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CENTRALIZATOR 
 

 

 

NR. 

CAPITOL 

DENUMIRE CAPITOL Nr.  

obiective 

Nr.  

acţiuni 

    

    

Cap. 1 Dezvoltare și administrație 4 6 

Cap. 2 Finanțe publice 5 31 

Cap. 3 Transporturi – Infrastructura rutieră 1 13 

Cap. 4 Fonduri europene 2 7 

Cap. 5 Economie – Protecția consumatorilor 1 6 

Cap. 6 Agricultură și dezvoltare rurală 10 26 

Cap. 7 Sănătate  6 31 

Cap. 8 Mediul, ape și păduri 14 50 

Cap. 9 Educație 9 36 

Cap. 10 Muncă și solidaritate socială 10 39 

Cap. 11 Cultura  2 20 

Cap. 12 Sport  1 3 

Cap. 13 Afaceri interne 18 54 

Cap. 14 Minorități naționale 1 7 

    

  84 329 

A. Investiții în continuare şi noi - finanţate din fonduri de 

la bugetul de stat prin programe guvernamentale 

 205 

B. Proiecte și investiții în continuare şi noi - finanţate din 

fonduri europene 

 136 

  84 341 

  84 670 
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                            R O M Â N I A 

                                        
       MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BOTOŞANI 

 

 

 

 

 

PLANUL  DE ACŢIUNI PE ANUL 2022 AL JUDEŢULUI BOTOŞANI  

PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE 
 

 

 

 
     Planul de acțiuni pe anul 2022 al Județului Botoșani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare este întocmit în conformitate cu 

următoarele prevederi legale: 

-OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

-HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

-Hotărârea nr. 42/25.11.2021 a Parlamentului României pentru acordarea încrederii Guvernului – Anexa 2-Programul de Guvernare 2021-2024. 
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        CAPITOLUL 1 – DEZVOLTARE ȘI ADMINISTRAȚIE 

 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Urmărirea derulării investițiilor cu finanțare asigurată prin programele 

guvernamentale, la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul 

Botoșani 

  

1 Creare baze de date - Investiții în continuare şi noi - finanţate din fonduri de la 

bugetul de stat prin programe guvernamentale 

Instituția 

Prefectului 

Județul Botoșani 

nr. baze de date întocmite/reactualizate 

2 ANEXA A -“”-  

II Dezvoltarea sistemului integrat de cadastru și carte funciară   

3 Soluţionarea cererilor de înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară  

 

Oficiul de  

Cadastru și 

Publicitate 

Imobiliară  

Botoșani 

nr. cereri înscriere în evidenţele de cadastru şi 

carte funciară soluţionate  

III Finalizarea procesului de restituire a proprietăţilor   

4 Soluţionarea cererilor de validare 

Emiterea de titluri de proprietate în baza legilor fondului funciar 

-“”- nr. de titluri de proprietate emise   

IV Implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

la nivelul judeţului Botoşani 

  

5 Lucrări sistematice de cadastru la nivel de  UAT -“”- nr. contracte de finanţare a lucrărilor de 

înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale  

nr. documentaţii aferente contractelor de prestări 

servicii verificate  şi avizate   

nr. imobile noi înregistrate în cadrul Programului 

Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

6 Lucrări sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale 75 UAT -“”- 

 Total obiective – 4 

Total acțiuni - 6 
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           CAPITOLUL 2 – FINANȚE PUBLICE 

 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Creşterea eficienţei finanţelor publice şi îmbunătăţirea perspectivelor de 

atingere a obiectivelor bugetare 

  

1 Monitorizarea zilnică a încasărilor la bugetul general consolidat în vederea 

întreprinderii de măsuri operative pentru realizarea programului de încasări la 

nivelul fiecărei structuri fiscale subordonate şi pe fiecare buget, concomitent cu 

reducerea costurilor de colectare pentru fiecare leu încasat 

Administrația 

Județeană a 

Finanțelor  

Publice  

Botoșani 

Gradul de realizare a programului de încasări 

venituri bugetare (100%) 

 

 

2 Monitorizarea zilnică a arieratelor, reducerea volumului arieratelor aflate în sold 

la sfârşitul anului 2021 

 

-“”- Rata de colectare a arieratelor recuperabile la 

persoanele juridice (85%) 

Rata de colectare a arieratelor recuperabile la 

persoane fizice (33%) 

3 Eficientizarea acțiunilor de executare silită destinate recuperării arieratelor fiscale  

 

-“”- Număr titluri executorii şi somaţii emise şi 

încasate; 

Număr popriri asupra disponibilităţilor din 

conturile bancare înfiinţate şi încasate; 

Număr popriri asupra veniturilor datorate de 

terţi înfiinţate şi încasate; 

Număr sechestre asupra bunurilor mobile şi 

imobile înfiinţate şi încasate; 

4 Stimularea conformării voluntare a contribuabililor la declarare şi la plata 

obligaţiilor fiscale prin creşterea calităţii serviciilor destinate contribuabililor şi 

informarea contribuabililor în scopul asigurării cunoaşterii şi aplicării corecte a 

legislaţiei fiscale 

-“”- Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor 

fiscale pe tipuri de impozite (92,5%); 

Gradul de conformare voluntară la plata 

obligaţiilor fiscale (87%); 

5 Acordarea de facilități fiscale la plata obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori 

 

