetei
excesive, urmand a
fi realizate în
primăvara 2019.
2 Creşterea procentului de împădurire
Sponsorizarea cu 4 mii de puieţi pentru
Realizat
Sponsorizarea cu
prin sponsorizări cu puieţi
efectuarea de împăduriri în afara fondului
puieţi s-a efectuat în
forestier la Consiliul Local Dorohoi
baza solicitărilor
C.L. Dorohoi, în
limita excedentului
de puieţi existent
în primăvara 2018.
3 Reabilitare drum auto forestier Stahna 2772,91 mii lei
Realizat
12,5 km/2687,38 mii lei
4 Proiectare Reabilitare drum auto
2,91 mii lei
Realizat
forestier Bolohani ramificatie
-1,0
km/1,19 mii lei
5 Proiectare Reabilitare drum auto
77,01 mii lei
Realizat
forestier Cosula -6,7km/78,60 mii lei
valoarea
contractată
prin achiziție
publică
6 Proiectare Reabilitare drum auto
28,56 mii lei
Realizat
forestier Pietrosul 2-2,19 km/30,27 mii
valoarea
lei
contractată
Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Pagina 146 / 237

Nr.
crt.

7

Denumire

Refacere portiune calamitată din drumul
forestier Calugara Mare – Prelungire –
455,92 mii lei

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
prin achiziție
publică
258,14 mii lei
Realizat parțial

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

-

Direcţia Silvică Botoşani – investiții:
Nr.
crt.

Denumirea investiţiei

Investiţii în continuare
1 Reconstrucţia ecologică a terenurilor
degradate cumpărate, perimetrul
Drăguşeni - 161 ha/ - completari 0,2 ha,
intretineri plantaţii 57 ha
2 Reconstructia ecologică a terenurilor
degradate cumpărate, perimetrul Bodron
III - 13 ha, completări 2 ha, intretineri
plantaţii 13 ha
3 Reconstrucţia ecologică a terenurilor
degradate cumpărate, perimetrul Putureni20 ha / -completări 5 ha, intretineri
plantaţii 40 ha
Investiţii noi - nu sunt

Alte informații
relevante

Execuția lucrărilor a
început în
16.10.2018 și s-a
oprit în 16.11.2018,
datorită condițiilor
meteo nefavorabile.

Motivele neînceperii / întreruperii
lucrărilor la investiție
(dacă este cazul)

Alte
informații

Completări -0,2 ha (100%), întreţineri
plantaţii 57 ha (100%)

-

-

Completări -2 ha (100%), întreţineri
plantaţii -25 ha (100%)

-

-

Completări -5 ha (100%), întreţineri
plantaţii - 40 ha (100%)

-

-

Indicatori de rezultat
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Capitolul 8 Infrastructură rutieră

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE BOTOŞANI
Administrarea corespunzătoare a rețelei rutiere din administrare
1 Reactualizarea Băncii de date rutiere
- evidența permanentă a stării tehnice a
100 %
drumurilor și anexe aferente
Nr.
crt.

2

3

4

Gestionarea cu responsabilitate a
patrimoniului drumurilor și recuperarea
daunelor produse drumului prin
accidente rutiere și furturi
Măsurarea continuă a intensității
traficului rutier folosind contori automați
de trafic
Supravegherea posesiei rovinietei pentru
circulația pe drumurile naționale cu
ajutorul camerelor fixe și mobile
Monitorizarea și controlul traficului greu
împreună cu ISCTR.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

- funcționarea contorilor automați în regim
continuu; indice de funcționare 100 %

100 %

-

Este o acțiune ce
continuă și în anul
următor.
Dificultăți mari în a
găsi făptașii, în
vederea recuperării
pagubelor.
-

- indice de funcționare 100 %

100 %

-

-

- indicele de recuperare a pagubelor să
fie > 85-90 %

Procedura anevoioasa a
asiguratorilor si in depistarea
faptasilor

Dificultăți legate de
armonizarea programelor de
control comun, dar și
insuficiența punctelor de
cântărire.
Asigurarea planeității platformei drumurilor pe timp de vară în vederea desfășurării în condiții de siguranță a traficului rutier
6 Lucrări de reparații degradări
- reparații îmbrăcăminți rutiere =
100 %
îmbrăcăminți rutiere:
33.588 mp
- reparații degradări sub formă de gropi,
faianțări, ciupituri
Asigurarea impermeabilizării îmbrăcăminților rutiere
7 Colmatări de rosturi și fisuri la
- 3.250 ml
100 %
îmbrăcămințile rutiere
Asigurarea completă a semnalizării rutiere verticale în vederea informării corecte a conducătorilor auto
8 Completarea semnalizării rutiere
- 5 buc.
100 %
-

-
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5

- diminuarea semnificativă a
transporturilor ce depășesc sarcinile pe
osie

33%

-

0

-

-

-

Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

verticale avariate prin accidente rutiere
Asigurarea scurgerii apelor din precipitații de pe platforma drumurilor, în vederea protejării acestora
9 Asigurarea scurgerii apelor din
- curățat șanțuri și rigole = 6.225 ml
100 %
precipitații de pe platforma drumurilor
- desfundat șanțuri = 1.650 ml
Asigurarea esteticii rutiere
10 Menținerea permanentă în stare de
Colectarea și depozitarea săptămânală a
100 %
curățenie a parcărilor și zonelor de
gunoaielor de la parcări și zonele de
siguranță
siguranță a drumurilor - săptămânal
Asigurarea viabilității la partea carosabilă a podurilor
11 Curățirea și întreținerea rosturilor de
- reparații degradări cale rutieră pod
100 %
dilatație și a gurilor de scurgere a apelor. = 441 mp
Curățirea potmolului adunat la bordura
- curățirea și întreținerea rosturilor de
trotuarelor.
dilatație și a gurilor de scurgere a apei
= 42 buc guri scurgere
- desfundare podețe = 12 buc.
Asigurarea siguranței rutiere prin execuția de lucrări de întreținere periodică
12 Montarea de indicatoare rutiere
- montare de indicatoare rutiere
100 %
Execuție marcaje rutiere axiale
= 37 buc.
- vopsit indicatoare rutiere = 184 buc.
- montare parapet metalic = 48 ml
- vopsit parapet metalic drum = 91,5 mp
Secţia Drumuri Naţionale Botoşani – investiții:
Stadiul investiţiei
Valoarea totală
la data de
Nr.
Programul / sursa
Denumirea investiţiei
a investiției
30.06.2018
crt.
de finanțare
(mii lei)
(%)
1
Execuție îmbrăcăminți bituminoase
7.900
Bugetul de stat
100 %
ușoare alcătuite din mixturi asfaltice
DN 24C km 106 -142 Manoleasa –
Rădăuți Prut

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

-

-

-

-

-

-

-

Motivele neînceperii / întreruperii
lucrărilor la investiție
(dacă este cazul)
Planificat Sem I 2018

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Alte
informații
-

Pagina 149 / 237

Capitolul 9 Afaceri interne

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BOTOȘANI
Creșterea continuă a gradului de siguranță al cetățeanului, atât în mediul rural, cât și în mediul urban
1 Menţinerea unei colaborări eficiente cu
- nr. acțiuni specifice organizate = 190
Realizat
efectivele care au atribuţii pe linia
- nr. sesizări de infracţiuni stradale = 577
asigurării ordinii şi liniştii publice,
- nr. infracțiuni cu violență comise în
printr-o prezenţă activă şi vizibilă în
stradă = 31
stradă a patrulelor de poliţie care
- nr. infracțiuni contra patrimoniului =
acţionează în sistem integrat, în vederea
4.300
prevenirii şi combaterii infracţiunilor de
- nr. prinderi în flagrant = 590
natură judiciară, prinderea în flagrant a
- nr. contravenții Lg.61/1991 = 11.111
autorilor de furturi din buzunare, genţi,
poşete şi cercetarea cu operativitate, în
colaborare cu Parchetul a faptelor
sesizate.
2 Asigurarea unui climat de legalitate
nr. infracțiuni economice constatate = 513
Realizat
mediului de afaceri, acţionând cu
din care :
preponderenţă în principalele domenii de nr. infracțiuni de contrabandă constatate =
intervenţie, respectiv combaterea
256
evaziunii fiscale şi a fraudelor vamale,
nr. infracțiuni de evaziune fiscală
combaterea infracţionalităţii în domeniul constatate = 50
achiziţiilor publice, protecţia drepturilor
- nr. fapte de corupție constatate= 64
de proprietate intelectuală şi industrială
/declinate = 64
şi folosirea eficientă a analizelor tactice
- nr. sancțiuni contravenționale constatate
şi operaţionale întocmite de efectivele de în domeniul economic= 2.827 și cantitatea
profil.
de pachete de țigări confiscate = 47.313
pachete
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
3 Realizarea unui trend descendent al
- nr. de fapte de natură judiciară = 7316
Realizat
infracţionalităţii de natură judiciară, în
- nr. de fapte de mare violenţă violență =
ansamblu şi în special a faptelor de mare 23 infracțiuni de omor, 2 infracțiuni de
Nr.
crt.

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Pagina 150 / 237

Nr.
crt.

Denumire
violenţă care au impact major asupra
siguranţei cetăţenilor, cu accent pe luarea
în evidenţă, monitorizarea activităţii şi
destructurarea grupărilor infracţionale de
pe raza de competenţă.
Realizarea unui trend descendent a
numărului furturilor de animale şi păsări,
a furturilor din societăţi comerciale şi a
celor contra persoanei.

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
LCM, 57 infracțiuni de tâlhărie.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

-

-

Menţinerea activităţilor specifice pentru
Realizat
prevenirea, descoperirea şi combaterea
infracţionalităţii pe linie de Arme,
Explozivi, Substanțe Periculoase.
Scăderea dinamicii accidentelor de circulație, cu prioritate a acelora care au drept consecințe pierderea de vieți omenești
6 Eficientizarea activităţilor preventive în
- nr. de infracțiuni constatate la regimul
Realizat
scopul reducerii progresive a numărului
rutier = 412
victimelor accidentelor rutiere
- nr. de contravenții aplicate = 27.714
Reducerea birocrației din cadrul structurilor MAI și eficientizarea acestor structuri
7 Îmbunătăţirea actului de cercetare penală - nr. cauzelor penale instrumentate
Realizat
prin soluţionarea cu celeritate a dosarelor (total in lucru) : =25478
penale şi creşterea indicatorului de
- nr. cauzelor penale soluţionate =10590
performanţă privind finalitatea judiciară, din care cu autori neidentificaţi =2679
precum şi creşterea procentului de
soluţionare a cauzelor penale cu autori
neidentificaţi

-

4

5

-nr. de furturi constatate/sesizate în mediul
urban şi rural = 422/ 2859 ( Urban =
237/185
Rural = 1656/1203 )
din care:
-furturi de animale şi păsări= 14 / 179
-din locuinţe = 91 / 625
-din societăţi comerciale = 59 / 288
-din buzunare = 36 / 361
-de altă natură etc.= 133 / 842
- nr. de contravenții constatate = 47
- nr. de infracțiuni constatate = 134

Realizat
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
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
8 Creşterea nivelului de pregătire
- nr. de lucrători pregătiți în domeniu =0
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
9 Menţinerea imaginii publice a instituţiei
- nr. de comunicate de presă =94
Realizat
poliţiei la un nivel corespunzător, prin
- nr. de buletine informative =238
mediatizarea rezultatelor pozitive
- nr. de articole în presa scrisă și materiale
obţinute în muncă şi prin reacţii prompte audio-video = 869
în virtutea dreptului la replică în cazurile ( 3 participări la emisiuni)
prezentate tendenţios la adresa poliţiei
Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani – investiții:
Plăți efectuate la data
Nr.
Valoarea totală a investiţiei
Programul/sursa de
Stadiul investiţiei la data de
de 31.12.2018 (mii lei
Denumirea investiţiei
crt.
în mii lei
finanţare
31.12.2017( %)
cu TVA)
1.
Modernizare sediu Poliţie mun. Dorohoi
2.412,40
3.121,99
77,27 %
(în derulare)
Bugetul de stat
2.
Modernizare sediu poliţie Săveni
3.086,03
42,33 %
1.306,50
( în derulare)
Nr.
crt.

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BOTOŞANI
Creşterea performanţei acţiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii şi siguranţei publice
1 Executarea misiunilor de asigurare a
- nr. misiuni executate - 550
100 %
ordinii şi liniştii publice, pe timpul
- efective folosite – 1.823
desfăşurării manifestărilor sportive.
- sancţuini aplicate - 191
Nr.
crt.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

-
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- valoare amenzi – 50.300

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

manifestaţiilor de protest manifestărilor
culturale, artistice, promoţionale şi
religioase.
Creşterea performanţei misiunilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice
2 Reducerea timpului de intervenţie la
- nr. de intervenţii - 153
100 %
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
3 Intensificarea activităţilor circumscrise
- nr. de infracţiuni constatate - 336
100 %
prevenirii şi combaterii infracţiunilor
- nr. de sancţiuni – 3.772
stradale, a faptelor antisociale, în zonele
Nr. de patrule de ordine publica cu politia:
publice, în instituţiile de învăţământ şi
- in mediul urban – 2.858
mediul rural.
- in mediul rural - 492
- nr. de patrule de ordine publică in zona
instituţiilor de învăţământ - 683
- nr. misiunilor de ordine publică în zona
centrelor de examen/ evaluare - 73
Creşterea capacităţii operaţionale şi a performanţei structurilor de intervenţie antiteroristă şi acţiuni speciale
4 Executarea de exerciţii de intervenţie la
100 %
obiectivele din responsabilitate.
- nr. de exerciţii executate - 3
Participarea la acţiuni în cooperare cu
- nr. misiuni executate - 16
alte instituţii, în scopul combaterii
fenomenelor asociate criminalităţii
organizate şi corupţiei.
Creşterea nivelului de siguranţă a obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţă
6 Monitorizarea
- nr. de sancţiuni - 7
permanentă a activităţilor
- nr. de infracţiuni - 0
desfăşurate în obiective şi zona
adiacentă acestora, pentru prevenirea şi
combaterea faptelor cu caracter
5

100 %

-

-

100 %

-

-
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

infracţional sau contravenţional.
Creşterea performanţei în îndeplinirea misiunilor de pază şi protecţie a transporturilor
7 Coordonarea activităţilor privind
- nr. transporturi executate - 45
100 %
planificarea, organizarea şi executarea
- evenimente negative - 0
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 managementul situaţiilor de urgenţă
8 Verificarea capabilităţilor structurilor din - nr. de exerciţii executate - 8
100 %
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
9 Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, - nr. de activităţi desfăşurate - 335
100 %
comunităţi locale, asociaţii, mass-media
etc. pentru implementarea la nivel local
de proiecte, acţiuni comune, campanii de
informare, educare, conştientizare şi
prevenire în domeniul ordinii şi
siguranţei publice şi al situaţiilor de
urgenţă, pentru reducerea riscului de
victimizare sau de implicare în activităţi
infracţionale.

Alte informații
relevante

-

-

-

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „NICOLAE IORGA” AL JUDEŢULUI BOTOŞANI
Monitorizarea modului de aplicare a prevederilor legale şi stabilirea măsurilor necesare pentru creşterea nivelului de securitate a cetăţenilor şi bunurilor prin
planificarea şi desfăşurarea de inspecţii, controale şi verificări la localităţi, instituţii şi operatori economici
1 Controale:
- 3 controale de fond executate prin
100 %
- de fond executate prin colective de
colective de inspectori ( 1 DSP, 1
inspectori
DGASPC, 1 Direcţia Silvică)
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
- colective
- 96 controale obiective de investiţii
- tematice
- 551 controale tematice inopinate la
- de fond executate individual
operatori economici şi instituţii
Inspecţii
- 352 controale de fond/tematice/inopinate
- la operatori economici,obiective supuse la instituții și operatori economici
activităţilor care prezintă pericole de
- 122 controale de fond individuale la
accidente majore în care sunt implicate
instituţii şi operatori economici
substanţe periculoase.
- 6 controale construcţii hidrotehnice
Verificări
- 1 operator cu risc chimic
- adăposturi
- 42 verificări la localităţi aflate în zona de
- localităţi aflate în zona de planificare la inundabilitate
urgenţă
- 3 controale operatori economici sub
- localităţi aflate în zona de inundabilitate incidenţa Legii nr. 59/2016
- zone cu alunecări sau prăbuşiri de teren - 2 inspecţii comune la operatori economici
- localităţi afectate de alunecări sau
sub incidenţa Legii nr. 59/2016
prăbuşiri de teren
- 64 audituri la persoane autorizate să
- sirene
efectueze lucrări în domeniul apărării
- spaţii de evacuare.
împotriva incendiilor
- 56 verificări la adăposturi
- 108 localităţi aflate în zona de
inundabilitate
- 5 zone cu alunecări de teren
- 275 verificări sirene
- 79 verificări spaţii de evacuare
Termen: lunar
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
2 Informarea populaţiei şi a diferitelor
- 607 instruiri şi informări desfăşurate la
100 %
categorii socio-profesionale asupra:
instituţiile şi obiectivele controlate
- prevederilor legale în domeniu
- 82 instruiri şi informări la localităţi
prevenirii şi protecţiei în situaţii de
- 101 puncte de informare preventivă
urgenţă
- 5 acţiuni “Ziua Porţilor Deschise”
Nr.
crt.
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
- pericolelor potenţiale de producere a
- 18 lecţii deschise
situaţiilor de urgenţă, măsurilor specifice - 31 alte activităţi de informare preventivă
de prevenire, protecţie şi intervenţie
- 168 exerciţii de alarmare, evacuare şi
- pericolelor potenţiale şi a
intervenţie pe locul de muncă
comportamentului de adoptat în cazul
-27 exerciţii desfăşurate cu S.V.S.U.
descoperirii de muniţie neexplodată.
-2 exerciţii desfăşurate cu S.P.S.U.
Termen: lunar
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
3 Emiterea avizelor pentru:
100%
100 %
- sectorul de competenţă a serviciilor
din documentele depuse pentru
voluntare şi private pentru situaţii de
avizare/autorizare privind securitatea la
urgenţă.
incendiu
- planurile anuale de pregătire a
-1 respingere solicitare emitere aviz sector
populaţiei în domeniul situaţiilor de
de competență SPSU
urgenţă, întocmite la nivelul unităţilor
-1 aviz emis pentru înființare SPSU
administrativ teritoriale şi la operatorii
-1 aviz emis pentru sector de competență
economici care au constituite servicii
SPSU
private pentru situaţii de urgenţă.
Termen: lunar
- 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
4 Elaborarea Planului Anual judeţean de
-1 plan
100 %
pregătire a populaţiei în domeniul
-2 convocări de pregatire cu sefii SVSU
situaţiilor de urgenţă.
din judet
Nr.
crt.
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
Organizarea şi desfăşurarea instructajelor -1 convocare cu sefii SPSU din judet
de pregătire cu:
-1 instruire cu preşedintii comitetelor
- preşedinţii comitetelor locale pentru
locale pentru situaţii de urgenţă
situaţii de urgenţă;
-1 instruire cu cadrele tehnice PSI de la
- conducătorii unităţilor de învăţământ de unitățile de învățământ
pe raza judeţului;
Termen: anual
- şefii serviciilor voluntare pentru situaţii
de urgenţă;
- şefii serviciilor private pentru situaţii de
urgenţă;
-specialiştii compartimentelor de
prevenire din cadrul S.V.S.U.
Activităţi de îndrumare şi control a serviciilor publice voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
5 Coordonarea şi îndrumarea autorităţilor
- 0 activităţi de control la S.V.S.U. şi
Realizat parțial Din cauza prorogării termenului
publice locale, operatorilor economici
S.P.S.U.
de îndeplinire a Criteriilor de
privind desfăşurarea activităţii serviciilor - 41 exerciţii desfăşurate cu SVSU;
performanţă privind
voluntare şi private pentru situaţii de
- 4 exerciţii desfăşurate cu SPSU
constituirea, încadrarea şi
urgenţă.
Termen: lunar
dotarea serviciilor voluntare şi a
Executarea de controale la serviciile
serviciilor private pentru situaţii
voluntare şi private pentru situaţii de
de urgenţă aprobate cu OMAI
urgenţă.
nr. 96 din 12 iunie 2016
Controlul modului de respectare a criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi în
activitatea acestora
6 Executarea de controale privind structura - 0 activităţi de control la S.V.S.U. şi
Nerealizat
Din cauza prorogării termenului
organizatorică şi dotarea serviciilor
S.P.S.U.
de îndeplinire a Criteriilor de
voluntare şi private pentru situaţii de
Termen: lunar
performanţă privind
urgenţă.
constituirea, încadrarea şi
dotarea serviciilor voluntare şi a
serviciilor private pentru situaţii
de urgenţă aprobate cu OMAI
nr. 96 din 12 iunie 2016
Nr.
crt.
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
Organizarea concursurilor profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum şi acţiunilor educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli
7 Organizarea şi desfăşurarea concursurilor - 1 activitate privind organizarea şi
100 %
profesionale cu S.V.S.U. şi S.P.S.U.: desfăşurarea etapei jud. a concursurilor
etapa judeţeană
profesionale ale S.V.S.U. şi S.P.S.U.
Sprijinirea Inspectoratului Şcolar Judeţean - 1 activitate de sprijinire a Inspectoratului
pentru organizarea şi desfăşurarea
Şcolar Judeţean pentru organizarea şi
concursurilor:
desfăşurarea etapei judeţene a concursului
- cu cercurile tehnico aplicative de elevi cu tematică protecţie civilă „Cu viaţa mea
„Prietenii pompierilor”: - etapa judeţeană apăr viaţa”
- cu tematică protecţie civilă „Cu viaţa - 1 activitate de sprijinire a Inspectoratului
mea apăr viaţa”:
Şcolar Judeţean pentru organizarea şi
- etapa pe localitate
desfăşurarea etapei judeţene a concursurilor
- etapa judeţeană
cu cercurile tehnico-aplicative Prietenii
Desfăşurarea de activităţi instructiv
Pompierilor
educative cu cercurile tehnico-aplicative
- 50 acţiuni educative cu cercurile tehnicode elevi prin prezentarea temelor specifice aplicative din şcoli
domeniului situaţiilor de urgenţă şi
Termen: anual
desfăşurarea de activităţi practice.
Elaborarea de studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propuneri de măsuri în baza concluziilor
rezultate din acestea
8 Actualizarea Planului de Analiză şi
1 plan
100 %
Aprobat prin
Acoperire a Riscurilor al judeţului
Termen: la fiecare început de an sau ori de
Hotărârea C.J.
Botoşani.
câte ori de câte ori este cazul (alte riscuri
Botoşani
nou apărute, modificări organizaţionale)
nr.77/31.05.2018
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
9 Desfăşurarea antrenamentelor de
- 23 antrenamente bilunare
Realizat parțial Realizat parțial în trim III
înştiinţare, avertizare, prealarmare,
- 19 exerciţii alarmare
(exercițiul național Miercurea
alarmare şi evacuare a comitetelor
- 21 exerciţii evacuare
sirenelor pentru luna iulie nu a
locale pentru situaţii de urgenţă şi
avut loc datorită Dispoziției
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
Secretar de Stat Raed Arafat și a
O.I.G., general de brigadă Dan
Paul Iamandi)

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
10 Executarea recunoaşterilor în teren în
4 recunoaşteri
100 %
vederea întocmirii Planurilor operative Termen: trimestrial
de intervenţie.
11 Avizarea planurilor de intervenţie în caz 19 planuri avizate
100 %
de incendiu.
Termen: conform solicitărilor
Identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţinerea evidenţei acestora
12 Întocmirea Planului anual pentru
- 1 plan
100 %
asigurarea resurselor umane, materiale şi Termen: trimestrul I 2018
financiare necesare gestionării situaţiilor
de urgenţă pentru anul 2018.
Planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi altor activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative
13 Planificarea, organizarea şi desfăşurarea 4 exerciţii
100 %
exerciţiilor de pregătire cu forţe şi
Termen: 1 exerciţiu/trimestru
mijloace în teren (EXFT) în anul 2018 de
către Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului
Botoşani în următoarele locaţii:
- Exerciţiu de cooperare pentru limitarea
şi înlăturarea efectelor rezultate ca urmare
a producerii unui incendiu la depozitul de
materiale -A.N.R.S.P.S. - UT 315
Bucecea
- Exerciţiu de cooperare cu forțe și
mijloace în teren, pentru limitarea și
înlăturarea efectelor unui incendiu la săli
cu aglomerări de persoane-Casa de
Cultură a Sindicatelor Botoşani
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

- Exerciţiu de cooperare cu forţe şi
mijloace în teren pentru antrenarea
structurilor de intervenţie la cutremure
puternice-Grup şcolar „Demostene Botez”
Truşeşti
- Exerciţiu de cooperare cu forţe şi
mijloace în teren pentru antrenarea
structurilor de intervenţie la cutremure
puternice - Spitalul Municipal Dorohoi.
Elaborarea şi supunerea spre aprobare a documentelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani
14 - Hotărâri C.J.S.U.
- 25 procese verbale
100 %
- Procese verbale şedinţe C.J.S.U.
- 15 hotărâri CJSU
Termen: 1 proces verbal/şedinţă
Elaborarea de hotărâri CJSU în vederea
aprobării acestora ori de câte este cazul

-

Alte informații
relevante

-

Actualizarea permanentă a capabilităţilor pe niveluri de alertare Alpha şi Bravo pentru cele 22 de riscuri identificate la nivelul zonei de competenţă
15 Registrul de riscuri şi capabilităţi la nivel 1 registru
100 %
judeţean.
Termen: permanent
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Capitolul 10 Cultură

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ BOTOȘANI
Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii
1 Organizarea unor sesiuni de informare
- 4 sesiuni
0
pentru Uniunile de creatori și alți factori - 100 participanți
interesați în vederea configurării
politicilor publice din domeniu.
Dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul culturii
2 Organizarea unor acțiuni de sensibilizare - 2 sesiuni
50 %
a mediului de afaceri pentru susținerea
- 30 participanți
culturii la nivel local.
Protejarea și conservarea patrimoniului cultural național
3 Monitorizarea lucrărilor de restaurare a
10 obiective
0
obiectivelor incluse în Planul Naţional de
monitorizate
Restaurare finanţat de către Institutul
Naţional al Patrimoniului, precum şi a
lucrărilor de restaurare finanţate din alte
surse (Secretariatul de stat pentru Culte,
Consilii Locale, Consiliul Judeţean,
persoane fizice şi juridice).
4 Eliberarea avizelor pentru restaurarea
În funcție de solicitări
100%
monumentelor istorice precum și a
lucrărilor de investiții în zona de
protecție a monumentelor istorice și a
siturilor arheologice.
5 Eliberarea avizelor pentru vânzarea de
În funcție de solicitări
100%
terenuri conform Legii 17/2015.
Nr.
crt.

6

Efectuarea procedurilor administrative

La cererea proprietarilor

100%

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

În anul 2018 nu au fost alocate
fonduri.

Alte informații
relevante

-

-

-

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

-

Au fost eliberate un număr de 2 avize pe M.I.
32 avize
28 avize în Z.P.
2 P.U.G.-uri:
APL Suharău și
A.P.L.Trușești.
Au fost eliberate un număr de
70 avize pe situri
102 avize
arheologice
28 avize în afara
siturilor arheologice.
4 avize neexprimare
drept de preemțiune
Urmează publicarea
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

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

Alte informații
relevante
în M.Oficial a
Bisericii din
Dobrinăuți Hapăii
ca monument istoric
Au fost efectuate 8
acțiuni de control și
au fost verificate un
număr de 25 de
imobile monumente
istorice

Organizarea unor acţiuni de control şi
monitorizare a stării de conservare a
monumentelor istorice, în colaborare cu
Inspectoratul de Stat în Construcții și
Compartimentul Patrimoniu din cadrul
Serviciului de Investigații Criminale de
la I.P.J. Botoșani.
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).
Monitorizarea acţiunilor de clasare a
bunurilor culturale mobile aparţinând
instituţiilor muzeale şi cultelor
religioase.

9 acțiuni de control
25 M. I. Controlate
2 persoane/control

64%

-

3 acțiuni/
3 deținători/
2 persoane

83 %

-

3 acțiuni la Muzeul
Județean de Istorie
Botoșani,
Mănăstirea Vorona,
Mănăstirea Coșula,

-

0

-

10

Organizarea unor acțiuni de control
pentru identificarea la nivel local a
muzeelor și colecțiilor care funcționează
fără forme legale.

3 acțiuni
30 U.A.T.-uri verificate

50%

-

11

Elaborarea și publicarea unei monografii
privind monumentele de for public
ridicate în cinstea eroilor căzuți pentru

250 exemplare/
2000 lei

100%

Realizat. Lansarea monografiei
a avut loc în luna noiembrie
2018

În anul 2018
instituțiile muzeale
din județul Botoșani
nu au demarat
acțiuni de clasare a
bunurilor culturale
3 acțiuni de
consiliere pentru
obținerea avizelor de
funcționare de la
M.C.I.N.
-

7

8

9
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

reîntregirea patriei.
Promovarea patrimoniului cultural al judeţului în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului
12 Organizarea unor manifestări culturale în - 2 acțiuni / luna septembrie 50 participanți
100 %
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
13 Continuarea parteneriatului cu Centrul
Furnizarea de informații pentru
100%
Naţional pentru Promovarea Turismului
actualizarea site-ului C.N.P.T.B.
Botoşani pentru promovarea obiectivelor
turistice din judeţ:
- turism cultural – punerea în valoare a
obiectivelor muzeistice (Casa Memorială
„N.Iorga” Botoşani, Muzeul Judeţean,
Casa
Ciomac-Cantemir
–
sediul
Fundaţiei „Ştefan Luchian” Botoşani,
Muzeul memorial „Mihai Eminescu”
Ipoteşti, Muzeul memorial „G. Enescu”
Dorohoi, Casa memorială George
Enescu - Liveni).
- turism ecumenic: punerea în valoare a
bisericilor, mănăstirilor, alte lăcaşuri de
cult valoroase ca istorie, realizare, stare
de conservare: M-rea Popăuţi, Biserica
„Sf. Gheorghe”, Biserica Uspenia,
Biserica armenească Botoşani, Biserica
„Sf.Nicolae”Dorohoi, M-rea Coşula, Mrea Gorovei, M-rea Vorona, M-rea
Zosin, M-rea Agafton.
14 Monitorizarea actiunilor de marcare si
12 acțiuni/
8,33%
semnalizare a monumentelor istorice din
45 UAT-uri

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Zilele Europene ale
Patrimoniului

-

1 acțiune de verificare:
16 UAT-uri au marcat M.I.
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)
19 UAT-uri nu au marcat M.I.

Alte informații
relevante

judet de către A.P.L – acţiunea de
marcare şi semnalizare a monumentelor
istorice trebuie să fie realizată de către
autorităţile administraţiei publice locale
Monitorizarea lucrărilor de investiţii la obiectivele culturale – lucrări realizate cu finanţarea din fonduri europene şi guvernamentale
15 Monitorizarea lucrărilor de restaurare a
3 acțiuni/
0
În anul 2018 nu au fost alocate
monumentelor istorice: Casa „Sofian”
2 persoane
fonduri.
Botoșani.
16 Monitorizarea lucrărilor de modernizare
La cerere
Au fost eliberate avize pentru
şi dotare a căminelor culturale şi a
accesare de fonduri pentru un
aşezămintelor culturale, prin programele
număr de 3 A.P.L. - Mihai
de finanţare ale U.E.şi Guvernul
Eminescu, Broscăuți și
României prin Compania Naţională de
Mileanca
Investiţii.
Promovarea culturii şi tradiţiilor culturale ale judeţului Botoşani și sprijinirea colectivităților locale pentru creșterea capacității instituționale în vederea
promovării patrimoniului cultural local și național
17 Participarea la organizarea unor activităţi
La solicitarea A.P.L., fundații
100%
Zilele N.Iorga
culturale cu ocazia sărbătoririi unor
și O.N.G.-uri
Festivaluri, Expoziție de artă
evenimente istorice, culturale şi artistice,
naivă, tabere de artă fotografică,
precum și a personalităților județului.
18 Organizarea unor sesiuni de informare cu
2 sesiuni
0
privire la oportunitățile de finanțare a
45 participanți
lucrărilor de restaurare și punere în
valoare a patrimoniului cultural local
(PNR, Fonduri Europene, Fonduri
Guvernamentale).
19 Actualizarea și republicarea Monografiei
300 exemplare/
0
Lipsă fonduri
Patrimoniului Cultural al Județului
3000 lei
Botoșani.
Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului preuniversitar
20 Sensibilizarea și consilierea autorităților
2 acțiuni /
100%
din domeniul educației pentru
Vizitarea muzeelor și obiectivelor de
Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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Nr.
crt.

Denumire
introducerea în curriculum școlar, la
decizia școlii, ca discipline opționale:
educația pentru patrimoniu cultural/ sau
valori culturale locale.

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
patrimoniu mobil de un număr mare de
elevi

Pregătirea Centenarului Marii Uniri
21 Organizarea de activități care să
celebreze Centenarul Marii Uniri.

1 acțiune

100%

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Realizat simpozionul
internațional „Făurirea
statului național unitar
român, de la idee la faptă”, în
15 noiembrie 2018.

Alte informații
relevante

Parteneri:
Institutul A.D.
Xenopol Iași,
Universitatea Al. I.
Cuza Iași, Lectori
din Republica
Moldova

Capitolul 11 Tineret și sport

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BOTOŞANI
Susținerea inițiativelor și proiectelor de tineret/pentru tineret, implementate de ONG-uri
1 Organizarea Concursului Local de
- organizare concurs conform metodologiei
100%
Proiecte de Tineret
- nr. organizaţii aplicante: 4
- nr. organizaţii câştigătoare: 4
2 Finanţare ONG-uri câştigătoare
- nr. contracte încheiate 4
100%
- număr proiecte implementate – 4
- număr participanţi direcţi – 201
- număr beneficiari - 2400
Nr.
crt.

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

-

-

-

Proiectele s-au
desfăşurat în
perioada 01.075.11.2018, conform
OMTS
224/19.03.2018

-

-

Crearea de oportunități în vederea facilitării dezvoltării personale și sociale a tinerilor
3

Realizarea şi implementarea calendarului

- nr. proiecte: 6

100%

Alte informații
relevante
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Alte informații
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
Motivele și consecințele
relevante
Denumire
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
nerealizării (dacă este cazul)
de proiecte proprii de tineret
- nr. activităţi desfăşurate: 27
- nr. participanţi direcţi: 354
- nr. beneficiari: 4200
- nr. beneficiari:4800
4 Susţinerea şi desfăşurarea de proiecte în
- nr. proiecte derulate: 9
100%
Centrul de Tineret Botoşani
- nr. activităţi desfăşurate: 42
- nr. participanţi:370
- nr. beneficiari: 5100
Organizarea în bune condiții a taberelor pentru elevi și tineri
5 Organizarea de tabere naţionale
- nr. participanţi: 200
100%
- nr. cadre didactice implicate: 20
6 Organizarea de tabere sociale
- nr. participanţi: 200
100%
- nr. cadre didactice implicate: 20
7 Organizarea de tabere pentru tineri cu - nr. participanţi : 64
100%
dizabilităţi
- nr. cadre didactice implicate: 6
8 Trimiteri în tabere și primiri în Centrul - nr. participanţi: 1823
100%
de Agrement ”Codrii de Aramă”
- nr. cadre didactice implicate: 200
Actualizarea/reactualizarea bazei de date privind structurile sportive din judeţ
9 - Acordare sprijin logistic structurilor
- nr. activităţi de consiliere 7
100 %
sportive de drept privat cu personalitate
- nr. structuri sportive consiliate 10
juridică
- Acordare sprijin logistic structurilor
- nr. activităţi de consiliere 5
sportive de drept privat fără personalitate - nr. structuri sportive conciliate 8
juridică
- 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
10 Încheierea de noi protocoale de
- nr. protocoale încheiate 20
100 %
colaborare cu APL pentru desfăşurarea
- nr. acţiuni desfăşurate 33
Nr.
crt.
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Nr.
crt.