-“”- Număr eşalonări la plată 

6 Combaterea eficientă a comportamentelor neconforme şi a fraudei fiscale prin 

intensificarea acţiunilor de inspecţe fiscală asupra contribuabililor cu risc  fiscal 

ridicat pentru administraţia fiscală 

-“”- Număr inspectii efectuate de un inspector la 

contribuabili persoane juridice (8); 

Sume stabilite suplimentar pe un inspector, 

urmare inspectiilor fiscale la contribuabili 

persoane juridice (350 mii lei); 
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Număr controale inopinate efectuate de un 

inspector la contribuabili persoane juridice în 

scopul conformării voluntare a acestora la 

declararea şi plata obligaţiilor fiscale - 

controale inopinate (2); 

Număr verificări documentare efectuate de un 

inspector la contribuabili persoane juridice - 

verificari documentare (6); 

Sume stabilite suplimentar pe un inspector, 

înscrise în deciziile de impunere, urmare 

verificărilor documentare la contribuabili 

persoane juridice (1,5 mii lei) 

7 Selectarea pentru inspecţia fiscală a persoanelor fizice pe baza analizei de risc, 

identificarea veniturilor nedeclarate, asigurarea unei informări cât mai bune a 

acestei categorii de contribuabili în scopul înţelegerii legislaţiei fiscale în vederea 

conformării voluntare la declararea veniturilor realizate 

 

-“”- Număr inspecţii efectuate de un inspector la 

contribuabili persoane fizice (16); 

Sume stabilite suplimentar pe inspector, 

urmare inspecţiilor fiscale la contribuabili 

persoane fizice (150 mii lei ); 

 Număr verificări documentare efectuate de un 

inspector la contribuabili persoane fizice 

verificari documentare (5); 

Sume stabilite suplimentar pe un inspector, 

înscrise în deciziile de impunere, urmare 

verificărilor documentare la contribuabili 

persoane fizice (0,5 mii lei) 

8 Selectarea pentru acţiunile de verificare a contribuabililor care au înregistrat 

pierderi în anii anteriori, identificarea cauzelor şi aplicarea măsurilor legale 

 

-“”- Diminuarea pierderii fiscale pe o inspecţie, 

urmarea a inspecţiilor fiscale efectuate la 

contribuabilii persoane juridice care 

înregistrează pierdere fiscală (40 mii lei) 

II Reforma ANAF prin digitalizare. Punerea în practică a cadrului legal 

incident la nivel de structură teritorială ANAF 

  

9 Dezvoltarea serviciului Patrimven în scopul facilitării schimbului de informaţii 

între autorităţi/instituţii publice şi organele fiscale 

 

Administrația 

Județeană a 

Finanțelor  

Publice  

Botoșani 

Număr utilizatori ai serviciului Patrimven; 

 

10 Mediatizarea legislaţiei fiscale în vederea informării şi educării contribuabililor 

din punct de vedere fiscal 

-“”- Număr materiale informative şi comunicate de 

presă întocmite;  
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11 Dezvoltarea comunicării externe şi interne în vederea creşterii calităţii serviilor 

oferite contribuabililor  

 

-“”- Gradul de soluţionare al solicitărilor de 

informaţii de interes public (100 %); 

Gradul de soluţionare al petiţiilor/solicitărilor 

depuse de cetăţeni (100%); 

12 Popularizarea serviciului Spaţiu Privat Virtual pentru realizarea comunicării 

electronice a informaţiilor şi înscrisurilor între ANAF şi persoanele fizice şi 

juridice, în legătură cu situaţia fiscală a acestora şi transformarea acestuia în 

modalitatea principală de interacțiune a contribuabililor cu ANAF 

-“”- Număr utilizatori ai serviciului SPV; 

 

13 Asigurarea de la distanţă a serviciului de asistenţă a contribuabililor şi 

îndrumarea contribuabililor de a solicita asistenţă telefonică prin intermediul 

centrului unic de asistenţă (Call-center), organizat la nivel central în cadrul 

ANAF 

-“”- Procent din solicitări în format hârtie, 

soluţionate în maximum 25 de zile (80%); 

Procent din e-mail-uri, soluţionate în 

maximum 20 de zile(80%); 

14 Simplificarea accesului la serviciile administraţiei fiscale şi reducerea timpului 

alocat de contribuabili în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale prin funcţionarea 

ghişeului unic şi utilizarea sistemului de gestionarea a cozilor. Îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor acordate contribuabililor 

-“”- Număr contribuabili asistaţi la sediu fără 

programare; 

Procentul cazurilor rezolvate sub 60 de minute 

(100%);   

15 Identificarea vizuală on-line în vederea înrolării de la distanţă în serviciul Spaţiu 

Privat Virtual 

-“”- Număr înrolări la distanţă în SPV prin 

identificare vizuală on-line; 

16 Extinderea serviciului de programări on-line pentru asistenţă a contribuabililor la 

sediul unităţăţilor fiscale și furnizarea de servicii în sistem selfservice 

 

-“”- Număr programări online pentru asistență a 

contribuabililor la sediul unităților fiscale; 

Numărul total de utilizatori/utilizări 

III Fiscalitate – Creșterea colectării veniturilor din accize, TVA și taxe vamale   