Denumire

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan
Indicatorii de realizare și cei de
Stadiul
performanță (în exprimare măsurabilă) realizării (%)
- nr. participanţi 6880

acţiunilor din cadrul Programelor
“Promovarea sportului de performanţă”
şi “Rural sport”
Prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate, precum şi a dopajului în sport
11 Organizarea unor activităţi lucrative
- nr. activităţi organizate : 4
pentru comisia judeţeană de combatere a
violenţei în sport
12 Acţiuni specifice de mediatizare şi
- nr. activităţi 33
educaţie în rândul sportivilor şi
- nr. participanţi 6880
susţinătorilor
13 Efectuarea controalelor şi încheierea
- nr. actiuni de control: 5
proceselor- verbale conform Legii nr.
4/2008 în arenele sportive FC Botoşani,
Stadioanele Dorohoi şi Bucecea, Sala
Polivalentă “Elisabeta Lipă” Botoşani
14 Derularea acţiunilor sportive din
- nr. acţiuni sportive : 72
calendarul DJST Botoşani
- nr. participanţi : 11130
- nr. informări ale publicului : 72
15 Susţinerea şi desfăşurarea de proiecte
- nr. proiecte derulate: 8
nerambursabile din venituri proprii MTS - nr. activităţi desfăşurate; 8
- nr. participanţi:1000
- nr. beneficiari: 3100

Motivele și consecințele
nerealizării (dacă este cazul)

Alte informații
relevante

100 %

-

-

100 %

-

-

100 %

-

-

100 %

-

-

100 %

-

-
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Capitolul 12 Administraţie publică şi dezvoltare
Obiectivele de investiții
cuprinse în „Planul de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare”
PROIECTE / INVESTIȚII ALE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
A. Proiecte / investiții în continuare și noi, finanțate din fonduri de la bugetul de stat, prin programe guvernamentale
Nr.
crt.

6

7

2%

17.01.2018 –
ordin începere
SF - finalizare
obiectiv Trim II 2019

CJ

12% - decontat
Studiu
prefezabilitate si
studiu
fezabilitate

SF avizat CTECJ și aprobat HCJ

P.N.D.L. II

4,2%

Semnat contract

- Contract de
finanțare nr.12426/
23.08.2017
20 ap. (S+P+3E)
- luna nov 2018 Avizat CTE MDRAP
Aprobat investiție
prin ordin ministru
nr. 6365/05.12.2018
Estimare realizare
Trim.II si Trim III 2019
Contract de

3

4

4.288,201

Agenția
Națională pentru
Locuințe

CJ Botoșani va suporta Cheltuieli pentru
elaborarea studiului de fezabilitate, proiect tehnic,
execuția utilităților și amenajarea terenului

977,000

Modernizare DJ 208 H, Vorona-Oneaga-Pădureni,

25.802,458

0
2
JUDEȚUL BOTOȘANI
1
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

2

Alte informații

Programul național
de finanţare

Denumirea investiţiei

Stadiul
investiţiei la
data de
31.12.2018
(%)
5

Data începerii
investiţiei şi data
finalizării
acesteia

Valoarea totală a
investiţiei
(mii lei )
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0

2

3

4

5
- DALI finalizat
- Atribuit
contract de
lucrari

6
de executie
lucrari
06.12.2018

15,55%
-licitație
execuție
finalizată
-08.08.2018ordin de
începere lucrari
SC Bog
conf/cornell s
Floor si SC
Transporturi
Auto S.A./ SC
Conrec S.A
5%
- DALI și PT
finalizat,
-licitație
execuție
finalizată
27.09.2018

08.08.201808.08.2020

km 21+450-34+150

3

Modernizare DJ 291D, Ibănești-Cristinești, km
13+000-18+000

9.825,661

P.N.D.L. II

4

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

14.280,944

P.N.D.L. II

5

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

22.261,934

P.N.D.L. II

3%
- DALI finalizat
- PT finalizat
-pregătire
licitatie executie

Ordin începere
lucrări /predare
amplasamant
02.10.2018

Semnat contract
de executie
lucrari nr 32 din
23.10.2018/valoar
e de 16.242.761
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7
finanțare
nr.3063/21.11.2017
contract de executie
lucrari din
06.12.2018 val
18.684.045 fara
TVA
Contract de
finanțare
nr.3062/21.11.2017
contract executie
lucrari val
8.991.917,10 lei cu
TVA

Contract de
finanțare
nr.2191/30.10.2017
Contract execuție
lucrari cu asocierea
SC Tehnic Asist si
SC TASS Infra
Logistic –
13.061.863,02 lei
Contract de
finanțare
nr.3058/21.11.2017
decontat PT si
verificare de la
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0

2

3

4

5
lucrari

6

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

6.220,502

P.N.D.L. II

5%
-DALI și PT
finalizat,
- licitație
execuție lucrări
finalizata
27.09.2018

7

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

14.608,555

P.N.D.L. II

8

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

3.416,00

P.N.D.L. II

5%
- DALI și PT
finalizat,
- licitație
execuție
finalizată
SC Cornell s
Floor
SRL/Transportu
ri Auto SA si
SC Big Conf
SRL
81,56 %
Contract de
executie lucrari
în desfășurare

9

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

11.991,766

Compania
Națională de
Investiții

2%
Expertiza
tehnică + DALI

10

Consolidare versant şi modernizare DJ 296,

21.485,020

Compania

2%

6
lei
Contract executie
lucrari cu
asocierea SC
Tehnic Asist si
SC TASS Infra
Logistic –
4.887.743,47 lei

Ordinului de
începere/predare
amplasamant
03.10.2018
8 luni termen de
executie

23.04.2018
ordin începere
lucrări
finalizare obiectiv
-trim 1 -2019
- SF avizat CTE CJ și aprobat

-
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7
buget de stat
Contract de
finanțare
nr.3061/21.11.2017
Contract executie
lucrari cu asocierea
SC Tehnic Asist si
SC TASS Infra
Logistic –
4.887.743,47 lei
Contract de
finanțare
nr.3060/21.11.2017
Contract executie
lucrari val de
10.807.549 lei cu
TVA

Contract de
finanțare
nr.3059/21.11.2017

Luna iunie 2018 Avizare CTE – CNI
Luna nov.2018avizat CTE
MDRAP -aprobare
investitie MDRAP
predare
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0

2
Botoşani–Cişmea–Roma, km 2+100 – 4+700

11

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

12

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

3

4
Națională de
Investiții

5
Expertiza
tehnică + DALI

6

13.243,404

Compania
Națională de
Investiții

2%
Expertiza
tehnică + DALI

-

Compania
Națională de
Investiții

2%
Expertiza
tehnică + DALI

- SF avizat CTE CJ și aprobat

22.624,409

13

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

24.190,247

Compania
Națională de
Investiții

2%
Expertiza
tehnică + DALI

-

14

„Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi la
Spitalul Județean de Urgență “Mavromati”
Botoșani”
„Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă
a Muzeului Județean Botoșani”

27.000,00

Compania
Națională de
Investiții
Compania
Națională de
Investiții

Lista sinteza
CNI - 0%

-

2%
Expertiza
tehnică + DALI

-

P.N.D.L. II/
Minsiterul Culturii si
Identității Naționale

2%
Expertiza
tehnică + DALI

-

15

16

Reabilitare imobil situat in Calea Națională nr. 64
(corp B al Consiliului Județean Botoșani +
Biblioteca Judeteana)- C.J.BOTOȘANI

20.514,964

3.431,710
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7
amplasament catre
CNI – luna nov
2018/aprobare
indicatori CTE -CJ
pregatire predare
amplasament catre
CNI – luna nov
2018/aprobare
indicatori CTE-CJ
Luna iunie 2018 Avizare CTE –
MDRAP-nov
2018/aprobare
investitie MDRAP
predare
amplasament catre
CNI – luna nov
2018/aprobare
indicatori CTE-CJ
Intocmire SF -avizat
CTE CJ -sept.2018
În asteptare
Lista sinteza CNI
Promovare
investiție si la
Minsiterul Culturii
si Identității
Naționale
Promovare
investiție prin
PNDL II si la
Minsiterul Culturii
și Identității
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0

2

MUNICIPIUL BOTOȘANI
17
Spital municipal de boli cronice şi îngrijiri
paleative – 100 locuri

3

4

5

6

14.700,00

BS
Programul naţional de
construcţii de interes
public sau social
Subprogramul
“Unităţi sanitare din
mediul urban”
Program national de
constructii de interes
public si social
Subprogramul Sali de
sport
Program national de
constructii de interes
public si social

-

Investitor CNI

Obiectiv derulat
prin CNI SA

100%

2016

prin CNI SA

53%

In derulare

55 ,00

PNDL II

77%

14.03.2016
13.03.2017+ Acte
Aditionale
prelungire
contracte
31.12.2018
In derulare

421,04

PNDL II

33%

03.12.2018 –
3.10.2019
Elaborare
documentatie
procedura de
achizitii
28.11.2018 –
1.03.2019

18

Sala de sport la Liceul cu program sportiv

3.726,00
TVA

fara

19

Construirea a 72 locuinte sociale in zona Cismea

5.900,00
TVA

fara

20

Dotare laboratoare de fizica la Colegiul National
Mihai Eminescu, municipiul Botosani, Judetul
Botosani
Execuție utilități pentru sală de atletism Botoșani,
municipiul Botoșani, județul Botoșani

21

22

Lucrări de modernizare pentru autorizare
securitate la incendiu Grădinița nr.22 cu program
prelungit, municipiul Botoșani, udețul Botoșani

590,59

PNDL II

-

23

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Colegiul Național A.T.Laurian,
municipiul Botoșani, județul Botoșani
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la

253,66

PNDL II

66%

24

232,90

PNDL II

53%

15.11.2019 –
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7
Naționale

Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
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0

25

2
incendiu Grădinița Floare de Colț, municipiul
Botoșani, județul Botoșani
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Grădinița nr.19, municipiul Botoșani,
județul Botoșani

3

4

5

6
16.03.2019
Elaborare
documentatie
procedura de
achizitii
Elaborare
documentatie
procedura de
achizitii
18.11.2018 –
19.02.2019

700,81

PNDL II

-

26

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

243,21

PNDL II

-

27

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Grădinița nr.5, municipiul Botoșani,
județul Botoșani
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Grădinița Școlii Sfântul Nicolae
Botoșani, municipiul
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Grădinița Șotron, municipiul Botoșani,
județul Botoșani

236,90

PNDL II

0%

56,83

PNDL II

76%

11.12.2018 –
12.06.2019

249,81

PNDL II

-

30

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

737,60

PNDL II

-

31

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Liceul cu Program Sportiv, municipiul
Botoșani, județul Botoșani
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Liceul Dimitrie Negreanu, municipiul
Botoșani, județul Botoșani
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Liceul Tehnologic Elie Radu, municipiul
Botoșani, județul Botoșani

464,64

PNDL II

0%

Elaborare
documentatie
procedura de
achizitii
Elaborare
documentatie
procedura de
achizitii
18.12.2018 –
19.12.2019

242,76

PNDL II

0%

28.11.2018 1.03.2019

550,28

PNDL II

-

Elaborare
documentatie
procedura de
achizitii

28

29

32

33
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7
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
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0
34

2
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Liceul Tehnologic Petru Rareș,
municipiul Botoșani, județul Botoșani
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la
incendiu Seminarul Teologic Sfântu Gheorghe
Botoșani, municipiul Botoșani, județul Botoșani

3
242,76

PNDL II

5
0%

6
28.12.2018 –
29.12.2019

278,42

PNDL II

-

36

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

452,28

PNDL II

-

37

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

451,15

PNDL II

-

38

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

452,28

PNDL II

-

39

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

823,87

PNDL II

-

40

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

727,69

PNDL II

-

41

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

6.406,68

PNDL II

-

42

Relocare Grădinița 24 ,,Voinicelul’’, municipiul
Botoșani, județul Botoșani

645,01

PNDL II

-

Elaborare
documentatie
procedura de
achizitii
Elaborare
documentatie
procedura de
achizitii
Elaborare
documentatie
procedura de
achizitii
Elaborare
documentatie
procedura de
achizitii
Elaborare
documentatie
procedura de
achizitii
Elaborare
documentatie
procedura de
achizitii
Elaborare
documentatie
procedura de
achizitii
Elaborare
documentatie
procedura de

35

4
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Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
Beneficiaza de
finanțare prin
PNDL
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MUNICIPIUL DOROHOI
43
Modernizare strada Colonel Vasiliu

3

4

5

6
achiziții

5.796,380

HG 28/2009 - PNDL
1

80%

44

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

5.083.349

HG 28/2009 - PNDL
2

0%

Noiembrie 2014 2015
Act aditional nr.1
- termen
Act aditional nr.2
- termen
Act aditional iunie 2018
Act aditional decembrie 2018
Act aditional 28.06.2019
2018 - 2022

45

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

4.330.598

HG 28/2009 - PNDL
2

0%

2018 - 2022

46

Construire Bazin de înot didactic, municipiul
Dorohoi, județul Botoșani

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

Programul Național
de Construcții de
Interes Public sau
Social, Subprogramul

0%

2018-2020
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Obiectiv reluat.

Atribuit contract de
proiectare si
executie.
Elaborare
documentatie pentru
obtinere AC.
Atribuit. Elaborat
proiectul Tehnic,
obtinut AC.
Reziliat contract de
executie.
In procedura de
reatribuire contract
de executie
(documentatie in
validare ANAP).
Obiectiv desfasurat
prin CNI.
Municipiul Dorohoi
are obligatia
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3

47

Locuințe pentru tineret destinate închirierii str. 1
Decembrie f.n., municipiul Dorohoi, jud. Botoșani
- etapa III.2 - Bl. S10, S11, S12

13.770.931

48

Locuințe de serviciu str. 1 Decembrie f.n.,
municipiul Dorohoi, jud. Botoșani

1.716,067

49

Reabilitare și modernizare strada Sf. Ioan
Romanul, mun. Dorohoi, jud. Botoșani

7.681,354

ORAȘUL BUCECEA
50
Modernizare străzi oraș Bucecea, județul Botoșani

4
"Bazine de inot"
desfasurat prin CNI
Programul de
construcții de locuinte
pentru tineri destinate
inchirierii, derulat
prin ANL

5

6

0%

2018-2020

Hotararea nr.
719/2016 pentru
aprobarea
Programului
”Constructia de
locuinte de serviciu”
HG 28/2009 - PNDL
2

0%

2018-2020

0%

2019-2021

6.986,2352

PNDL II

14%

28.12.201727.12.2021
08.12.201707.12.2021

51

Realizare Scoala cu clasele I-VIII cu 8 Sali de
clasa P+1 E, oraș Bucecea, județul Botoșani

2.528,351

PNDL II

0

52

Realizare Gradinița cu Program Prelungit, oraș
Bucecea, județul Botoșani

1.152,256

PNDL II

0

08.12.201707.12.2021

325,366

BS

65%

27.10.2008
-

ORAȘUL DARABANI
53
Reabilitare Școala gimnazială
„Leon Dănăilă” - Teren sport

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

7
executarii utilitatilor
aferente.
Obiectiv desfasurat
prin ANL.
Municipiul Dorohoi
are obligatia
executarii utilitatilor
aferente.
Obiectiv desfasurat
prin ANL.
Municipiul Dorohoi
are obligatia
executarii utilitatilor
aferente.
În procedura de
atribuire contract de
proiectare tehnică.
-realizat PTh,
procedura de
achiziții pentru
execuție anulată
(lipsă ofertanți) și
reluată
-realizat PTh,
procedura de
achiziții pentru
execuție anulată
(lipsă ofertanți)
Lucrările au fost
sistate din cauza
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54

Reabilitare școală Eșanca (Gradinița cu program
normal nr. 7, Eșanca) Darabani

55

Asfaltare străzi principale orașul Darabani

56

Sală de sport scolară în oraș Darabani

57

Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul
Botoșani, orașul Darabani, str. Fragilor nr. 3,
etapa I”

Extinderea, modernizarea și dotarea Liceului
Dimitrie Cantemir, oraș Darabani, județul
Botoșani
59
Extinderea, modernizarea și dotarea Gradiniței nr.
5, oraș Darabani, județul Botoșani
60
Construire pod boieresc, str. Colonel Șchiopu
Constantin, cartier Teioasa, oraș Darabani, județul
Botoșani
ORAȘUL FLĂMÂNZI
61
Modernizare prin asfaltare străzi in Orașul
Flămânzi
ORAȘUL SĂVENI
62
Sală de sport cu 180 de locuri, orașul Săveni,
județul Botoșani
63
Reabilitarea, modernizarea și asigurarea
utilităților de bază în cadrul Școlii Primare nr.1
58

3

4

5

6

345,089

BS

50%

01.11.2007
-

13.812,030

PNDL

2.913,018
( valoarea
contractului de
lucrări fără TVA)
2.508,48

PNCIPS
Subprogramul
Săli de sport

95,45%
55%

24.10.2014 2018
01.07.2016 -

7
lipsei de fonduri
Necesar - 228 mii
lei
Lucrările au fost
sistate din cauza
lipsei de fonduri
Necesar - 287 mii
lei
În derulare
În derulare

90%

22.07.2016 2018

În derulare

18.243,75

ANL
Programul Locuinte
pentru tineri, destinate
inchirierii
PNDL

0%

03.05.2018

În derulare

2.277,019

PNDL

0%

08.03.2018

În derulare

741,100

PNDL

0%

31.05.2018

În derulare

7.989

P.N.D.L.

19,78%

20.09.2017 13.09.2021

-

4650,000

C.N.I.

85%

-

291,678

P.N.D.L.

80%

2017 În derulare
2017 În derulare
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Bodeasa - etapa I
64
Reabilitare , modernizare, extindere și dotări
Liceu Teoretic „Dr. Mihai Ciucă”, Săveni
65
Construire local Școală Primară nr.2, sat Bozieni,
oraș
Săveni, jud. Botoșani
66
Închiderea depozitului neconform de deșeuri
municipal, clasa B, oraș
Săveni, jud. Botoșani
67
Modernizare străzi orășenești și drumuri sătești în
orașul Săveni, jud. Botoșani, Etapa a II-a
ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI
68
Reabilitare cămin cultural în localitatea Bobulești,
orașul Ștefănești, Județul Botoșani
69
Reabilitare complex sportiv în orașul Ștefănești,
Județul Botoșani
70
Amenajare parc orășenesc în orașul Ștefănești,
Județul Botoșani
71
Modernizare drumuri de interes local în orașul
Ștefănești, Județul Botoșani
72
Amenajare trotuare Badiuti, orasul Stefanesti

3

4

5

6

7

14132,246

P.N.D.L.
P.N.D.L.

2018 În derulare
2018 În derulare

-

947,837

În procedură de
achiziție
În procedură de
achiziție

4693,058

Fonduri de mediu

În procedură de
achiziție

2018 În derulare

-

9051,741

P.N.D.L.

În procedură de
achiziție

2018 În derulare

-

Buget local si alte
fonduri legal atrase
Buget local si alte
fonduri legal atrase
Buget local si alte
fonduri legal atrase
PNDL

0

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

0

01.03.201831.12.2020
01.03.201831.10.2020
01.03.201831.12.2018
01.03.201801.03.2020
01.03.201831.12.2019
01.03.201831.12.2019
01.03.201830..04.2018
01.10.2018
01.10.2021

1.720
5.406
2.984
7.237
500

73

Amenajare bazar ora Ștefănești

300

74

Sistem de încalzire Casa de Cultură

270

75

Extinderea, consolidarea, reabilitarea,
modernizarea si dotarea cinematografului Prutul
din Orașul Ștefănești, Județul Botoșani
COMUNA ADĂȘENI
76
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

9.489

1457,00

PNDL

0
0
0

0
50%
0

80%

11.2017-09.2018

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

-

Faza SF
Faza SF
Faza Pth
In executie
Faza Sf
Faza Sf
In executie
Proiect depus la
CNI

-
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0
77

78

79
80

2
obținerii autorizației sanitare de funcționare
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare
Gradinița cu program normal nr.1 Adășeni,
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
Reabilitare, modernizare și eficientizare iluminat
public în comuna Adășeni
Amenajare rampa gunoi

COMUNA ALBEȘTI
81
Modernizare drumuri interes local 4,2 KM
82

Reabilitare si modernizare Scoala primara nr.3
Costiugeni, comuna Albesti
83
Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala
nr.2 Tudor Vladimirescu, comuna Albesti
84
Construire scoala sat Mascateni, comuna Albesti,
judetul Botosani
COMUNA AVRĂMENI
85
Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 4
Aurel Vlaicu, comuna Avrămeni, județul Botoșani
în vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare
86
Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 2
Dimitrie Cantemir, comuna Avrămeni, județul
Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare
de funcționare
87
Reabilitare și modernizare Grădinița cu program
normal nr. 1 Avrămeni, județul Botoșani în
vederea obținerii autorizației sanitare de

3

4

5

6

7

244,00

PNDL

100%

09.2017-09.2018

-

8.359,00

PNDL

0

09.2018-10.2019

295,00

PNDL

100%

02.2018-04.2018

Semnat Contract de
proiectare și
execuție lucrări nr.
3050/28.12.2018
-

1.844

PNDL

-

-

Depus proiectul la
MAP

4.650

PNDL

45%

-

282

PNDL

in derulare

543

PNDL

in derulare

952

PNDL

In derulare

26.07.2016
26.07.2019
13.12.2016
13.12.2020
13.12.2016
13.12.2020
23.05.2018
23.05.2020

250,94

PNDL

100 %

10.07.201707.03.2018

Finalizat recepție la
terminarea lucrărilor
efectuate

235,69

PNDL

100 %

01.07.201729.12.2017

Finalizat recepție la
terminarea lucrărilor
efectuate

221,55

PNDL

100 %

25.07.201726.03.2018

Finalizat recepție la
terminarea lucrărilor
efectuate
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funcționare
88
Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 1
Timuș, comuna Avrămeni, județul Botoșani în
vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare
89
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.
2 Panaitoaia, comuna Avrămeni, județul Botoșani
în vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare
90
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.
3 Tudor Vladimirescu, comuna Avrămeni, județul
Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare
de funcționare
91
Extindere, reabilitare și modernizare a sistemului
de alimentare cu apă in comuna Avrămeni, județul
Botoșani
92
Reabilitare și modernizare Școala cu clasele IVIII, corp I și corp II, comuna Avrămeni, județul
Botoșani
93
Realizare și dotare gradiniță în sat Tudor
Vladimirescu, comuna Avrămeni, județul
Botoșani
COMUNA BĂLUȘENI
94
Modernizare/Reabilitare Școala Primară nr. 1
Zăicești în vederea obținerii autorizației sanitare
de funcționare
95
Modernizare/Reabilitare Școala Gimnazială nr. 2
Bălușenii Noi în vederea obținerii autorizației
sanitare de funcționare
96
Modernizare/Reabilitare Școala Gimnazială nr. 3
Buzeni în vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare
97
Construire Grădinița cu Program Normal cu 3 săli
de grupă în localitatea Draxini, com. Bălușeni,

3

4

5

6

7

223,96

PNDL

100 %

10.07.201707.03.2018

Finalizat recepție la
terminarea lucrărilor
efectuate

819,15

PNDL

40 %

04.09.201704.09.2018

Nefinalizat

739,37

PNDL

80 %

25.09.201725.09.2018

Nefinalizat

16.030,65

PNDL

PTH în curs de
execuție

05.10.201804.10.2020

-

5414,97

PNDL

Licitație în curs
de desfășurare

-

-

2688,41

PNDL

Licitație în curs
de desfășurare

-

-

489,68

PNDL

88,67%

2016-2020

În derulare

263,43

PNDL

38,51%

2016-2020

În derulare

435,44

PNDL

84,49%

2016-2020

În derulare

864,60

MECS - UMPMRSU

100%

2016-2018

Finalizat
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jud. Botoșani
COMUNA BLÂNDEȘTI
98
Modernizare drumuri comunale și sătești din
comuna Blândești, județul Botoșani
99
Modernizare drumuri de interes local din comuna
Blândești, județul Botoșani
100 Construire Dispensar uman comuna Blândești,
județul Botoșani
COMUNA BRĂEȘTI
101 Modernizare drumuri comunale și sătești în
comuna Brăești, județul Botoșani
102 Reabilitare energetică și modernizare Școala
Gimnazială ”Gheorghe Coman” Brăești, comuna
Brăești, județul Botoșani
Realizarea sistemului de canalizare și a stației de
epurare în sat Brăești, comuna Brăești, județul
Botoșani
104 Realizare și dotare grădiniță în sat Brăești,
comuna Brăești, județul Botoșani
COMUNA BROSCĂUȚI
105 Extindere rețea de distribuție și colectoare de
canalizare în comuna Broscăuți, județul Botoșani
106 Grădinița cu program normal – 3 grupe,
localitatea Broscăuți, comuna Broscăuți, județul
Botoșani
COMUNA CĂLĂRAȘI
107 Reabilitare și extindere Școala Primară nr. 3 din
localitatea Pleșani, comuna Călărași, județul
Botoșani
108 Reabilitare și extindere Școala Primară nr. 4 din
localitatea Libertatea, comuna Călărași, județul
Botoșani
103

3

4

5

6

7

7.596,96

PNDL

10,41%

-

6.307,97

PNDL

10,41%

1.934,71

PNDL

5,1%

27.03.201831.10.2020
27.03.201825.09.2019
16.03.20182020

4100

PNDL 2
PNDL 2

27.07.201827.09.2019
01.08.201801.08.2019

-

550

4977

PNDL 2

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

31.08.201831.08.2020

-

1232

PNDL 2

Lucrare aflată în
licitație

15.08.201815.08.2020

-

9.143,766

PNDL

5%

2017-2019

Licitație în curs

858,86

BS-PRET

95 %

01.09.2017

Spre finalizare

582,732

PNDL

10%

04.05.201804.05.2020

-

597,842

PNDL

10%

04.05.201804.05.2020

-
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2
Construire și dotare Școala Primară în localitatea
Ciornohal, comuna Călărași, județul Botoșani
110 Reabilitare și extindere dispensar medical
Călărași, comuna Călărași, județul Botoșani
111 Înființare rețea apă uzată și stație de epurare în
satele Pleșani și Libertatea din comuna Călărași,
județul Botoșani
COMUNA CÂNDEȘTI
112 Modernizare drum comunal DC 75 CândeștiVițcani, comuna Cândești, județul Botoșani
113

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
115 Reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 Cândești,
corpul B, sat Cândești, comuna Cândești, județul
Botoșani
COMUNA CONCEȘTI
116 Modernizare grădinița cu program normal,
comuna Concești, județul Botoșani
117 Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Concești corp clase primare, comuna Concești, județul
Botoșani
118 Modernizare Şcoala primară nr. 1 Movileni”,
comuna Concești, județul Botoșani
119 “Reabilitare prin asfaltare a DC 85, de la km
4+580 la km 7+747 din comuna Concești, județul
Botoșani”
120 “Reabilitare prin asfaltare a DC 84, de la km
1+630 la km 2+918, DS 501, DS 502, DS 2 de la
km 0 la km 0+350 și de la km 0+450 la km
114

3
607,344

4
PNDL

5
10%

6
18.05.201818.05.2020
18.05.201818.05.2020
29.05.201829.05.2020

883,123

PNDL

5%

9.761,009

PNDL

5%

4.023,53

PNDL-2

10%

5.254,32

PNDL-2

31,27%

1.954,23

PNDL-2

28,7%

1.250,63

PNDL-2

33,22%

784,607

PNDR

0%

2018

-

742,086

PNDR

0%

2018

-

1.149,532

PNDR

0%

2018

-

3.249,453

PNDR

0%

2018

-

5.576,807

PNDR

15,28 %

2018

-

Contract nr.
361/25.10.2018.
Durata 11 luni
Contract nr.
337/12.09.2018.
Durata 11 luni
Contract nr.
268/02.07.2018.
Durata 10 luni
Contract nr.
272/05.07.2018.
Durata 10 luni
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Proiectare și
construcție
Proiectare și
construcție
Proiectare și
construcție
Proiectare și
construcție
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1+270, DS 15, DS 53, DS 55, DS 58, DS 61, DS
66, comuna Concești, județul Botoșani”
COMUNA COPĂLĂU
121 Modernizare drum comunal DC 52 B, km 0+0003+800, Copălău (DJ 208 H)-Cerbu(DJ 208 H) și
construire pod din beton armat peste râul Miletin,
comuna Copălău, județul Botoșani
122 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
123 Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Cordăreni
din comuna Cordăreni, județul Botoșani
124 Construire dispensar comunal cu cabinete
medicale specializate și locuință de serviciu
medic, comuna Cordăreni, județul Botoșani
125 Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna
Cordăreni, județul Botoșani
COMUNA CORLĂTENI
126 Realizare extindere, modernizare si dotare scoala
si gradinita in corpurile A si B din cadrul Scolii
Gimnaziale, localitatea Corlateni, comuna
Corlateni, judetul Botosani
127 Sistem de alimentare cu apa potabila in localitatile
Carasa, Corlateni, Vladeni si Podeni, comuna
Corlateni, jud. Botosani
COMUNA CORNI
128 Reabilitare, modernizare și dotare așezământ

3

4

5

6

7

52.553,404

PNDL 1

50%

2016-2020

Execuție începută în
data de 19.04.2018

100.710,660

PNDL 2

0

2017-2020

- proiectare
finalizată,
- licitație pentru
execuție finalizată,
- obținerea avizelor
și emiterea
autorizației de
construire în curs.

1913,758

PNDL

45,88%

-

1379,756

PNDL

0

21.12.201721.12.2021
29.12.201729.12.2021

5196,259

PNDL

2,38%

02.04.201802.04.2022

-

4.998,052

PNDL

0%

2017-2021

Semnat contractul
de proiectare și
execuție

20.927,929

PNDL

0%

2017-2021

Semnat contractul
de finanțare
Procedură în
desfășurare

2.305,06

Programul prioritar

40%

17.11.2015-
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0

2
Cultural din satul Corni, com. Corni, județul
Botoșani

129

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

3.896,47

4
naţional pentru
reabilitarea,
modernizarea şi
dotarea aşezămintelor
culturale
PNDL

130

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

7.436,79

PNDL

0%

07.03.201807.03.2022

5.264,170

PNDL

3%

-

4.950

CNI

2%

973,641

PNDL

3%

14.12.201714.12.2021
A fost aprobat de
Compania
Nationala de
Investitii
29.05.201829.05.2021

663,206

PNDL

3%

29.05.201829.05.2021

-

662,156

PNDL

3%

29.05.201829.05.2021

-

COMUNA COȘULA
131 Modernizare drumuri comunale si satesti in
comuna Cosula, judetul Botosani - 4,832 km
132 Construire camin cultural în sat Coșula, comuna
Cosula, judetul Botosani

133

134

135

Modernizare,Dotare si Extindere Grupuri sanitare
si centrala termica la scoala cu clasele I-IV
Supitca, comuna Cosula, judetul Botosani
Modernizare,Dotare si Extindere Grupuri sanitare
si centrala termica la scoala cu clasele I-IV
Padureni, comuna Cosula, judetul Botosani
Modernizare,Dotare si Extindere Grupuri sanitare
si centrala termica la scoala cu clasele I-IV Buda,
comuna Cosula, judetul Botosani

3

5

6
09.09.2019

0%

21.11.201621.11.2020
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7
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

-

-
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0
136

2
Reabilitare,Consolidare si Modernizare Gradinita
in sat Supitca, comuna Cosula, judetul Botosani
COMUNA COȚUȘCA
137 Modernizare drum comunal DC8, DN 24C – sat
Crasnaleuca, km 0+000 - 4+000, comuna
Coţuşca, judeţul Botoşani
COMUNA CRISTEȘTI
138 Asfaltare și modernizare drumuri comunale de
interes local în comuna Cristești, județul Botoșani
– DC 51
139 Demolare, construire și dotare Școala Primară nr.
2 Oneaga, comuna Cristești, județul Botoșani, în
vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare
140 Construire și dotare grădiniță în sat Cristești,
comuna Cristești, județul Botoșani
141 Reabilitare, modernizare și dotare Școala
Gimnazială nr. 2 Oneaga, comuna Cristești,
județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației
sanitare de funcționare
142 Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară
nr.1 Cristești, comuna Cristești, județul Botoșani,
în vederea autorizației sanitare de funcționare
143 Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară
nr. 3 Schit - Orășeni, comuna Cristești, județul
Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare
de funcționare
144 Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară
nr. 4 Unguroaia, comuna Cristești, județul
Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare
de funcționare
145 Construire și dotare Cămin cultural în localitatea
Cristești, județul Botoșani

3
858,530

4
PNDL

5
3%

6
29.05.201829.05.2021

7
-

4.653,867

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

100%

05.06.2017 /
48 luni

-

7.186,881

PNDL

75 %

2017-2019

-

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

-

2.042.011,73

CNI

5%

2019

-
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COMUNA CRISTINEȘTI
146 Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială nr.
4 Fundu-Herții, comuna Cristinești, județul
Botoșani
147 Reabilitare și Modernizare Școala Primară nr.3
Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani
148 Reabilitare și Modernizare Școala Primară nr.2
Baranca, comuna Cristinești, județul Botoșani
149 Reabilitare și Modernizare Școala Primară Ioan și
Natalia Corbu Dămileni, comuna Cristinești,
județul Botoșani
150 Modernizare drumuri de interes local 3,350 km,
comuna Cristinești, județul Botoșani
151 Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială
,,Ioan Murariu” comuna Cristinești, Județul
Botoșani
152 Construire/dotare Grădiniță cu Program Normal
Nr.4 Fundu-Herții, comuna Cristinești, județul
Botoșani
153 Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu
Program Normal Nr.5 Sat Poiana, comuna
Cristinești, județul Botoșani
154 Construire și dotare Dispensar Uman sat
Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani
COMUNA CURTEȘTI
155 Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.
1 Orășeni-Deal, com.Curtești

156

Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială
,,Neculai Leon” comuna Curtești

3

4

5

6

7

834

PNDL

100%

13.09.201612.09.2020

13.09.2016

987

PNDL

100%

28.10.2016

319

PNDL

100%

588

PNDL

100%

28.10.201627.10.2020
30.12.201629.12.2020
30.12.201629.12.2020

3.616

PNDL

37%

29.03.2018

1.157

PNDL

0%

29.03.201828.03.2022
26.04.201825.04.2022

979

PNDL

0%

26.04.201825.04.2022

26.04.2018

1.127

PNDL

0%

26.04.201825.04.2022

26.04.2018

887

PNDL

0%

26.04.201825.04.2022

26.04.2018

2.932

PNDL

6,4 %

1.805

PNDL

100 %

Contract finanțare
nr. 1200/
23.12.2016 data
inceperii 20162019
Contract finanțare
nr. 1201/
23.12.2016 data
începerii 2016-
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30.12.2016

26.04.2018

Faza de execuție

Finalizat .
Proces-verbal
receptie nr. 11380/
12.12.2018
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3

4

157

Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 3
Orășeni-Vale,comuna Curtești

1.456

PNDL

158

Înființare sistem de alimentare cu apă în Comuna
Curtesti (Sat M.Doamnei, Hudum,Curtesti )

10.380

PNDL

COMUNA DÂNGENI
159 Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.
2 Iacobeni, comuna Dângeni

1592,67

PNDL

160

Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.
1 Dângeni, comuna Dângeni

212,94

PNDL

161

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

212,3

PNDL

162

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

317,54

PNDL

163

Reabilitare și modernizare cămin cultural în satul
Hulub, comuna Dângeni
Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare
în comuna Dângeni, județul Botoșani

216,25

PNDR

14.406,78

PNDL II

615,5

PNDL II

1.304

PNDL

164

165

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

COMUNA DERSCA
166 Reabilitare și modernizare Gradinița cu Program

5

6
2019
Încheiat contract Contract finanțare
de execuție
nr. 1202/
23.12.2016 data
începerii 20162019
Faza de execuție Contract finanțare
nr. 819/
26.01.2018 data
începerii 20172020

7
Executat S.F. și
Proiect tehnic,
urmează execuția
Achitat SF și PT

100.00%
În procedură de
recepție finală
0.00%
Faza Proiect
Tehnic
0.00%
Faza Proiect
Tehnic
0.00%
Faza Proiect
Tehnic
100.00%

07.08. 2017 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

21.12.2020

Contract încheiat la
21.12.2016

06/05/17

0%
Faza Proiect
Tehnic
0%
Verificare
Proiect Tehnic

23.03.2022

Contract încheiat la
11.02.2014
Contract încheiat la
23.03.2018

16.04.2022

Contract încheiat la
16.04.2018

LICITATIE-de

14.03.2018-

-
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Normal, comuna Dersca, județul Botoșani
167 Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială
,,Nicolae Iorga" Corp 1, comuna Dersca, județul
Botoșani
168 Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială
,,Nicolae Iorga" Corp 2, comuna Dersca, județul
Botoșani
169 Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială
,,Nicolae Iorga" Corp 3, comuna Dersca, județul
Botoșani
170 Modernizare drum de interes local, comuna
Dersca, județul Botoșani
COMUNA DOBÂRCENI
171 Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare
în comuna Dobârceni, județul Botoșani
172 Înființare grădiniță cu două săli de clasă în
localitatea Dobârceni, comuna Dobârceni, Județul
Botoșani
173 Modernizare drumuri de interes local, 4,900 km,
comuna Dobârceni, județul Botoșani
COMUNA DRĂGUȘENI
174 Reabilitare Școala cu cls. I-VIII Drăgușeni
175 Reabilitare Școala cu cls. I-IV Drăgușeni
176 Reabilitare Grădinița cu program normal nr.1
Drăgușeni
177 Construcție 2 poduri localitatea Drăgușeni
COMUNA DURNEȘTI
178 Reabilitare si modernizare Gradinița cu program
normal nr. 5 în sat Băbiceni, comuna Durnești,
județul Botoșani
179 Rețele de canalizare și stație de epurare în sat
Cucuteni, comuna Durnești, județul Botoșani
180 Rețele de canalizare și stație de epurare în