17 Îndeplinirea planului de încasări Biroul Vamal de 

Interior  

Botoșani 

Gradul de realizare a planului de încasări  

18 Monitorizarea operațiunilor vamale înregistrate   -“”- Număr operațiuni de import  

Număr operațiuni de export  

Număr amenzi aplicate  

Valoare amenzi - lei 

19 Verificarea privind exactitatea modului de determinare și încasare a sumelor 

provenite din creanțe fiscale datorate în vamă 

 

-“”- Număr reverificări ale declaraţiilor vamale 

Decizii Regularizare Sume  / Decizii de 

Impunere întocmite         

Sume constatate / fraude vamale identificate  

20 Verificarea ulterioară a respectării condițiilor impuse prin autorizare -“”- Număr  controale efectuate 

Verificare stocuri utilizatori finali  

Verificare înregistrări în aplicația EMCS 
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Mișcări / Stocuri ale operațiunilor în regim 

suspensiv/scutire directă de accize 

21 Supravegherea operațiunilor cu produse accizabile -“”- Număr participări la operațiunea de denaturare 

alcool 

Număr participări la operațiunea de livrare 

alcool  scutire indirectă 

22 Monitorizarea operațiunilor vamale înregistrate   Biroul Vamal  

de Frontieră  

Stânca 

Număr operațiuni de tranzit emise 

Număr operațiuni de export închise 

23 Creșterea eficienței controlului vamal fizic -“”- Număr  amenzi aplicate 

Valoare amenzi -  lei 

Număr țigarete confiscate 

Total valoare bunuri confiscate - lei 

Număr sesizări penale 

IV Cresterea traficului auto și de mărfuri și asigurarea fluidizării acestuia   

24 Trafic camioane marfă Biroul Vamal  

de Frontieră  

Stânca 

Număr total camioane 

25 Trafic autocare -“”- Număr total autocare 

26 Trafic microbuze -“”- Număr total microbuze 

27 Trafic autoturisme -“”- Număr total autoturisme 

28 Trafic persoane -“”- Număr total persoane 

V Asigurarea funcționării, continuității și disponibilității sistemului vamal   

29 Asigurarea implementării şi funcţionării, a continuităţii şi disponibilităţii 

componentelor Sistemului Informatic Integrat Vamal (SIIV) la nivelul biroului 

vamal  

Biroul Vamal de 

Interior Botoșani 

+  
Biroul Vamal de 

Frontieră Stânca 

BVI BT 

Număr instalări/dezinstalări programe informatice  

Număr stații de lucru gestionate  

 

BVFr Stânca 

Număr stații de lucru gestionate  

Număr aplicatii vamale implementate 

Număr instalări/dezinstalări programe informatice 

(ex. Antivirus, cazier fiscal)  

Număr configurări/verificări: poștă electronic 

(Outlook Expres, Lotus, etc.), platformă Moodle, 

MS Office, Adobe Reader, Java, aplicații vamale 

(SIIV,  NCTS, NSEA, COPIS, Labis) 

Actualizare useri operatori economici autorizati  

EMCS;  comisionari pentru  NCTS-RO, SIIV 
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30 Gestionarea echipamentelor de calcul şi de comunicaţii  

 

Biroul  

Vamal  

de Frontieră  

Stânca 

Nr. intervenții (instalări staţii de lucru şi 

periferice, înlocuire plăci, hard-discuri, 

ventilatoare, înlocuire consumabile, instalare 

de sisteme de operare, de software aplicativ 

general, de software aplicativ specific vamal, 

setări ale echipamentelor periferice, etc.) 

31 Activități specifice desfășurate în vederea diminuării evaziunii cu mărfurile de 

contrabandă 

Biroul  

Vamal  

de Frontieră  

Rădăuți Prut 

Nr. controale efectuate 

Nr. infracțiuni identificate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 

 Total obiective – 5 

Total acțiuni - 31 

  

 
 

 

          CAPITOLUL 3 –  INFRASTRUCTURA RUTIERĂ 

 
 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Lucrări de intreținere drumuri   

1 Aducerea la profil a acostamentelor CNAIR 

Secția  

Drumuri  

Naționale  

Botoșani 

81.300,00 mp 

 

 

 

2 Amenajarea locurilor de parcare inclusiv achiziția dotărilor (coșuri de gunoi, 

mese, bănci, jardiniere) 

-“”- 
12 buc. 

3 Badijonarea suprafețelor poroase -“”- 1.950,00 mp 

4 Colmatarea fisurilor și a crăpăturilor -“”- 36.200,00 ml 

5 Colmatări de rosturi și crăpături -“”- 3.000,00 ml 

6 Completarea cu pământ, balast acostamente -“”- 638,90 mp 

7 Instalarea și completarea semnalizării specifice pe timp de iarnă -“”- 444 buc 

8 Montare parapeți metalici -“”- 2.924,00 ml 

9 Montare parazăpezi -“”- 25.400,00 ml 

10 Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor, -“”- 189,00 ml 
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stâlpișorilor de dirijare 

11 Plombarea gropilor -“”- 16.630,00 mp 

12 Plombări (reparații pe suprafețe întinse) -“”- 33.654,00 mp 

13 Tratarea burdușirilor/tasărilor locale -“”- 1.222,00 mp 

 Total obiective – 1 

Total acțiuni - 13 

  

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA INVESTIŢIEI 

 

Valoarea totală 

a investiţiei 

 

-MII LEI- 

 

Sursa 

de finanţare 

(Program european, împrumut 

bancar, BS) 

Data începerii investiţiei şi  

ata finalizării investiţiei, 

conform contractului de 

finanţare semnat /actului 

adiţional 

Stadiul 

investiţiei  

% 

etapa de 

pregătire  

01.01.2022 

1 
Modernizarea DN 28B  Târgu Frumos - 

Botoșani 
322.790,000 Program European 

06.08.2021 

03.08.2023 
22% 

2 
Modernizare DN 29D Botoșani – Trușești - 

Ștefănești 
188.585,000 Program European 

30.03.2021 

30.03.2023 
30% 

3 
Covor asfaltic DN 29B km 3+000-10+000 

Catamarasti-Deal-Extravilan Cucorani 
2.326,000 Venituri Proprii C.N.A.I.R. 