3

4

5
executie lucrari
LICITATIE-de
executie lucrari

6
14.03.2020
14.03.201814.03.2020

7

1.048

PNDL

1.662

PNDL

LICITATIE-de
executie lucrari

14.03.201814.03.2020

-

2.534

PNDL

LICITATIE-de
executie lucrari

14.03.201814.03.2020

-

6.308

PNDL

LICITATIE-de
executie lucrari

14.03.201814.03.2020

-

9198,228

PNDL

0

-

695,573

PNDL

0

19.03.2018 – 4 +
2 ani
19.03.2018 – 4 +
2 ani

5256,685

PNDL

0

13.04.2018 – 4 +
2 ani

-

1382
526
521

PNDL
PNDL
PNDL

Licitație publică
30%
30%

20192018-2019
2018-2019

-

1945

PNDL

-

2019-

-

695,999

PNDL 1

99%

05.10.2017-nu
mai mult de 4 ani

-

6.614,526

PNDL 2

80%

29.05.2018-4 ani

-

4.887,510

PNDL 2

90%

29.05.2018-4 ani

-
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localitățile Băbiceni-Broșteni, comuna Durnești,
județul Botoșani
181 Modernizarea și reabilitarea Dispensarului uman
din comuna Durnești, județul Botoșani
182 Modernizare și reabilitare Școala sat Durnești,
comuna Durnești, județul Botoșani
COMUNA FRUMUȘICA
183 Modernizare drum comunal DC 46, FlămânziStoreşti-Vlădeni-Deal-Rădeni-Boscoteni-limita cu
jud. Iaşi

184

185

186

187

188

Modernizare/Reabilitare Școala Gimnazială Nr.1
Vlădeni-Deal, comuna Frumușica, județul
Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare
de funcționare
Modernizare/Reabilitare Gradinița cu program
normal Nr.1 Vlădeni-Deal, comuna Frumușica,
județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației
sanitare de funcționare
Modernizare/Reabilitare Gradinița cu program
normal Nr.5 Rădeni, comuna Frumușica, județul
Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare
de funcționare
Modernizare/Reabilitare Școala Gimnazială Nr.3
Rădeni, comuna Frumușica, județul Botoșani, în
vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare
Modernizare/Reabilitare Gradinița cu program
normal Nr.4 Storești, comuna Frumușica, județul
Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare
de funcționare

3

4

5

6

7

1.140,555

PNDL 2

40%

04.05.2018-4 ani

-

692,261

PNDL 2

40%

12.04.2018-4 ani

-

8.914,57

PNDL

100%

Finalizat

467,438

PNDL

14,36%

14.08.2014
36 luni
PV nr. 3972/
12.10.2018
recepție la
terminarea
lucrarii
36 luni

489,68

PNDL

17,39%

36 luni

31.08.2016
În derulare

502,80

PNDL

4,75%

36 luni

31.08.2016
În derulare

489,598

PNDL

0

36 luni

30.12.2016
Achiziție lucrări

489,577

PNDL

0

36 luni

30.12.2016
Achiziție lucrări
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Modernizare drumuri comunale în comuna
Frumușica, județul Botoșani
COMUNA GEORGE ENESCU
190 Modernizare prin amenajare grup sanitar Școala
Primară nr. 5 Arborea, comuna George Enescu,
județul Botoșani

191

192

Reabilitare, modernizare şi dotare Școala primară
nr. 5 sat Arborea, comuna George Enescu, județul
Botoşani
Reabilitare învelitoare si extindere grupuri
sanitare Şcoala Gimnaziala Nr.2, sat Dumeni,
Comuna George Enescu, jud. Botoşani

COMUNA GORBĂNEȘTI
193 Construire pod peste Pârâul Valea Satului și
amenajare albie în localitatea Vânători, com.
Gorbănești, jud. Botoșani

194

Înființarea rețelei de alimentare cu apă în comuna
Gorbănești, județul Botoșani

195

Modernizare/Reabilitare Școala Primară nr. 3
George Coșbuc, comuna Gorbănești, județul

3
5.248,666

4
PNDL

5
9%

6
36 luni

7
14.03.2018
În derulare

206,56

PNDL

0%

4 ani
03.10.201603.10.2020

1.105,35

PNDL

0%

500,53

PNDL

0%

4 ani
21.05.201821.05.2022
4 ani
28.03.201828.03.2022

Pregătire o nouă
procedură achiziție
proiectare +
execuție lucrări (nu
s-a prezentat niciun
operator economic
la cele două sesiuni
anterioare)
Pregătire procedura
achiziție PTh +
execuție lucrări
Finalizare procedura
achiziție a
serviciilor de
proiectare; în
pregătire semnare
contract execuție
lucrări și emitere
ordin de începere a
lucrărilor.

546,157

PNDL

70%

8.531,531

PNDL

0

463,500

PNDL

100%

02.05.2018-până
la finalizarea
obiectivului de
investiții fără a
depăși 4 ani .
06.12.2018- până
la data de
31.12.2020
30.12.2016- pânâ
la finalizarea
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Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare
de funcționare

3

4

5

196

Modernizare/Reabilitare Școala Gimnazială nr. 1
Gorbănești, comuna Gorbănești, județul Botoșani,
în vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare

515,600

PNDL

100%

197

Modernizare/Reabilitare Grădinița cu Program
nr. 1 Gorbănești, comuna Gorbănești, județul
Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare
de funcționare

485,200

PNDL

100%

198

Modernizare/Reabilitare Școala Gimnazială nr. 2
Vânători, comuna Gorbănești, județul Botoșani, în
vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare

490,680

PNDL

100%

199

Modernizare/Reabilitare Școala Primară nr. 2
Silișcani, comuna Gorbănești, județul Botoșani, în
vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare

464,280

PNDL

100%

201,50

OUG NR.28/2013

455,16

COMUNA HAVÂRNA
200 Modernizare și reabilitare Școala Primară
“Dumitru Pompas” Balinți, comuna Havârna
201 Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială
“Iancu Munteanu” Tătărășeni, comuna Havârna
202 Reabilitare și modernizare Gradinița cu program
normal nr. 3 Gârbeni, comuna Havârna
203 Realizare și dotare gradiniță în sat Havârna, com.
Havârna, jud. Botoșani
204

Sistem centralizat de alimentare cu apă

6
obiectivului de
investiții, fără a
depăși 4 ani.
30.12.2016- pânâ
la finalizarea
obiectivului de
investiții, fără a
depăși 4 ani.
30.12.2016- pânâ
la finalizarea
obiectivului de
investiții, fără a
depăși 4 ani.
30.12.2016- pânâ
la finalizarea
obiectivului de
investiții, fără a
depăși 4 ani.
30.12.2016- pânâ
la finalizarea
obiectivului de
investiții, fără a
depăși 4 ani.

7

90%

2017-2021

-

OUG NR.28/2013

30%

2017-2021

-

201,50

OUG NR.28/2013

55%

2017-2021

-

1.859,67

OUG NR.28/2013

2017-2021

-

8.305,63

OUG NR.28/2013

Începerea
lucrărilor
C+M
Începerea

2017-2021

-
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COMUNA HĂNEȘTI
205 Sistem de alimentare cu apa în Comuna Hănești,
Județul Botoșani
COMUNA HILIȘEU-HORIA
206 Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr. 1
Hilișeu-Horia, comuna Hilișeu-Horia, județul
Botoșani
207 Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr. 2
Hilișeu-Crișan, comuna Hilișeu-Horia, județul
Botoșani
208 Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială nr. 3
Iezer, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani
209 Reabilitare, modernizare Școala Primară nr. 4
Hilișeu-Cloșca, comuna Hilișeu-Horia, județul
Botoșani
210 Reabilitare, modernizare Școala Primară nr. 5
Corjăuți, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani
211 Modernizare drumuri de interes local în comuna
Hilișeu-Horia, județul Botoșani
COMUNA HLIPICENI
212 Reabilitare Școala Gimnazială nr. 2, loc. Victoria,
comuna Hlipiceni, județul Botoșani
213 Sistem integrat de alimentare cu apă în comuna
Hlipiceni, județul Botoșani
214 Reconstrucție Grădinița cu program normal nr. 2
în comuna Hlipiceni, județul Botoșani
215 Construire pod traversare peste râul Sitna, comuna
Hlipiceni, județul Botoșani
COMUNA HUDEȘTI
216 Modernizare Grădiniţă cu Program Normal
Mlenăuţi, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani

3

4

5
lucrărilor
C+M

6

7

6.718

PNDL 2

0%

12.03.201812.03.2022

Semnat contract
lucrări

1.380,903

PNDL

76%

Data începerii
16.12.2016

-

592,856

PNDL

96%

Data începerii
16.12.2016

-

659,388

PNDL

44%

-

498,417

PNDL

19%

Data începerii
16.12.2016
Data începerii
16.12.2016

229,316

PNDL

22%

-

19.926,352

PNDL

0%

Data începerii
16.12.2016
Data începerii
23.10.2017

1181,32

PNDL

100%

Finalizat

13239,11

PNDL

35,57%

934,84

PNDL

10%

2028,19

PNDL

51,53%

16.09.2016
16.09.2018
01.09.2017
21.09.2019
16.11.2017
27.11.2019
19.09.2017
22.03.2019

109,51

PNDL

Semnare
contract de

-

-
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217

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

482,75

PNDL

218

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

574,21

PNDL

219

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

130,27

PNDL

220

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

3.669,00

PNDL

1100,02 fără TVA
1305,21 cu TVA

PNDL

5
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
Avizare ANAP

926,52
fără TVA

CNI

70 %

Martie 2018
Noiembrie 2019

-

1 350,53

PNDL II

100%

Finalizat

1 088,00

PNDL II

20%

20.06.20182020
2018-2020

1 074,75

PNDL II

30%

2018-2020

680,48

PNDL II

0%

-

1 283,18

PNDL II

50%

-

6.693,97

PNDL II

3%

2018-2020

Construcţie poduri şi podeţe în satele Hudeşti,
Alba, Vatra şi Baranca, comuna Hudeşti, judeţul
Botoşani
222 Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ
cultural, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani
COMUNA IBĂNEȘTI
223 Modernizare drum comunal DC81 în localitatea
Ibănești, comuna Ibănești, județul Botoșani
224 Modernizare și dotări Școala Mihail Sadoveanu
Dumbrăvița
225 Modernizare Școala Ștefan cel Mare Ibănești,
județul Botoșani
226 Modernizare Grădinița Dumbrăvița, localitatea
Dumbrăvița, comuna Ibănești, județul Botoșani
227 Refacere podețe în comuna Ibănești, județul
Botoșani
228 Înființare rețea de apă și canalizare în comuna
221

3

4

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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lucrări
În etapa de execuție
lucrări
În etapa de
întocmire PT
În etapa de execuție
lucrări
În etapa de
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Ibănești, județul Botoșani
COMUNA LEORDA
229 Construire baza sportiva model tip 1 în Comuna
Leorda
230 Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1
Leorda, Comuna Leorda, Județul Botoșani, în
vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare
231 Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3
Dolina, Comuna Leorda Județul Botoșani, în
vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare
232 Modernizare drumuri comunale DC68D, DC66 în
Comuna Leorda, Județul Botoșani și Pod din
beton armat pe DS560 peste pârâul Dolina,
Comuna Leorda, Județul Botoșani
COMUNA LOZNA
233 Modernizare drumuri de interes local în comuna
Lozna, judeţul Botoşani
Modernizarea, eficientizarea şi extinderea reţelei
de iluminat public în Comuna Lozna, judeţul
Botoşani
COMUNA LUNCA
235 Modernizare drumuri locale în comuna Lunca,
județul Botoșani
236 Reconstruire dispensar medical în sat Zlătunoaia,
comuna Lunca, județul Botoșani
237 Construire pod din beton armat peste râul Sitna
situat pe DC 41B, comuna Lunca, județul
Botoșani
238 Reconstrucție Școala Primară „Paisie Olaru” sat
Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani
234

3

4

5

6

7
întocmire PT

683,22

PNDL

65%

Noiembrie 2011

1.813,289

PNDL

60%

979,807

PNDL

60%

3.608,688

PNDL

30%

30 decembrie
201630 decembrie
2020
30 decembrie
201630 decembrie
2020
5 martie 20185 martie 2022

Lipsa fonduri din
program
-

4.333,028

PNDL

50%

508,819

PNDL

100%

6150,055

PNDL

66%

1935,451

PNDL

14%

1602,160

PNDL

82%

852,336

PNDL

15%

Trimestrul III,
anul 201815.12.2021
Trimestrul III,
anul 201815.12.2021

-

-

Contract nr. 3646/
04.12.2017
Contract nr. 3820/
06.12.2017

16.12.201716.12.2021
09.11.201709.11.2021
09.11.201709.11.2021

-

30.12.201630.12.2020

-
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COMUNA MANOLEASA
239 Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1
Manoleasa, Corp B, comuna Manoleasa, județul
Botoșani
240 Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3
Flondora, comuna Manoleasa, județul Botoșani
241 Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.5
Zahoreni, comuna Manoleasa, județul Botoșani
242 Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.4
Sadoveni, comuna Manoleasa, județul Botoșani
243 Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1
Manoleasa, Corp A, comuna Manoleasa, județul
Botoșani
244 Reabilitare și modernizare Grădinița nr.5
Zahoreni, comuna Manoleasa, județul Botoșani
245 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
247 Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1
Manoleasa, Corp A, comuna Manoleasa, județul
Botoșani
248 Înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare
în comuna Manoleasa, județul Botoșani
249 Construire Gradiniță în localitatea Loturi, comuna
Manoleasa, județul Botoșani
250 Modernizare și dotare Dispensar medical Liveni,
comuna Manoleasa, județul Botoșani
251 Modernizare și dotare Dispensar medical
Manoleasa, comuna Manoleasa, județul Botoșani
COMUNA MIHAI EMINESCU
252 Extindere rețele de canalizare în localitățile
246

3

4

5

6

7

1.308,254

PNDL I

În derulare

2016-2019

-

762,378

PNDL I

În derulare

2016-2019

-

476,373

PNDL I

În derulare

2016-2019

-

1.867,882

PNDL I

Execuție lucrari

2016-2019

-

625,828

PNDL I

În derulare

2016-2019

-

746,439

PNDL I

În derulare

2016-2019

-

740,586

PNDL I

În derulare

2016-2019

-

3.051,891

PNDL I

Execuție lucrari

2016-2019

-

1.618,218

PNDL I

Execuție lucrari

2016-2019

-

23.606,483

PNDL II

Proiect tehnic

2017-2020

-

580,661

PNDL

2017-2020

-

688,770

PNDL

2017-2020

-

877,454

PNDL

Procedura
licitație
Procedura
licitație
Procedura
licitație

2017-2020

-

6.052,420

PNDL II-

43%

13.11.2017-

-
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Cucorăni, Ipotești, Cătămărăști, comuna Mihai
Eminescu, județul Botoșani
(Contract de finantare 2627/13.11.2017)
253 Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 1
Cătămărăști-Deal, comuna Mihai Eminescu,
județul Botoșani
(Contract de finantare 1550/09.10.2017)
254 Modernizare și dotare Școala Gimnazială Petru
Rareș Cervicești, comuna Mihai Eminescu,
județul Botoșani
(Contract de finantare 1549/09.10.2017)
255 Modernizare și dotare Școala Primară nr. 4
Cucorăni, comuna Mihai Eminescu, județul
Botoșani
(Contract de finantare 1339/28.09.2017)
256 Modernizare și dotare Școala Primară nr 3
Cătămărăști, comuna Mihai Eminescu, județul
Botoșani
(Contract de finantare 1338/28.09.2017)
257 Modernizare și dotare Școala Primară nr 2
Stâncești, comuna Mihai Eminescu, județul
Botoșani
(Contract de finantare 1337/28.09.2017)
COMUNA MIHĂILENI
258 Modernizare drumuri sătești în satul Pârâu Negru,
com. Mihăileni, jud. Botoșani
COMUNA MIHĂLĂȘENI
259 Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri
degradate în perimetrul de ameliorare Sarata,
com. Mihălăşeni
260 Construire, extindere și modernizare sistem de
alimentare cu apă loc. Păun, Slobozia-Silișcani,
Sarata și Caraiman, comuna Mihălășeni, județul

3

775,370

1.090,223

684,825

808,408

809,209

4
Subprogramul
Modernizarea satului
romanesc
PNDL IISubprogramul
Modernizarea satului
romanesc
PNDL IISubprogramul
Modernizarea satului
romanesc
PNDL IISubprogramul
Modernizarea satului
romanesc
PNDL IISubprogramul
Modernizarea satului
romanesc
PNDL IISubprogramul
Modernizarea satului
romanesc

5

6
13.11.2021

7

63%

09.10.201709.10.2021

-

73%

09.10.201709.10.2021

-

60%

28.09.201728.09.2021

-

77%

28.09.201728.09.2021

-

100%

28.09.201728.09.2021

-

5.332,945

PNDL

25%

10.11.201709.11.2021

Semnare contract de
execuție lucrări nr.
3349/16.10.2018

2.057,47

Agentia Fondului de
Mediu

60%

2010 - 2015

Proiect sistat din
lipsa de fonduri

8.826,054

P.N.D.L.
2017-2020

3,36%

2018-2022

-
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Botoșani
261 Realizare și dotare grădiniță în comuna
Mihălășeni, județul Botoșani
262 Reabilitarea, modernizarea si dotarea
dispensarului medical din localitatea Mihălăşeni,
comuna Mihălăşeni, județul Botoșani
COMUNA MILEANCA
263 Demolare și realizare grădiniță în sat Mileanca,
comuna Mileanca, județul Botoșani
264 Înființare sistem de alimentare cu apă în
localitatea Mileanca, comuna Mileanca, județul
Botoșani
265 Modernizare unitate de învățământ: Școala
Gimnazială nr. 1 Mileanca, corp C1
266 Reabilitare și modernizare Școala Primară în sat
Codreni, comuna Mileanca, județul Botoșani
COMUNA MITOC
267 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
COMUNA NICȘENI
268 Modernizare DC 65
COMUNA PĂLTINIȘ
269 Modernizare drumuri de interes local, 4,9 km,
comuna Păltiniș, județul Botoșani

3

4

5

6

7

1.864,126

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

1,95%

2018-2022

-

5,26%

2018-2022

-

1.327,503

PNDL 2

4%

-

5.566,285

PNDL 2

0

08.05.201808.05.2021
08.05.201808.05.2021

2.158,715

PNDL 2

3%

-

1.229,234

PNDL 2

27%

16.03.201816.03.2021
28.12.201728.12.2021

4.691,15

PNDL

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

01.11.201701.11.2021

Contract de
finanțare nr. 4928 /
01.11.2017

3.597,12

PNDL

0

08.12.201708.12.2021

-

6.278,00

PNDL

40%

387,2184

Contract de
finanțare semnat
în 11.08.2016.
Durata
contractului este
de până la 4 ani
cu posibilități de
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Contract de lucrări
semnat.
Desfășurarea
lucrărilor
01.08.201801.08.2019. În
prezent lucrările au
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3

4

5

6
prelungire maxim
2 ani.
Contract de
finanțare semnat
în 28.03.2018.
Durata
contractului este
de până la 4 ani
cu posibilități de
prelungire maxim
2 ani.
Contract de
finanțare semnat
în 16.05.2018.
Durata
contractului este
de pina la 4 ani cu
posibilitati de
prelungire maxim
2 ani.

270

Alimentare cu apa în localitatea Păltiniș, județul
Botoșani

9.926,00

PNDL

20%

271

Constructie poduri și podețe în comuna Păltiniș,
județul Botoșani

1.680,00

PNDL

20%

6.587,436

P.N.D.L. 1

0

988,701

P.N.D.L. 1

0

792,200

P.N.D.L. 2

0

COMUNA POMÂRLA
272 Reabilitare și modernizare Liceu Teoretic
”Anastasie Bașotă”
273 Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.1
Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani
274 Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 sat
Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.2 sat
Racovăț, comuna Pomârla, județul Botoșani
COMUNA PRĂJENI
276 Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru
reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1
275

1.014,591

P.N.D.L. 2

0

1.144,792

PNDL

100%

14.12.201614.12.2020
30.12.201630.12.2020
08.12.201708.12.2021
08.12.201708.12. 2021
23.11.201628.01.2019
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7
fost sistate datorită
condițiilor meteo
nefavorabile.
În curs de licitație
lucrări.

Licitație finalizată,
câștigător desemnat.
Urmează semnarea
contractului de
lucrări în
07.01.2019.

Execuție P.T.
Execuție
Proceduri achiziție
P.T. + execuție
Proceduri achiziție
P.T. + execuție
-
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Prăjeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani
277 Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru
reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 2
Miletin, comuna Prăjeni, județul Botoșani
278 Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru
reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 3
Câmpeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani
279 Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru
reabilitare și modernizare Școala nr. 4 Lupăria,
comuna Prăjeni, județul Botoșani
280 Modernizarea sistemului de iluminat public din
comuna Prăjeni, județul Botoșani
281 Zona de captare și aducțiune în comuna Prăjeni,
județul Botoșani
COMUNA RĂCHIȚI
282 Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3
Costești, comuna Răchiți, județul Botoșani
283 Reabilitare, modernizare și extindere Școală
Gimnazială Petru Șușter și Grădinița Petru Șușter,
comuna Răchiți, județul Botoșani”
284 Înființare rețea de canalizare și extindere rețea apă
în satul Roșiori, comuna Răchiți, județul
Botoșani”

Reabilitare, modernizare și extindere Școală
Gimnazială nr. 2 Roșiori, comuna Răchiți, județul
Botoșani”
286 Construire grădiniță cu program normal, sat
Cișmea, Comuna Răchiți, județul Botoșani
COMUNA RĂDĂUȚI-PRUT
287 Alimentare cu apă a localității Miorcani, comuna
Rădăuți-Prut, județul Botoșani
285

3

4

5

6

7

802,227

PNDL

100%

25.10.201625.01.2019

-

827,252

PNDL

100%

25.10.201625.01.2019

-

445,629

PNDL

70%

25.10.201625.10.2020

-

332,608

PNDL

100%

-

1.389,873

PNDL

10%

18.12.201718.12.2018
02.05.201802.05.2022

1.296.449,00

PNDL

15%

2.713.775,00

PNDL

-

30.12.201630.12.2020
19.12.201719.12.2021

În curs de de
execuție
În curs de licitație
pentru execuție

9.283.495,00

PNDL

-

11.12.201711.12.2021

3.940.628,00

PNDL

-

22.12.201722.12.2021

Autorizația de
construire emisă de
Consiliul Județean
Botoșani, urmează
anunțarea începerii
lucrării
În curs de licitație
pentru execuție

1.063.380,00

PNDL

1,37

29.12.201729.12.2021

În curs de licitație
pentru execuție

3.950

PNDL

51%

13.10.2016
31.09.2019

-
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COMUNA RĂUSENI
288 Reabilitare Școala Generală Rediu, comuna
Răuseni, județul Botoșani

289

Reabilitare Școala Generală Doina, comuna
Răuseni, județul Botoșani

290

Înființare sistem canalizare și stație epurare în sat
Răuseni, comuna Răuseni, județul Botoșani

291

Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 1
Răuseni, comuna Răuseni, județul Botoșani

COMUNA RIPICENI
292 Înființarea rețelei de canalizare a apei uzate
menajere și a stației de epurare în comuna
Ripiceni, județul Botoșani

3

4

5

6

7

1.105

PNDL

Proiectareexecuție

04.12.201704.12.2021

842

PNDL

Execuție-80%

04.12.201704.12.2021

8.934

PNDL

Proiectareexecuție

23.10.201723.10.2021

765

PNDL

Proiectareexecuție
10%

04.12.201704.12.2021

Contract finanțare
nr. 3706/04.12.2017
Contract de servicii
de proiectare și
execuție lucrări nr.
87/18.06.2018
Contract finanțare
nr. 3707/04.12.2017
Contract de servicii
de proiectare și
execuție lucrări nr.
85/18.06.2018
Contract finanțare
nr. 1957/23.10.2017
Contract de servicii
de proiectare și
execuție lucrări nr.
106/08.11.2018
Contract finanțare
nr. 3705/04.12.2017
Contract de servicii
de proiectare și
execuție lucrări nr.
86/18.06.2018

6.700,056

PNDL I

În stadiul de
obținere a
avizelor la faza
PT și a
autorizației de
construire.
Contractul de
lucrări este

30.06.2016
4 ani de la data
semnării
contractului de
finanțare
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Contract de
finanțare nr.
192/30.06.2016
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0

2

3

4

5
semnat.
În stadiul de
elaborare a
documentelor
necesare
realizării
achizițiilor
publice
În stadiul de
elaborare a
documentelor
necesare
realizării
achizițiilor
publice
În stadiul de
elaborare a
documentelor
necesare
realizarii
achizitiilor
publice

6

7

07.03.2018
4 ani de la data
semnării
contractului de
finanțare

Contract de
finanțare nr.
1971/07.03.2018

22.12.2017
4 ani de la data
semnării
contractului de
finanțare

Contract de
finanțare nr.
4782/22.12.2017

20.02.2018
4 ani de la data
semnării
contractului de
finanțare

Contract de
finanțare nr.
1098/20.02.2018

293

Modernizare și dotare dispensar medical în
comuna Ripiceni, județul Botoșani

2.136,377

PNDL II

294

Construire poduri în comuna Ripiceni, județul
Botoșani

3.055,094

PNDL II

295

Modernizare drumuri de interes local în comuna
Ripiceni, județul Botoșani

5.269,518

PNDL II

1.145,638

PNDL

49%

01.10.2009-

Litigiu

783,623

PNDL

90%

-

941,715

PNDL

89,64 %

01.03.201811.04.2019
01.03.201811.04.2019
01.05.201801.05.2020
-

COMUNA ROMA
296 Modernizare DC 66 B Roma-Dimăcheni 0+0009+100
297 Modernizare Grădinița Roma
298

Modernizare Școala nr. 2 Roma

299

Înființare sistem de apă potabilă comuna Roma

8.944,044

PNDL

1,77%

300

Canalizare și stație de epurare în comuna Roma

11.493,388

PNDL (în curs de
includere în program)

-
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0
2
COMUNA ROMÂNEȘTI
301 Construire și dotare grădiniță cu program normal
în localitatea Românești, județul Botoșani
COMUNA SANTA MARE
302 Modernizare drum comunal 52A
L=3.155 m în comuna Santa Mare, județul
Botoșani
303 Pod din beton armat pe DS 551 Vad la Cojocaru,
comuna Santa Mare, județul Botoșani
304 Reabilitare Școala primara nr. 4 Rânghilești-Deal,
comuna Santa Mare, județul Botoșani
COMUNA STĂUCENI
305 Construire Grădiniță cu program normal în
comuna Stăuceni
306 Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială
“Patriarh Teoctist”, sat Tocileni, comuna
Stăuceni, județul Botoșani
307 Modernizare drum comunal DC 31A, km 0+000km 4+560, Stăuceni-Tocileni, comuna Stăuceni,
județul Botoșani
COMUNA SUHARĂU
308 Modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 Suharău,
comuna Suharău, județul Botosani
309 Modernizare Școala Gimnaziala Constantin Tincu
Lișna, comuna Suharău, județul Botosani
310 Modernizare Școala Profesională “Sf. Apostol
Andrei” Smârdan, comuna Suharău, județul
Botoșani
311 Extindere, modernizare şi dotare gradiniţă cu
program normal nr. 6, sat Lişna, comuna Suharău,
județul Botoşani
312 Construire grădiniţă cu program normal nr. 3 în
localitatea Smârdan, comuna Suharău, judeţul
Botoşani

3

4

5

6

7

586,70

PNDL II

0%

11.04.201810.04.2022

În procedura de
achiziţie publică

3.656,885

PNDL

Execuție

14.12.201714.12.2021

-

1.074,796

PNDL

Execuție

-

299,975

Bugetul de stat

100%

22.1.201822.01.2022
08.04.200931.08.2018

643

PNDL

10%

2018-2022

-

596

PNDL

98%

2018-2022

-

5222

PNDL

15%

2018-2022

-

595,44

PNDL

100%

-

461,74

PNDL

100%

-

741,68

PNDL

98%

09.09.201609.09.2019

Finalizat de făcut
recepția
Finalizat de făcut
recepția
Lucrări in curs de
execuție

1.460,11

PNDL

Procedura de
licitație

08.05.201807.05.2022

Contract finanțare
3393/08/05/2018

902,17

PNDL

Procedura de
licitație

08.05.201807.05.2022

Contract finanțare
3392/08/05/2018

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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0
313

2
Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare
şcoală gimnaziala nr. 4, localitatea Oroftiana,
comuna Suharău, județul Botoşani
314 Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare
grădiniţă cu program normal nr. 1, localitatea
Suharău, comuna Suharău, județul Botoşani
315 Modernizare drumuri sătești în localitatea
Smîrdan, comuna Suharău, judetul Botoșani
COMUNA SULIȚA
316 Înființare sistem integrat de alimentare cu apă
potabilă și canalizare apă uzată în comuna Sulița,
județul Botoșani

3
1.529,74

4
PNDL

5
Procedura de
licitație

6
08.05.201807.05.2022

7
Contract finanțare
3395/08/05/2018.

1.606,54

PNDL

Procedura de
licitație

08.05.201807.05.2022

Contract finanțare
3394/08/05/2018

3.760,67

PNDL

Procedura de
licitație

08.05.201807.05.2022

Contract finanțare
3392/08/05/2018

13.394,388

PNDL II

0

09.08.201809.08.2021

2.253,84350

PNDL II

0

13.09.201813.09.2020

317

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

318

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

279,95767

PNDL II

0

procedura de
achiziție în curs

Contract de
finanțare semnat,
contract de execuție
semnat
Contract de
finanțare semnat,
contract de execuție
semnat
Contract de
finanțare semnat

319

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

225,21332

PNDL II

0

procedura de
achiziție în curs

Contract de
finanțare semnat

188,14067

PNDL II

0

128,48461 lei

PNDL II

0

procedura de
achiziție în curs
procedura de
achiziție în curs

Contract de
finanțare semnat
Contract de
finanțare semnat

2.743

PNDL II

0

Contract finanțare
nr. 7819 din
19.12.2017

1.005

PNDL II

0

Investița se află în
procedura de
achiziție lucrări
pe SICAP
Investița se află în
procedura de

Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 1
Sulița, comuna Sulița, județul Botoșani
321 Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 2
Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani
COMUNA ȘENDRICENI
322 Extindere, reabilitare, modernizare, dotare clădiri:
corp A, B, C și utilități Școala Alecu Ivan Ghilea,
sat Șendriceni, comuna Șendriceni , județul
Botoșani
323 Extindere, reabilitare, modernizare, dotare clădiri:
corp I și utilități Școala primară Victor Isăceanu
320

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

Contract finanțare
nr. 7820 din
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324

2
Pădureni, comuna Șendriceni, județul Botoșani

Modernizare drumuri comunale în comuna
Șendriceni, județul Botoșani
COMUNA ȘTIUBIENI
325 Alimentare cu apă în comuna Știubieni, satele
Știubieni și Negreni, județul Botoșani
326 Construire și dotare grădiniță cu program normal
în sat Știubieni, comuna Știubieni, județul
Botoșani
327 Extindere, reabilitare, modernizare și dotare
grădiniță în sat Negreni, comuna Știubieni, județul
Botoșani
328 Modernizarea condițiilor de funcționare a Școlii
Gimnaziale nr.1 comuna Știubieni, județul
Botoșani prin lucrări de extindere, reabilitare și
dotare
COMUNA TODIRENI
329 Construire bază sportivă tip II în comuna Todireni

3

4

5

6
achiziție lucrări
pe SICAP
01.12.201821.12.2019

7
19.12.2017

7.718

PNDL II

0

10.508,00

PNDL II

-

-

PNDL II

-

-

Procedura
organizare licitații
Procedura
organizare licitații

1.677,00

1.073,00

PNDL II

-

-

Procedura
organizare licitații

5.192,00

PNDL II

-

-

Procedura
organizare licitații

654,00

OUG nr. 28/2013

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

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”
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330
331

2
Reabilitare/modernizare cămin cultural
Modernizare drumuri locale în comuna Todireni,
județul Botoșani

332

Reabilitarea, consolidarea, modernizarea,
extinderea și dotarea Școlii cu clasele I-IV nr. 2,
Todireni
COMUNA TRUȘEȘTI
333 Extindere și modernizare rețea de apă în
localitățile Buhăceni și Păsăteni, comuna Trușești,
județul Botoșani
334 Construire cămin cultural situat în localitatea
Buhăceni, comuna Trușești, județul Botoșani

3

4

5

6

5.369,00

OUG nr. 28/2013
PNDL

47%

12.10.201712.10.2021

799,57

PNDL

0

18.04.201818.04.2020

6.388,686

Programul Național
de Dezvoltare Locală

0

2018-2022

797,037

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

0

-

10

2018-2022

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

0

-

0

-

PNDL

100%

14.08.201414.08.2018

335

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

3.471,799

336

Amenajare drumuri de interes local

7.355,169

337

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

5.592,741

COMUNA TUDORA
338 Modernizare drumuri de interes local DC 55, DS
1451, DS 420, DS 1423 şi DS 1128, (zona
Cornăţel – Dealul Curţii), comuna Tudora, judeţul

6.171,930

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

7
program.
Derulat prin C.N.I.
În executie, lucrări
suspendate pe timp
de iarnă
În curs de proiectare

Contract de
proiectare încheiat,
în derulare.
Avizat în CTE la
CNI

Contract de
proiectare și lucrări
incheiat. În avizare
pentru autorizarea
lucrărilor
În așteptare semnare
contract de finanțare
În așteptare aviz
CTE la CNI

Lucrări de
construcţii
finalizate. P.V.
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5

6

339

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

2.992,580

PNDL

100%

14.08.201414.08.2019

340

Construire grădiniţă Școala "Tiberiu Crudu" din
comuna Tudora, judeţul Botoşani

1.304,599

PNDL

100%

15.07.201515.07.2019

341

Sală de sport școlară cu tribună de 102 locuri

3.933,900

CNI .SA

95%

27.04.2016

342

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

1.275,334

PNDL

Botoşani

30.12.201630.12.2020

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

7
recepție la
terminarea lucrărilor
nr. 3855/
10.08.2018.
Lucrări de
construcţii finalizate
P.V. recepție la
terminarea lucrărilor
nr. 3839/
09.08.2018.
Lucrări de
construcţii
finalizate. P.V.
recepție la
terminarea lucrărilor
nr. 2020/
25.09.2018.
Investiția este
coordonată și
finanțată de CNI .
P.V. recepție la
terminarea lucrărilor
finanțate de CNI SA
nr. 15112/
30.10.2018. Rest de
executat:
Racordarea
obiectivului la
utilități, lucrări în
desfășurare.
Obiectiv în derulare.
În prezent sunt în
curs lucrările de
construcții. Termen
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343

Extindere dispensar medical uman, comuna
Tudora, judeţul Botoşani

1.318,464

PNDL

0

22.03.201822.03.2022

344

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

1.134,573

PNDL

0

03.04.201803.04.2022

345

Reabilitare și extindere grupuri sanitare Școala
Tiberiu Crudu corp C, comuna Tudora, judeţul
Botoşani

1.418,117

PNDL

0

03.04.201803.04.2022

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

7
de finalizare 30 iulie
2019.
Contract de
finanțare nr. 1946/
06.03.2018,
înregistrat la
Primaria Tudora cu
nr. 379/22.03.2018;
Procedura
simplificată din
03.12.2018, anulată;
nu a fost depusă
nicio oferta. S-a
reluat procedura
simplificată, termen
de depunere a
ofertelor
15.01.2019.
Contract de
finanțare nr. 2362/
20.03.2018,
înregistrat la
Primaria Tudora cu
nr. 2148/
03.04.2018.
Documentație de
atribuire publicată
în SICAP, în
așteptare validare
din 17.10.2018.
Contract de
finanțare nr. 2361/
20.03.2018,
înregistrat la
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0

346

2

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

COMUNA UNGURENI
347 Modernizare DC 17 Ungureni – Epureni –
Iacobeni – Strahotin – Hulub, în comunele
Ungureni şi Dângeni, judeţul Botoşani
348 Şcoala cu clasele I – VIII, nr. 2, sat Ungureni,
comuna Ungureni, judeţul Botoşani

349

Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin

3

4

5

6

1.508,055

PNDL

0

05.06.201805.06.2022

-

PNDL
(OUG 28 / 2013)

100%

01.09.200831.12.2018

Lucrări finalizate în
noiembrie 2018.