01.07.2022 

01.08.2022 
0% 

4 
Covor asfaltic DN 29B km 24+700-31+500 

Vaculesti-Dorohoi 
2.853,000 Venituri Proprii C.N.A.I.R. 

01.07.2022 

01.08.2022 
0% 

 

 

          CAPITOLUL 4 - FONDURI EUROPENE 

 
 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia 

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Creșterea 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 prin programele cu finanţare 

externă 

  

1 Întocmirea Planului de acţiuni menite cunoașterii programelor cu finanţare 

externă și susținerii atragerii de fonduri europeneîn anul 2022 

Instituția 

Prefectului 

Județul Botoșani 

-1 plan de acțiuni 

-4 monitorizări 
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2 Identificarea acelor necesităţi ale serviciilor publice deconcentrate, care pot fi 

rezolvate prin implementarea unor proiecte cofinanțate din fonduri europene 

 
Activitate condiționată de intrarea în vigoare a ghidurilor prin care sunt furnizate date și informații privind 

eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor, precum și alte elemente relevante. 

-“”- -nr. necesități identificate 

 

3 Derularea demersurilor legale prin care Instituţia Prefectului - Judeţul Botoşani 

să susțină atragerea, de către serviciile publice deconcentrate, a fondurilor 

europene 

-“”- -nr. demersuri inițiate 

4 Întâlniri ale Prefectului cu autoritățile administrației publice locale din județul 

Botoșani 
Agenda acţiunilor va include cel puţin un punct referitor la problematica accesării fondurilor 

externe nerambursabile 

-“”- -nr. întâlniri organizate 

5 Evenimente de promovare a unor programe finanțate de Uniunea Europeană, 

aflate în implementare la nivel național 

-grupul țintă - autoritățile administrației publice locale din județul Botoșani 

-“”- -nr. evenimente organizate 

-nr. participanți 

II Monitorizarea portofoliului de proiecte cu finanțare din fonduri europene, 

derulate de către unitățile administrativ-teritoriale din județul Botoșani  

  

6 Creare baze de date – Proiecte și investiții în continuare şi noi - finanţate din 

fonduri europene 

-“”- -nr. baze de date întocmite/reactualizate 

7 ANEXA B -“”-  

 Total obiective – 2 

Total acțiuni - 7 

  

 

 

          CAPITOLUL 5 – ECONOMIE / PROTECȚIA CONSUMATORILOR 
 

 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Urmărirea respectării dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, 

referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea 

drepturilor legitime ale consumatorilor 

  

1 Evaluarea riscului produselor potenţial periculoase prin organizarea şi 

desfăşurarea de acţiuni tematice de control conform programului trimestrial a 

A.N.P.C., C.R.P.C. - Regiunea Nord-Est (Iași)   

Comisariatul 

Județean pentru 

Protecția 

Consumatorilor 

Controale tematice: 

-alimentare 

-nealimentare 
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Botoșani -prestări servicii 

2 Identificarea şi eliminarea cauzelor care au determinat măsurile stabilite în cadrul 

acțiunilor de control, inclusiv prin schimbul rapid de informaţii cu celelalte 

structuri teritoriale ale A.N.P.C. 

-“”- Acţiuni de control 

                       - p. v. de constatare a contravenţiei: 

- produse alimentare 

- produse nealimentare                              

                        - servicii nealim. 

Valoarea amenzilor aplicate: 

                         - p. v. de constatare a contravenţiei 

Valoarea produselor și serviciilor neconforme, din 

care:: 

- extracomunitare 

- comunitare   

Valoarea produselor distruse: 

3 Acțiuni în colaborare cu instituţii ale administraţiei publice teritoriale în cadrul 

controalelor tematice și de cercetare a unor reclamații 

-“”- -nr. acţiuni de control 

-Valoarea amenzilor aplicate - lei 

4 Primirea și soluţionarea sesizărilor şi informarea  petiţionarului -“”- Reclamaţii primite din partea consumatorilor, din 

care: 

-întemeiate 

-neîntemeiate 

-nesoluţionabile 

-redirecţionate 

-amiabil 

-clasate 

5 Campanii şi acţiuni de informare şi educare a consumatorilor -“”- -conferinţe de presă     

-articole publicate în presa  scrisă                                       

-emisiuni radio-tv 

-acțiuni de consiliere 

6 Informarea operatorilor economici în cadrul acțiunilor de control cu privire la 

legislația  specifică din domeniul protecției consumatorilor 

-“”- -nr. agenți economici consiliați 

-nr. acțiuni de consiliere 

 Total obiective – 1 

Total acțiuni - 6 
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           CAPITOLUL 6 – AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 
 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Implementarea  PNDR la nivel județean și a programelor/formelor de 

sprijin pentru agricultură 

  