-

-

67%

-

3.061,47

AFM - Programului

40,95%

16.10.2014-

Valoare actualizată
a lucrărilor rămase
de executat –
320.000 lei.
Fără resurse
financiare.
Contract de execuție

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

7
Primaria Tudora cu
nr. 2149/
03.04.2018;
Documentație de
atribuire publicată
în SICAP, în
așteptare validare
din 11.10.2018.
Contract de
finantare nr. 3609/
24.05.2018,
înregistrat la
Primaria Tudora cu
nr. 2917/
05.06.2018.
Evaluarea
propunerilor
tehnice, propuneri
financiare și
atribuirea
contractului de
lucrări (proiectare și
execuție).
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0

2
împădurirea terenurilor agricole degradate
cuprinse în perimetrele de ameliorare „Olari”,
„Coastă Cernescu” şi „Cănănău” comuna
Ungureni

COMUNA UNȚENI
350 Modernizare drum comunal DC 29 BurleștiUnțeni și DN29 Mânăstireni, comuna Unțeni
351

Modernizare drum comunal DC 29, comuna
Unțeni, județul Botoșani

COMUNA VĂCULEȘTI
352 Modernizare și reabilitare grădiniță, sat Văculești,
comuna Văculești, județul Botoșani

353

354

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

Modernizare drum de interes local în comuna
Văculești, sat Saucenița, județul Botoșani, DC211,
DS161, DC187, DC168, DS30.
COMUNA VÂRFU CÂMPULUI
355 Reabilitare drumuri săteşti în comuna Vârfu
Câmpului, judeţul Botoşani
356 Extindere şi modernizare sistem centralizat de
alimentare cu apă potabilă în comuna Vârfu
Câmpului, judeţul Botoşani

3

4
de îmbunătăţire a
calităţii mediului
Ord. 1726 / 2011

5

6
16.10.2019

7
lucrări nr. 8531/
28.09.2015.
Lucrări începute cu
23.11.2015,
finalizate pentru
perimetrul Olari și
Coastă Cernescu și
parțial în Cănănău.

13542,648 mii lei

PNDL

3%

23.10.201722.10.2021

2211,44965 mii lei

PNDL

100%

09.03.201716.11.2018

Contract de lucrări
nr. 3064/951/
12.06.2018
Obiectivul a fost
finalizat. PV
recepție nr. 5551/
16.11.2018

2.023,694

PNDL

0%

09.05.201809.05.2022

1.570,474

PNDL

0%

09.05.201809.05.2022

3.347,852

PNDL

0%

16.03.201816.03.2022

3311,42

PNDL II

0%

2019-2019

-

1520,25

PNDL I

20%

2018-2019

-

Stadiul implementării, la data de 31.12.2018, a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”

În derulare
proceduri achiziții
servicii de
proiectare.
În derulare
proceduri achiziții
servicii de
proiectare.
Încheiat contract de
servicii proiectare și
execuție lucrări.
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0
357

2
Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere
Şcoala Primară nr. 2 Lunca, comuna Vârfu
Câmpului, judeţul Botoşani
358 Modernizare şi reabilitare monument al eroilor
din satul Maghera, comuna Vârfu Câmpului
COMUNA VIIȘOARA
359 Modernizare drumuri în comuna Viișoara, județul
Botoșani
COMUNA VLĂDENI
360 Modernizare DC 63A și străzi în comuna Vlădeni,
județul Botoșani
COMUNA VLĂSINEȘTI
361 Reabilitare pod în comuna Vlăsinești, județul
Botoșani

3
1097,65

4
PNDL II

5
0%

6
2019-2019

7
-

114

Program Centenar

60%

2018-2019

-

7793

PNDL II

1%

20.02.201819.02.2020

-

3.625,588

PNDL 2017-2020

8%

16.05.201816.05.2022

-

823,883

PNDL

0%

2018-2020

Modernizare drum comunal și drumuri sătești în
comuna Vlăsinești, județul Botoșani

44.394,502

PNDL

0%

2018-2020

Modernizare Școala profesională “Gheorghe
Burac”, corp B, în sat Vlăsinești, comuna
Vlăsinești, județul Botoșani
COMUNA VORNICENI
364 Modernizare drumuri de interes local în comuna
Vorniceni, județul Botoșani
365 Modernizare, extindere și dotare Școala
Gimnazială “Prof. Octavian Ionescu'” Vorniceni,
județul Botoșani
COMUNA VORONA
366 Cabinete medicale în localitatea Poiana, com.
Vorona, jud. Botoșani
367 Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială
„Alexandru cel Bun” Icușeni, com.Vorona, jud.
Botoșani

2.091,663

PNDL

0%

2018-2020

Contract de
Finanțare Nr.
1994/25.10.2017
Contract de
Finanțare Nr.
2164/30.10.2017
Contract de
Finanțare Nr.
2628/13.11.2017

5.134,070

PNDL
PNDL

7.11.20187.10.2019
-

-

963,514

Semnat contract
execuție
Proiectare

739

PNDL

-

1435

PNDL

-

22.03.201822.03.2022
09.03.201822.03.2022

Stadiu-realizare
PTH+verificare
Stadiu -realizare
PTH+verificare

362

363
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0
368
369

370

371
372

2
Reabilitare și modernizare Școala Primară „Petru
Rareș” Vorona, com.Vorona, jud. Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială
„Alexandru Ioan Cuza” Vorona, com. Vorona,
jud. Botoșani
Reabilitare și modernizare Grădinița cu program
normal Vorona Teodoru, com.Vorona, jud.
Botoșani
Sistem de alimentare cu apă a comunelor Vorona
și Tudora, jud. Botoșani
Asfaltare DC 55 și DS 370 sat Vorona Mare, com.
Vorona, jud. Botoșani

3
1381

4
PNDL

5
-

6
09.03.201822.03.2022
09.03.201822.03.2022

7
Stadiu -realizare
PTH+verificare
Stadiu -realizare
PTH+verificare

1376

PNDL

-

724

PNDL

-

09.03.201822.03.2022

Stadiu -realizare
PTH+verificare

26.970

PNDL

85%

Continuare lucrări

PNDL

60%

20082020
24.10.20142020

2.541

Continuare lucrări

B. Proiecte / investiții în continuare şi noi, finanţate din fonduri europene
Nr.
crt.

Denumirea investiţiei

0
2
JUDEȚUL BOTOȘANI
1
Fazarea proiectului extinderea și modernizarea
sistemelor de alimentare cu apă și canalizareepurarea apelor uzate în județul Botoșani

2

Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2:
Botoşani- Iaşi

Valoarea totală a
investiţiei
(mii lei )

Programul național
de finanţare

3

4

303.502

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

334.307,16001

Stadiul
investiţiei la
data de
30.06.2018
(%)
5

Data începerii
investiţiei şi data
finalizării
acesteia

Alte informații

6

7

65 %

15.12.201631.01.2020

2,9 %

24.11.201728.02.2022

La contractele BTCS-01 si BT-CS-02
s-a suplimentat
valoarea și acest
fapt duce la
scaderea progresului
pe Proiect.
Conform
Contractului de
finanțare
nr. 760/
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0

3

2

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

3

6799,847

4
de importanță
regională,
Prioritatea de
Investitii 6.1:
Stimularea mobilității
regionale prin
conectarea nodurilor
secundare și terțiare la
infrastructura Ten-T,
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

5

6

1,11%

În evaluare la OIPOR Piatra
Neamț
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0

2

MUNICIPIUL BOTOȘANI
4
Restaurare şi consolidare „Teatrul Mihai
Eminescu” din municipiul Botoşani

5

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

6

Reabilitarea si dezvoltarea turistica a
monumentului istoric Ansamblul Bisericii Sf.
Gheorghe – Botoșani (POR 5.1)

MUNICIPIUL DOROHOI
7
Comunitatea Marginalizată Plevna - Dorohoi program integrat de măsuri de intervenție (CMP –
Dh)

3

4
serviciile
instituționale la
serviciile prestate de
comunităti,
Obiectivul Specific
8.2 – Îmbunătățirea
calității și a eficienței
îngrijirii spitalicești
de urgență
Operațiunea B –
Unități de primiri
urgențe

5

6

7

23.944,060

POR 2014-2020/Axa
5.1

25%

-

87.995,331

POR 2007-2013 /
Axa 5/ DMI 5.2

100%

7.172,24

POR 2014-2020, Axa
Prioritară 5

Elaborare
documentație
procedura de
achiziții
26.09.201126.02.2014/
30.08.2018
cf act adițional nr.
10
În procedura de
achiziție contracte
de servicii și
lucrări

17.978,71444

Cod apel:
POCU/140/4/2/Reduc
erea numarului de
comunități
marginalizate (non roma) aflate în risc de
sărăcie și excluziune

20%

14.02.201813.02.2021
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0

2

3

8

Realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru
Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul
Dorohoi

216,161

4
socială, prin
implementarea de
măsuri
integrate/2/Reducerea
numarului de
comunități
marginalizate (non roma) aflate în risc de
sărăcie și excluziune
socială, prin
implementarea de
măsuri integrate
Cod apel:
POCU/85/5/1/Reduce
rea numărului de
comunități
marginalizate (roma și
non-roma) aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială din
orașe cu peste 20.000
locuitori, cu accent pe
cele cu populație
aparținând minorității
roma, prin
implementarea de
măsuri/ operațiuni
integrate în contextul
mecanismului de
DLRC./1/Reducerea
numărului de
comunități
marginalizate (roma și
non-roma) aflate în

5

6

7

100%

14.08.201704.12.2017

finalizat
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0

2

3

9

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

16.701,989 estimat

10

Eficientizarea energetică a clădirilor Secției
Materno-Infantil și Bloc alimentar-spălătorie, din

21.629,439 estimat

4
risc de sărăcie și
excluziune socială din
orașe cu peste 20.000
locuitori, cu accent pe
cele cu populație
aparținând minorității
roma, prin
implementarea de
măsuri/ operațiuni
integrate în contextul
mecanismului de
DLRC.
Cod apel:
POR/133/5/2/
Reconversia și
refuncționalizarea
terenurilor și
suprafețelor
degradate, vacante
sau neutilizate din
orasele mici, mijlocii
si municipiul
București/2/Reconver
sia și
refuncționalizarea
terenurilor și
suprafețelor
degradate, vacante
sau neutilizate din
orasele mici, mijlocii
si municipiul
București
Cod apel:
POR/97/3/1/Creșterea

5

6

7

1%

01.11.201631.04.2021

În procedura de
atribuire contract de
proiectare și
execuție.
În contestație la
CNSC.

1%

25.04.201731.12.2021

În procedura de
atribuire contract de
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0

2
cadrul Spitalului Municipal Dorohoi

11

La școală cu bucurie

ORAȘUL FLĂMÂNZI
12
Măsuri integrate pentru reducerea sărăciei și
dezvoltarea comunitară a orașului Flămânzi
13
Revitalizarea spațiului urban din orasul Flămânzi
prin reconversia și refuncționalizarea terenurilor și
spațiilor neutilizate și degradate
14
Eficientizarea energetică a Primăriei Orașului
Flămânzi
15
Încurajarea implicării copiilor și tinerilor în
activități și competitii sportive

3

4.122,289

4
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

5

6

7
proiectare tehnică.

10%

32 de luni de la
data semnării
contractului

UAT Dorohoi este
asociat

29.03.201828.03.2021
20.09.201719.09.2021

-

10.02.201731.05.2021
14.09.201813.09.2020

-

14.722

POCU 2014-2020

10%

4.793

POR 2014-2020

2%

2.629

POR 2014-2020

4%

207

PNDR 2014-2020

12%
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0
2
ORAȘUL SĂVENI
16
Construire și dotare cantină socială în orașul
Săveni, județul Botoșani
17
Modernizare piață agroalimentară, orașul Săveni,
județul Botoșani
18
Achiziții specifice pentru promovarea tradițiilor
minorității rome din orașul Săveni, județul
Botoșani
ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI
19
Ștefănești - măsuri integrate pentu o societate
incluzivă, cod SMIS 114821
20
Sprijin financiar pentru achiziționarea
echipamentelor dedicate gestionării situațiilor de
urgență în orașul Ștefănești, județul Botoșani
21
Ameliorarea fenomenelor de segregare și de
excluziune socială a minorității rome prin dotare
cu sistem de supraveghere video a localităților
Bădiuți și Ștefănești, orașul Ștefănești, județul
Botoșani
22
Înființarea unui centru de zi și a unei unități de
îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, in
orașul Ștefănești, județul Botoșani
23
SENIORAT-uS-„Măsuri pentru reducerea
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială, prin îmbunătățirea calității
vieții persoanelor vârstnice din orașul Ștefănești,
județul Botoșani
24
Reabilitare și modernizare sistem de iluminat
public stradal în orașul Ștefănești, județul
Botoșani

3

4

5

6

7

832,000

PNDR 2014-2020
PNDR 2014-2020

188,359

PNDR 2014-2020

2018 În derulare
2018 În derulare
2018 În derulare

-

1142,000

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

15.448

POCU 2014-2020

40%

542

PNDR 2014-2020
Smăs. 19.2

41%

15.02.201815.02.2021
01.03.201801.03.2019

Proiect aflat în
implementare
Proiect aflat în
implementare

181

PNDR 2014-2020
Măs. M5/6B

0

01.04.201931.12.2019

Semnare contract
AFIR

3.165

POR

0

01.04.201931.12.2020

Semnat contract
finanțare

2.593

POCU 4.4

0

01.04.201931.12.2020

Semnat contract
finanțare

1.246

Programul de
cooperare ElvețianoRomân SWISSRomanian
Cooperation
Programme

0

01.05.201931.12.2019

Semnat contract
finanțare
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0
2
COMUNA ADĂȘENI
25
Achiziție buldoexcavator pentru comuna Adășeni,
județul Botoșani
COMUNA ALBEȘTI
26
Construire și dotare grădiniță în satul Tudor
Vladimirescu, comuna Albești, județul Botoșani
27
Teren sport în localitatea Tudor Vladimirescu,
comuna Albești, județul Botoșani
COMUNA AVRĂMENI
28
Achiziție utilaje pentru comuna Avrămeni
COMUNA BĂLUȘENI
29
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
30
Îmbunătățirea serviciilor locale de bază destinate
populației rurale prin achiziționarea unui
autogreder în comuna Bălușeni, județul Botoșani
31
Înființare grădinița cu 2 grupe cu program normal,
în localitatea Bălușeni, comuna Bălușeni, județul
Botoșani
COMUNA BLÂNDEȘTI
32
Achiziția unui utilaj de tip buldoexcavator,
comuna Blândești, județul Botoșani
COMUNA BROSCĂUȚI
33
Achiziție utilaj pentru comuna Broscăuți, județul
Botoșani
34
Grădinița cu program normal – 3 grupe,
localitatea Broscăuți, comuna Broscăuți, județul
Botoșani

3

4

5

6

7

536

PNDR 2014-2020

-

10.08.201810.08.2021

În procedura de
licitație

2.697,795

PNDR 2014-2020

20%

-

233

PNDR 2014-2020

În derulare

23.02.201723.02.2020
09.08.201809.08.2021

534,14

97,27

Pregătire
licitație

2019

-

7.006,68

PNDR 2014-2020

35,70%

2018 - 2020

În derulare

647,72

PNDR 2014-2020
Submăsura 4.6B-GAL

50%

2018-2020

Livrare

2.350,20

PNDR 2014-2020
Măsura 7.2

30%

2018-2020

În derulare

90%

23.03.201823.03.2020

-

5%

2018-2019

Licitație în curs

100%

2016-2018

-

415,547

342,717
210,591

PNDR 2014-2020

PNDR 2014-2020
G.A.L. Codrii Herții
Banca Mondială
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0
2
COMUNA CĂLĂRAȘI
35
Achiziționarea unei autospeciale pentru dotarea
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, în
comuna Călărași, județul Botoșani
COMUNA CÂNDEȘTI
36
Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat
public în comuna Cândești, județul Botoșani
37
Modernization and endowment of people in
emergency situations in Cândești Commune,
Botoșani county
COMUNA CONCEȘTI
38
Achiziție autocamion basculabil în comuna
Concești, județul Botoșani
COMUNA CORDĂRENI
39
Achiziție utilaj pentru comuna Cordăreni, județul
Botoșani
COMUNA CORLĂTENI
40
Achiziţie utilaj - buldoexcavator -pentru
comuna Corlăteni, judeţul Botoşani
COMUNA CORNI
41
Construcţie si dotare gradiniţă în satul Corni,
comuna Corni, judeţul Botoşani

42

Amenajare și dotare târg de produse tradiționale
în comuna Corni, judeţul Botoşani

3

4

5

6

7

232,925

PNDR 2014-2020

5%

04.07.201804.07.2020

-

3.818,79

PNDR 2014-2020

-

-

965,34

POC RO-UA
2014-2020

În faza de
verificare
În faza de
verificare

-

-

335,062

PNDR 2014-2020
Măsura 19.2.74
G.A.L. Codrii Herței

0%

2018

-

347,207

PNDR 2014-2020

0%

23.03.2018
23.12.2020

-

292,92

PNDR 2014-2020
G.A.L.,,Codrii de
aramă”

0%

2018-2019

Semnat contractul
de finanțare

2.400,28

PNDR 2014-2020
Sub-măsura 7.2

0%

12.09.201712.09.2020

998,74

PNDR 2014-2020
GAL Măsura 04/6B

0%

23.03.201823.03.2020

Contract de
finanţare
C0720EN00011710
700433/12.09. 2017
AFIR
Achiziţie Proiect
tehnic
Contract de
finanţare
C1920072X210610
700334/23.03. 2018
AFIR, Finalizat
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0

2

COMUNA COȘULA
43
Combaterea sărăciei prin măsuri inovative
Înființarea unui centru de zi pentru persoanele
vârstnice în comuna Coșula, judeţul Botoşani
45
Promovarea specificului tradițional local, prin
achiziția de costume populare și instrumente
populare în comuna Coșula, judeţul Botoşani
46
Achiziție de utilaj specializat pentru serviciul de
gospodărie comunală, în comuna Coșula, judeţul
Botoşani
COMUNA COȚUȘCA
47
Extinderea și modernizarea infrastructurii școlare
educaționale a Liceului Tehnologic Coțușca, din
comuna Coțușca, judeţul Botoşani
COMUNA CRISTEȘTI
48
Achiziție autogreder în comuna Cristești, judeţul
Botoşani
COMUNA CRISTINEȘTI
49
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare
Cămin Cultural în satul Fundu-Herții, comuna
Cristinești, județul Botoșani
50
Reabilitare și modernizare Centru Comunitar
pentru activități sociale sat Cristinești, comuna
Cristinești, județul Botoșani
COMUNA CURTEȘTI
51
Baza Sportivă Băiceni
44

3

4

5

6

17.775

POCU 2014-2020

10%

-

2.296,810

POR 2014-2020

3%

510,29674

PNDR 2014-2020

30%

22.02.201822.02.2021
16.06.201816.06.2020
23.03.201823.03.2019

615,20617

PNDR 2014-2020

80%

23.03.201823.03.2019

-

2.262

PNDR 2014-2020
SM 7.2.