1 Primirea și verificarea cererilor de finanțare Oficiul Județean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Botoșani 

Număr cereri de finanțare depuse, pe 

submăsuri 

2 Verificarea dosarelor cererilor de plată -“- Număr dosare cereri de plată verificate     

Total sume aprobate la plată (mii EURO) 

3 Consultanță în vederea întocmirii proiectelor pentru accesare fonduri europene Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană 

 Botoșani 

- nr. întâlniri pentru promovarea programului 

- nr. solicitanți   

- nr. proiecte aprobate 

- total sprijin financiar acordat  - lei 

II Monitorizarea sesiunilor perioadei de tranziție 2021-2022   

4 Urmărirea încadrării beneficiarilor PNDR în condițiile contractuale Oficiul Județean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Botoșani 

Număr notificări cu privire la stadiul 

proiectului transmise beneficiarilor 

III Dezvoltarea pieței locale și promovarea produselor românești   

5 Promovarea unui sistem on-line în vederea comercializării produselor prin acest 

sistem 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană 

Botoșani 

-1 platformă on-line 

6 Urmărirea respectării prevederilor legale în piețele agroalimentare de pe raza 

județului 

-“- -nr. controale efectuate 

-nr. piețe controlate 

-nr. deficiențe constatate 

-nr. amenzi aplicate 

-valoare amenzi - lei 

7 Eliberare avize consultative pentru atestate de producător  -“- - nr. avize eliberate  

IV Programe pentru dezvoltarea agriculturii ecologice și promovarea 

produselor ecologice 

  

8 Înscrierea producătorlori în sistemul agriculturii ecologice -“- -nr. solicitanți   

-nr. beneficiari 
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V Susținerea învățământului agricol   

9 Monitorizarea sprijinului financiar acordat liceelor tehnologice agricole din 

județul Botoșani de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

-“- -nr. beneficiari 

-sprijin financiar acordat prin MADR/liceu – 

mii lei 

VI Consolidarea proprietății   

10 Eliberare avize vânzări terenuri -“- -nr. dosare 

-nr. avize finale 

-nr. avize 

VII Asigurarea schimbului de generații în agricultură   

11 Organizare cursuri de calificare pentru meseriile: 

-lucrător în cultura plantelor 

-lucrător în creșterea animalelor 

Măsura 10 - agromediu şi climă  

Măsura 11 - agricultură ecologică  

-“- -nr. întâlniri pentru promovarea cursurilor 

-nr. cursanți  

-nr. absolvenți 

VIII Consolidarea mediului asociativ  

  

  

12 Consultanță acordată fermierilor în vederea organizării acestora în structuri 

asociative 

-“- - nr. organizații grupuri de producător 

- nr. cooperative agricole înființate 

IX Continuarea aplicării tuturor formelor de sprijin pentru agricultură   

13 Informarea fermierilor cu privire la formele de sprijin acordate prin intermediul 

Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
-Organizarea și realizarea sesiunilor de informare a fermierilor referitor la cererea unică de plată 

C 2022 

-Difuzarea materialelor de informare privind cererea unică de plată C 2022 

-Informarea și consilierea fermierilor odată cu primirea și gestionarea cererilor de plată și a 

măsurilor specifice 

Agenția de Plăți și 

Intervenții în 

Agricultură – 

Centrul Județean 

Botoșani 

nr sesiuni de informare organizate 

nr fermieri informați 

 

nr materiale distribuite 

 

nr fermieri informați 

14 Acordarea ajutoarelor de stat şi derularea măsurilor specifice cu finanțare din 

fonduri FEGA şi FEADR 
-Primirea, verificarea şi respectiv autorizarea la plată a  cererilor de ajutor de stat  pentru 

reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură și ajutorului acordat în sectorul creșterii 

animalelor 

-Derularea activității de rentă viageră agricolă 

-Gestionarea Programului pentru școli al României 

-Acordarea ajutorului specific comunitar în sectorul apicol 

-Primirea, verificarea şi autorizarea la plată a cererilor de plată şi a deconturilor justificative 

pentru Măsura 14 

-Gestionarea Măsurii 8 și a Măsurii 15 

-“- nr cereri primite/verificate 

nr cereri autorizate 

 

nr carnete vizate  

nr. cereri de reanalizare verificate 

 

nr cereri primite/verificate 

nr. cereri aprobate 

valoare ajutor acordat producătorilor (lei /EURO) 

 

nr cereri primite/verificate 

nr. cereri aprobate 

valoare ajutor acordat (lei) 
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nr. cereri de plată /deconturi justificative primite 

nr. cereri aprobate la plată/măs 14 

valoare/măs 14 (lei /EURO) 

 

nr cereri primite/verificate 

nr. cereri aprobate 

valoare (lei/EURO) 

15 Administrarea și autorizarea cererilor unice de plată din Campania 2022 pentru 

plata în avans 
-Primirea cererilor unice de plată 

-Introducerea cererilor unice de plată și a documentelor aferente în sistemul informatic 

-Realizarea controlului preliminar 

-Rezolvarea erorilor de suprapunere/supradeclarare 

-Efectuarea controalelor administrative 

-Autorizarea la plata în avans 

-“- nr  cereri primite/verificate 

nr. cereri aprobate la plată 

 

nr cereri/documente introduse 

 

nr fermieri verificaţi 

 

nr fermieri verificaţi 

nr. fermieri identificaţi cu erori 

 

nr. controale planificate 

nr. controale realizate 

nr. fermieri verificaţi 

 

nr cereri primite/verificate 

nr. cereri aprobate 

valoarea plăţii (lei /EURO) 

16 Administrarea și autorizarea cererilor unice de plată din Campania 2022 pentru 

plata regular 
-Efectuarea controlului administrativ 

-Autorizarea la plata regulară 

-“- nr. controale planificate 

nr. controale realizate 

nr. fermieri verificaţi 

 

nr cereri primite/verificate 

nr. cereri aprobate 

valoarea plăţii (lei /EURO) 

17 Administrarea și autorizarea pentru plata regulară a cererilor unice de plată din 

Campania 2021 și din campanile anterioare 
-Efectuarea controlului administrativ 

-Autorizarea la plata regulară 

-“- nr. controale planificate 

nr. controale realizate 

nr. fermieri verificaţi 

 

nr cereri primite/verificate 

nr. cereri aprobate 

valoarea plăţii (lei /EURO) 

18 Efectuarea  controalelor  clasice  pe   teren,  conform  eşantionului  transmis de  

APIA  cu  incadrare  în  termenul  de  finalizare  stabilit  prin   OMADR 
-Pregătirea  dosarelor  pentru  efectuarea  controalelor  în  teren (primire copii cerere  de sprijin, 

emitere ordin de control şi  raport de control) 

-“- nr dosare /nr ordine de control emise 

nr dosare/nr ordine de control realizate 

nr rapoarte de control 
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-Efectuarea  controlului  pe  teren,    la  faţa  locului,  conform  scopului  de  control  eşantionat 

-Întocmirea  rapoartelor de control 

-Introducerea  rapoartelor  de control  în  aplicaţia  electronică 

nr ferme controlate 

nr neregularităţi identificate 

nr măsuri impuse 

 

nr. rapoarte întocmite 

 

nr. rapoarte introduse 

19 Derularea operaţiunilor necesare ce privesc efectuarea 

inspecţiilor/supracontroalelor pentru cererile selectate la control/supracontrol şi 

soluţionării sesizărilor/reclamaţiilor  ce au ca obiect neconformităţi ale cererilor  

de plată 
-Pregătirea inspecţiei/supracontrolului 

-Efectuarea inspecţiei/supracontrolului 

-Întocmirea actului de control 

-Valorificarea actului de control 

-“- nr. inspecţii/supracontroale planificate 

 

nr. inspecţii/supracontroale realizate 

 

nr. acte control întocmite 

 

valoarea actelor de control 

20 Urmărirea și recuperarea creanțelor apărute în urma gestionării formelor de 

sprijin finanțate de la bugetul de stat și/sau din fonduri comunitare 
-Activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor  

bugetare 

-Înregistrarea titlurilor de creanță în registrul debitorilor 

-Comunicarea titlurilor de creanță  

-“- nr  predebite/debite constatate 

nr procese-verbale înregistrate 

nr procese-verbale întocmite 

nr expedieri 

X Reabilitarea și extinderea sistemului de irigații   

21 Lucrări de I+R în amenajarea Irigații Horia – Liveni – Manoleasa/ 251.752,64 lei 

cu TVA 

AN “IF” 

Filiala Teritorială 

de Îmbunătățiri 

Funciare Botoșani 

 

 

                        -lei- 

          1.  IR20 Reparații cheson  Buc.1/ 31.057,01  

          2.  IR20 Reparații clădire  Buc. 1/ 160.667,46  

          3.  IR20 Reparații împrejmuire  Buc. 1/ 11.558,05 

          4.  IR07 Golire DN 800  Buc. 1/ 11.558,05 

22 Lucrări de I+R în amenajarea Irigații Ripiceni – Stânca/ 253.044,82 lei cu TVA -“”-  

 1. IR07 Reparații conducte îngropate  Buc. 1/ 114.670,93 

 2. IR07 By-pass  Buc. 2/ 100.198,73 

 3. IR18 Reparații construcții hidrotehnice (canal CA3)  Buc. 1/ 32.707,02 

 4. IR18/ Reparații construcții hidrotehnice (canal CA3)  Buc. 1/ 5.468,15 

23 Lucrări de I+R în amenajarea CES Burla/ 43.365,33 lei cu TVA -“”-  

 1. IR05 Decolmatare CE2 Cerchejeni  Buc. 1/ 33.770,26 

 2. IR05 Decolmatare CE1 Blândești  Buc. 1/ 9.585,07 
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24 Lucrări de I+R în amenajarea Desecare Curtești – Prăjeni/ 61.920,59 lei cu TVA -“”-  

 1. IR05 Decolmatare C2  Buc. 1/ 15.811,18 

 2. IR05 Decolmatare C4  Buc. 1/ 23.455,54 

 3. IR05 Decolmatare CR1  Buc. 1/ 22.653,87 

25 Lucrări de I+R la sediul ANIF – F.T.I.F. Botoșani/ 83.775,30 lei cu TVA -“”-  

 1. IR22 Reabilitare intrare principală  Buc. 1/ 83.775,30 

26 Avize și acorduri ANIF de scoatere din circuitul agricol -“”-  

           Elaborare avize și acorduri  Buc. 40/ 20.000 

 Total obiective - 10   

 Total acțiuni - 26   

 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA INVESTIŢIEI 

 