93%

18.09.2017 /
36 luni

-

578,940

PNDR 2014-2020

30 %

2018

-

1.245

PNDR 2014-2020

0%

28.06.201827.06.2021

28.06.2018

350

PNDR 2014-2020
GAL

0%

28.06.201827.06.2021

28.06.2018

548=461+87

PNDR 2014-2020

Faza de
proiectare

Contract finantare
C nr.
1920075A210610
700338/
13.06.2018 Data
începerii 20182020

-
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0
2
COMUNA DÂNGENI
52
„Sănătatea ta contează. Să fim sănătoși împreună”
- Centrul Medico-Social Dângeni

3

4

5

6

7

1536,33

85%

01.04.2016 30.04.2019

Contract încheiat la
01.04.2016

0%
Procedură de
achiziție
50%
Avizare
achiziție și
solicitare avans

13.09.2018 –
12.09.2020

Licitație de
achiziție
Licitație de
execuție lucrări

23.03.201823.03.2020
09.10.201709.10.2020

-

53

Achiziție utilaj pentru întreținere și gospodărire
comunală în Comuna Dângeni, județul Botoșani

224,2

Programul de
Cooperare RomânoElvețian
PNDR 2014-2020

54

Revitalizarea vieții artistice și culturale în comuna
Dângeni, județul Botoșani

239,72

PNDR 2014-2020

408

PNDR 2014-2020

3.317

PNDR 2014-2020

880,997

PNDR 2014-2020

90%

07.03.2017,
36 luni

-

1.576,409

PNDR 2014-2020
SM 7.2

0

17.10.201717.10.2020

Achiziție lucrări în
derulare

1.021,44

PNDR 2014-2020
M 7.2

20%

36 luni
13.02.201713.02.2020

350,067

PNDR 2014-2020
M 75

-

36 luni
30.10.201830.10.2011

În desfășurare
execuție lucrări, cu
precizarea că
acestea sunt sistate
pe perioada
sezonului rece.
Pregătire proceduri
achiziție

458,415

PNDR 2014-2020

0

13.06.2018 - până

COMUNA DERSCA
55
Achiziție autocamion basculabil în comuna
Dersca, județul Botoșani
56
Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural
în satul Dersca, comuna Dersca, județul Botoșani
COMUNA DURNEȘTI
57
Modernizare și dotare Cămin Cultural în comuna
Durnești, județul Botoșani
COMUNA FRUMUȘICA
58
Construire Grădiniță cu 2 grupe în satul Rădeni,
comuna Frumușica, județul Botoșani
COMUNA GEORGE ENESCU
59
Construire Grădiniță în sat Dumeni, Comuna
George Enescu, județul Botoșani

60

Teren multisport, sat Dumeni, Comuna George
Enescu, județul Botoșani

COMUNA GORBĂNEȘTI
61
Reabilitare Școala Gimnazială nr 1 Gorbănești și

13.09.2018 –
12.09.2020
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teren de sport, loc. Gorbănești, jud. Botoșani

COMUNA HAVÂRNA
62
Centrală electrică fotovoltaică, comuna Havârna,
județul Botoșani
63
Dotare unități de învățămant din comuna Havârna,
județul Botoșani
64
Reabilitare, modernizare și extindere Școala
Gimnazială “Ioan Cernat” din comuna Havârna,
județul Botoșani
COMUNA HĂNEȘTI
65
Achiziție buldoexcavator pentru Comuna Hănești,
Județul Botoșani
COMUNA HILIȘEU-HORIA
66
Achiziție utilaj pentru comuna Hilișeu-Horia,
județul Botoșani
67
Reducerea sărăciei prin activități integrate în
comunitățile marginalizate
COMUNA HUDEȘTI
68
Modernizare drumuri de interes local, comuna
Hudeşti, judeţul Botoşani

69

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

70

Amenajare parc în comuna Hudeşti, judeţul
Botoşani

COMUNA IBĂNEȘTI
71
Modernizare drumuri de interes local în

3

4

5

6
la finalizarea
obiectivului de
investiții, fără a
depăși 3 ani.

7

366,22

PNDR 2014-2020

241,52

PNDR 2014-2020

7.629,23

POR 2014-2020

Procedura
licitație
Procedura
licitație
În curs de
evaluare

463,2

PNDR 2014-2020
Măsura 1/613

0%

24.10.201824.10.2021

Achiziție publică

348,758

PNDR 2014-2020

100%

23.03.2018

-

16.736,640

POCU 2014-2020

5%

17.04.2018

-

4.356,89

PNDR 2014-2020

14.10.2018

-

2.269,50

PNDR 2014-2020

-

-

349,47

PNDR 2014-2020

Contract de
lucrări nr. 9041/
29.08.2018,
R.P. Nr.113/
29.08.2018
Contract de
lucrări nr.
4241/29.05.2018
Licitaţie
proiectare
execuţie

-

-

5.644,08

PNDR 2014-2020

0%

2018-2020

În etapa de începere

2017-2020

-

2017-2020

-

2017-2020

-
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localitățile Ibănești și Dumbrăvița, comuna
Ibănești, județul Botoșani
72
Achiziție buldoexcavator pentru creșterea calității
serviciilor oferite populației din comuna Ibănești,
județul Botoșani
COMUNA LEORDA
73
Modernizare drumuri sătești în comuna Leorda,
județul Botoșani
COMUNA LOZNA
74
Achiziţie buldoexcavator şi echipamente aferente
în Comuna Lozna, judeţul Botoşani
COMUNA MANOLEASA
75
Modernizarea si dotarea căminelor culturale din
localitațile Manoleasa și Zahoreni
76
Modernizare drumuri de interés local in comuna
Manoleasa, județul Botoșani
77
Achiziție buldoexcavator pentru comuna
Manoleasa, județul Botoșani
COMUNA MIHAI EMINESCU
78
Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural
sat Stâncești, comuna Mihai Eminescu, județul
Botoșani
( Contract finantare nr C076CN00011610700083 /
04.09.2017 )
79
Înființare și dotare gradinița cu program normal în
sat Cătămărăști-Deal, comuna Mihai Eminescu,
județul Botoșani
( Contract finanțare nr
C0720EN00011710700064/05.02.2018)
80
Achiziție utilaj pentru compartimentul de
gospodărire comunală în comuna Mihai
Eminescu, județul Botoșani
( Contract finanțare nr.

3

4
SM 7.2

5

6

7
execuție lucrări

427,75

PNDR 2014-2020
SM 19.2

0%

2018-2019

În etapa de furnizare
utilaj și atașamente
de utilaj

5528,689

PNDR 2014-2020

10%

25.05.201825.05.2021

-

435,978

PNDR 2014-2020

100%

Trimestrul III,
anul 201823.03.2021

Contract nr.
C1920074X121010
700920/23.03.2018

2.393,430

PNDR

2018-2020

-

5.583,000

PNDR

Procedura
licitație
-

2014-2020

-

555,409

PNDR

Atribuită urmează livrarea

2018-2020

-

2.616,615

PNDR 2014-2020
Măsura 7.6

60%

04.09.201704.09.2020

-

2.966,332

PNDR 2014-2020
Măsura 7.2

Finalizare
procedura
achiziție
execuție lucrări

05.02.201805.02.2021

-

469,223

PNDR 2014-2020
Măsura 19.2

-

05.12.201805.12.2021

-
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81

2
C1920074X216510704340/05.12.2018)
Gradinița cu program normal Stâncești, comuna
Mihai Eminescu, județul Botoșani din proiectul
construcții grădinițe Regiune Nord-Est COD
Mysmis 125152
Prin
Acord parteneriat cu Ministerul Educației
Naționale

COMUNA MIHĂILENI
82
Sistem integrat de alimentare cu apă, rețele de
canalizare și stație de epurare în comuna
Mihăileni, județul Botoșani

83

Centru de zi pentru bătrâni în comuna Mihăileni,
județul Botoșani

3

4

5

6

7

1.515,209

POR 2014-2020, Axa
prioritara 10Îmbunătățirea
infrastructurii
educaționale,
Prioritatea de
investiții 10.1Investiții în educație
și formare

Întocmire
proiect tehnic

30.08.201830.08.2021

-

13.114,153

PNDR 2014–2020,
SubMăsura 7.2
„Investiții în crearea
și modernizarea
infrastructurii de bază
la scară mică”

15%

-

3.266,956

POR/98/8/3 –
”Creșterea gradului de
acoperire cu servicii
sociale”
POCU AP 4/PI
9,II/O.S. 4.4 ”Bunicii
comunității” –
Servicii sociale și
socio-medicale pentru
vârstnici
PNDR 2014–2020
Axa LEADER

25%

18.12.201831.01.2021

- nu există semnat
contract de
finanțare;
- faza – evaluare
cerere de finanțare
- vizită în teren
efectuată;
- proiect declarat
eligibil.
Contract de fințare
nr. 3556/17.12.2018

10%

400,202.00

80%

23.03.201822.03.2020

-

84

Achiziție budoexcavator

347,449
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COMUNA MIHĂLĂȘENI
85
Achiziție utilaje în cadrul serviciului voluntar
pentru Situații de Urgență, comuna Mihălășeni,
județul Botoșani

3

4

5

6

7

491,94225

PNDR 2014-2020
Măsura 1/6B ,,Investiții pentru
valorificarea,
protejarea și
modernizarea
teritoriului”

-

2018-2021

-

COMUNA MILEANCA
86
Achiziție utilaj pentru comuna Mileanca, județul
Botoșani

549,810

PNDR 2014–2020
axa LEADER

5%

26.06.201826.06.2019

Proiect depus prin
intermediul GAL
Valea Bașeului de
Sus

462,02

PNDR 2014–2020

Procedura de
achiziție publică
în curs de
desfășurare

04.07.201804.07.2020

Contract de
finanțare nr.
C1920074X211410
702201 /
04.07.2018

3.879,23

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

20%

01.03.201731.07.2020

347,45

PNDR 2014–2020,
Măsura M5/6B Servicii de bază și
reînnoirea satelor -

10%

23.03.201823.03.2020

Licitația pentru
proiectare și lucrări
finalizată.
Câștigători
desemnați și
contracte semnate.
Lucrările pot începe
imediat ce condițiile
meteo sunt
favorabile.
În curs de
organizare licitație
furnizare.

COMUNA MITOC
87
Achizitie autogreder în cadrul proiectului
„Achiziție utilaj pentru comuna Mitoc, județul
Botoșani”

COMUNA PĂLTINIȘ
88
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, județul Botoșani

89

Dezvoltarea serviciilor de bază prin achiziția de
utilaje în comuna Păltiniș, județul Botoșani
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COMUNA POMÂRLA
90
Înființare sistem de alimentare cu apă, canalizare
și stație de epurare în comuna Pomârla, județul
Botoșani
91
Achiziție tractor multifuncțional în comuna
Pomârla, județul Botoșani
COMUNA PRĂJENI
92
Extindere rețea de canalizare în satele Prăjeni,
Câmpeni și Lupăria și modernizare rețea de apă în
sat Lupăria, comuna Prăjeni, județul Botoșani
Înființare rețea de bandă largă în satele Miletin și
Lupăria din comuna Prăjeni, județul Botoșani
COMUNA RĂCHIȚI
93
Construire bază de sport multifuncțională,
comuna Răchiți, județul Botoșani

COMUNA RĂDĂUȚI-PRUT
94
Modernizare drumuri de interes local, comuna
Rădăuți-Prut, județul Botoșani
COMUNA RĂUSENI
95
Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural
în comuna Răuseni, județul Botoșani
96

Amenajare teren de sport în comuna Răuseni,

3

4
Strategia de
Dezvoltare Locală a
Grupului de Acțiune
Locală Codrii Herței
2014-2020

5

6

7

11.151,54683

P.N.D.R

0

22.09.201722.09.2020

Execuție P.T

468,25378

P.N.D.R

10%

23.03.201823.03.2020

S-a încasat avans
163.047,50 lei
S-a avizat procedura
de furnizare bunuri

6.157,21

PNDR 2014-2020

30%

22.05.201822.05.2023

-

367,411

PNDR 2014-2020

10%

01.11.201801.11.2020

-

465,29098

PNDR 2014-2020
GAL

Semnat Contract
de finanțare nr.
C1920075A210
610700335/06.0
6.2018

06.06.201806.06.2021

-

4.511

PNDR 2014-2020
Măs. 7.2

Se află în faza
de proiectare

Faza de proiectare

-

1.738

PNDR 2014-2020

licitație

10.04.201810.04.2021

336

PNDR 2014-2020

Proiectare-

10.06.2018-

Contract finanțare
nr.
C0760CN00021710
700283
Contract finanțare
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județul Botoșani

2

COMUNA RIPICENI
97
Amenajare teren de sport în comuna Ripiceni,
județul Botoșani

COMUNA ROMÂNEȘTI
98
Achiziție vibrocompactor în comuna Românești,
județul Botoșani
COMUNA SANTA MARE
99
Construire trotuare în sat Ilișeni, comuna Santa
Mare, județul Botoșani
100 Bază sportivă în comuna Santa Mare, județul
Botoșani
COMUNA STĂUCENI
101 Extindere și modernizare sistem de alimentare cu
apă în comuna Stăuceni, județul Botoșani
102 Înființarea sistemului de supraveghere în comuna
Stăuceni, județul Botoșani
COMUNA SUHARĂU
103 Modernizare drumuri comunale și sătești în
comuna Suharău, județul Botoșani
104

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

3

4

5
execuție
10%

6
10.04.2021

7
nr.
C1920072S2155107
01932
Contract de servicii
de proiectare și
execuție lucrări nr.
4735 /30.08.2018

99.100,00 euro

PNDR 2014-2020

elaborarea
documentelor
necesare
realizării
achizițiilor
publice

07.09.2018
33 de luni de la
data semnării

Contract finanțare
nr.
C1920075A211410
702297 /07.09.2018

353,90

PNDR 2014-2020
Măsura 19.2
Axa LEADER

100%

23.03.201822.03.2020

Achiziţia utilajului a
fost finalizată în
data de 02.11.2018

366,776

PNDR 2014-2020

Licitație pt.
execuție
Licitație pt.
execuție

-

-

130,228

PNDR 2014-2020

-

-

3.776

PNDR 2014-2020

15%

2018-2021

-

577

PNDR 2014-2020

15%

2018-2021

-

4.440,54

PNDR 2014-2020
Măsura 7.2

0

13.09.2017
13.09.2020

519,44

PNDR 2014-2020
G.A.L.

0

29.05.2018
29.05.2021

Finalizat proiectul
tehnic, avizare
AFIR
Finalizat proiectul
tehnic
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COMUNA ȘENDRICENI
105 Dotare SVSU Șendriceni cu utilaje, comuna
Șendriceni, județul Botoșani

3

4

5

6

7

349

PNDR 2014-2020

0

Investiția se află
în procedura de
achiziție lucrări
pe SICAP

Contract finanțare
nr.
C1920074x2120107
00915 din
23.03.2018

1.097,48

PNDR 2014-2020
M7.2 -1/15

80%

16.12.201616.12.2019

Contract finanțare
nr.C0720EN000315
1 0700560

567,789

PNDR 2014-2020
GAL Valea Siretului
de Sus

0

-

Proiect tehnic
executat și verificat;
în așteptare avizare
PT de către AFIR
din data de
10.12.2018.

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

5.314,1

PNDR 2014-2020
SM 7.2

-

06.09.201705.09.2020

Extindere şi dotare Liceu Tehnologic Plopenii
Mari, comuna Ungureni, județul Botoșani

2.751,2

PNDR 2014-2020
SM 7.2

-

13.02.201812.02.2021

Procedură de
achiziție finalizată.
Urmează demararea
lucrărilor
În evaluare AFIR
pentru procedura de
achizție de lucrări.
După avizul AFIR,
urmează procedura
de achiziție pentru
execuția
obiectivului

459,11846 mii lei

PNDR 2014-2020
GAL

0%

26.07.201825.07.2021

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

109

COMUNA UNȚENI
110 Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr.
1 Unțeni, județul Botoșani
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COMUNA VĂCULEȘTI
111 Construire centru multifuncțional de servicii
sociale în comuna Văculești, județul Botoșani

COMUNA VÂRFU CÂMPULUI
112 Dotări compartiment drumuri prin achiziție
buldoexcavator
COMUNA VIIȘOARA
113 Achiziție utilaj pentru comuna Viișoara, județul
Botoșani (buldoexcavator)
COMUNA VLĂDENI
114 Modernizare cămin cultural, satul Brehuiești,
comuna Vlădeni, județul Botoșani
COMUNA VLĂSINEȘTI
115 Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural,
sat Miron Costin, comuna Vlăsinești

116

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

117

Achiziție autoutilitară multifuncțională pentru
comuna Vlăsinești, județul Botoșani

3

4

5

6

7

584,947

PNDR 2014-2020
GAL

0%

16.11.2018

În derulare
procedura de
avizare contract
servicii SF și
solicitare avans la
FNGCIMM SA IFN

473,37

PNDR 2014-2020

-

2019-2019

-

349

PNDR
2014-2020

1

23.03.201822.03.2020

-

831,385

PNDR 2014-2020
SM 7.6

7%

22.02.201722.02.2020

-

1.621,455

PNDR 2014-2020

0%

2018-2020

2.745,109

PNDR 2014-2020

20%

2018-2020

661,739

PNDR 2014-2020

0%

2018-2020

Contract de
Finanțare
C0760CN00011610
700085 /
06.10.2017
Contract de
Finanțare
C0720EN00031510
700584 /
28.10.2016
Contract de
Finanțare
C1920074X211410
702374 din
30.07.2018
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COMUNA VORONA
118 Campus Școlar Liceul Tehnologic “Ștefan cel
Mare și Sfânt”
119 Îmbunătățirea serviciilor locale de baza destinate
populației rurale prin achiziționarea unui
autogreder în comuna Vorona, județul Botoșani

3

4

5

6

7

22.429

POR 2007-2013

100%

408

PNDR 2014-2020

100%

24.02.201531.12.2018
23.03.201813.03.2021

Proiect finalizat la
31.12.2018
Proiectul se
finalizeaza în anul
2019
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