Valoarea totală 

a investiţiei 

 

-MII LEI- 

 

Sursa 

de finanţare 

(Program european, 

împrumut bancar, 

BS) 

Data începerii investiţiei şi 

data finalizării investiţiei, 

conform contractului de 

finanţare semnat /actului 

adiţional 

Stadiul investiţiei  

% 

etapa de pregătire  

22.02.2022 

1. Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de 

irigații Curtești, jud. Botoșani 

133,000 BS 29.07.2019 

30.06.2022 

44,60% 

2. Reabilitarea inftastructurii principale din amenajarea de 

irigații Movileni – Havârna, jud. Botoșani 

104,000 BS 29.07.2019 

30.06.2022 

53,70% 

 

 

          CAPITOLUL 7 - SĂNĂTATE 
 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Măsuri implementate la nivel județean în scopul controlului pandemiei de 

Covid-19 

  

1 Protejarea sănătăţii publice prin activitatea de inspecţie a factorilor de risc din 

mediul de viaţă, muncă şi creşterea calităţii serviciilor medicale 

-Desfăşurarea unor acţiuni tematice cuprinse în Planul naţional de control pe 

următoarele domenii: alimente, apă, turism, mediul de viaţă al populaţiei, 

Direcția de Sănătate 

Publică  

Botoșani 

nr. controale efectuate 

nr. sancțiuni aplicate 

Valoare sancțiuni - lei 
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produse cosmetice, produse biocide, unităţi de învăţământ;  

-Desfăşurarea unor acţiuni tematice  cuprinse în Planul naţional de control în 

următoarele domenii: unităţi sanitare cu paturi, cabinete medicale, laboratoare de 

analize medicale, unităţi transfuzii, deşeuri cu potenţial contaminant, unităţi 

primiri urgenţe, serviciul de ambulanță; 

2 Creșterea accesului populaţiei din comunităţile de risc la serviciile de asistenţă 

medicală primară 

-“”- nr. instruiri periodice 

3 Creşterea accesului populaţiei la servicii de sănătate de bază prin consolidarea 

asistenţei medicale de urgenţă 

-monitorizarea activităţii centrelor de permanenţă din judeţ 

-centralizarea indicatorilor 

-întocmire documentaţie 

 

-“”- nr. mediu de consultații pe lună 

nr. mediu de tratamente pe lună 

nr. mediu de persoane care au apelat la centru 

 

4 Evaluarea conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor şi 

elaborarea de referate de evaluare în vederea avizării/ autorizării sanitare 

 

-“”- nr. notificări 

nr. CC 

nr. referate evaluare 

nr. declarații pe propria răspundere 

nr. cabinete medicale înregistrate 

nr. ASF 

5 Măsuri specifice: desfășurarea  anchetelor epidemiologice, creșterea numărului 

de angajați implicați în combaterea pandemiei, introducerea unor linii noi 

telefonice, disponibilitate maximă la audiențe, răspunsuri în timp util la toate 

solicitările scrise sau orale 

-“”- nr. solicitări 

II Implementarea Programelor de Sănătate la nivel județean   

 PN I 

Programele naţionale de boli transmisibile 

  

6 Programul Naţional de Vaccinare -“”- nr. vaccinări 

7 Programul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile 

Prioritare 

-“”- nr. anchete derulate 

8 Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Infecţiei HIV/SIDA -“”- nr. teste efectuate 

9 Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei -“”- nr. persoane examinate 

 PN II 

Programul Naţional de Monitorizare a Factorilor Determinanţi din Mediul 

de Viaţă şi Muncă 

  

10 Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din 

mediul de viaţă 
 nr. rapoarte specifice 
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11 Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante 

Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din 

mediul de muncă 

-“”- nr. raportări 

12 Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de 

risc alimentari şi de nutriţie 

-“”- nr. intervenții 

 PN IV 

Programele Naționale de Boli Netransmisibile 

  

13 Programul Național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin -“”- nr. testări 

 PN V 

Programul Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educație 

pentru Sănătate 

  

14 Evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate 

 

-“”- nr. campanii 

nr. activități 

15 Evaluarea stării de sănătate a copiilor și tinerilor -“”- nr. triaje 

nr. elevi triați 

nr. afecțiuni depistate 

 PN VI 

Programul Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului 

  

16 Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte 

matern prin administrarea de lapte praf  

-“”- nr. beneficiari 

Consum lapte praf - kg 

17 Profilaxia malnutriției la copiii cu greutate mică la naștere -“”- nr. beneficiari 

18 Prevenirea sarcinilor nedorite prin creșterea accesului la servicii moderne de 

planificare familială 

-“”- nr. beneficiari 

19 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh -“”- nr. beneficiari 

III Implementarea unor programe și campanii de comunicare de sănătate 

publică pentru creșterea educației în domeniul sănătății 

  

20 Derulare activități: 

1. Sănătate mintală-Ianuarie 

2. Sănătatea reproducerii-Februarie  

3. Sănătatea orală, Ziua Mondială a Sănătăţii Orale-20 martie  

4. În concordanță cu cea stabilită de OMS-7 aprilie  

5. Vaccinare, Săptămâna Europeana a Vaccinării-Aprilie 

6. Cancer, Săptămână Europeană de Luptă Împotriva Cancerului, 25-31 mai 

7. Consumul de alcool-Iunie  

8. Activitate fizică-Iulie  

9.  Mediu-August  

-“”- nr. activități 

nr. participanți 
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10. Siguranța pacientului în domeniul sănătății vederii-Septembrie 

11. Nutriție/Alimentație, Ziua Națională a Alimentației si a Combaterii Risipei 

Alimentare - 16 octombrie 

12. Tutun, Ziua Națională fără Tutun - 17 noiembrie 

13. Boli transmisibile (TB, HIV, Hepatita), Ziua Mondială de Luptă Împotriva 

HIV/SIDA - 1 decembrie 

IV Monitorizarea relaţiilor contractuale între CAS Botoşani şi furnizorii de 

servicii medicale şi farmaceutice, în vederea asigurării unei asistenţei 

medicale de calitate pentru persoanele asigurate  

  

21 -Organizarea perioadei de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor şi  

dispozitivelor  medicale conform contractului cadru și normelor metodologice de 

aplicare; 

-Verificarea încadrării în fila de buget aprobată de CNAS faţă de creditele 

aprobate,  pe structura clasificaţiei bugetare; 

-Încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale,medicamente și 

dispozitive medicale astfel încât să se asigure accesul populaţiei la servicii 

medicale. 

Casa de Asigurări 

de Sănătate 

Botoșani 

-număr contracte incheiate   

-număr acte adiționale incheiate 

-valoare contracte -  mii lei 

 

22 Organizarea perioadei de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor şi  

dispozitivelor  medicale din cadrul Programelor Naționale de Sănătate, 

conform contractului cadru și normelor metodologice de aplicare; 

-Verificarea încadrării în fila de buget aprobată de CNAS faţă de creditele 

aprobate,  pe structura clasificaţiei bugetare; 

-Încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale,medicamente și 

dispozitive medicale astfel încât să se asigure accesul populaţiei la servicii 

medicale în cadrul Programelor Naționale de Sănătate. 

-“”- -număr contracte incheiate 

-număr acte adiționale incheiate 

-valoare contracte - mii lei 

 

23 Eliberarea cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate persoanelor 

asigurate care solicită acest document 

-“”- -nr. carduri naţionale predate asiguraţilor 

 

24 Monitorizarea, raportarea, decontarea furnizorilor de servicii medicale, 

medicamente şi dispozitive medicale în vederea utilizării raţionale cu respectarea 

strictă a dispoziţiilor legale a FNUASS la nivel local. 

-“”- -valoare servicii medicale decontate - mii lei  

 

V Asigurarea finanţării serviciilor medicale şi farmaceutice şi aplicarea 

legislației în ceea ce privește emiterea documentelor necesare asiguratului  

  

25 Eliberarea cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor români 

asiguraţi care solicită acest document şi monitorizarea acordării asistenţei 

medicale cetăţenilor membri ai UE 

-“”- -nr. carduri europene eliberate 

-nr. cazuri asistenţă medicală acordată 

 

26 Eliberarea formularelor europene în conformitate cu Regulamentele Consiliului -“”- -nr. formulare europene eliberate 
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European  

27 Înregistrarea, prelucrarea şi evidenţa  documentelor justificative privind 

stabilirea calităţii de asigurat, eliberarea adeverinţei de asigurat, intocmirea 

dosarului asiguratului  

-“”- -nr. adeverinţe eliberate 

-nr. dosare asiguraţi întocmite 

 

28 Primirea cererilor şi emiterea deciziilor:  

- de  dispozitive medicale; 

- îngrijiri la domiciliu; 

- îngrijiri paleative 

-“”- -nr. cereri depuse 

-nr. decizii eliberate ptr dispozitive medicale 

-nr. cereri depuse 

-nr. decizii eliberate ptr îngrijiri la domiciliu 

VI Monitorizarea furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice, cu privire la 

respectarea clauzelor contractuale, cât şi a persoanelor juridice şi fizice 

privind indemnizaţiile de concedii  

  

29 Activităţi de control a furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii 

contractuale cu CAS Botoşani 

-“”- -nr. controale 

-valoare sume imputate mii lei 

30 Verificarea persoanelor fizice sau juridice ai căror salariaţi beneficiază de 

concedii medicale 

-“”- -nr. controale  

-valoare sume recuperate  

 

31 Primirea cererilor de rambursare a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate 

Rambursarea indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate 

-“”- -număr cereri rambursare depuse 

-nr.  cereri rambursare decontate 

-Valoare cereri de rambursare decontată de 

CAS - mii lei 

 Total obiective – 6 

Total acțiuni - 31 

  

 

 

             CAPITOLUL 8 – MEDIUL, APE ȘI PĂDURI 

 
 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Monitorizarea indicatorilor de mediu la nivelul județului Botoșani   

1 Reglementarea programelor, proiectelor de investiții și activităților din județul 

Botoșani în scopul diminuării impactului negativ asupra mediului 

Agenția pentru 

Protecția  

Mediului  

Botoșani 

Nr. decizii ale etapei de încadrare emise pentru 

planuri și strategii: 

Nr. avize de mediu emise: 

Nr. decizii ale etapei de încadrare emise pentru 

proiecte de investiții: 
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Nr. acorduri de mediu emise: 

Nr. autorizații/autorizații integrate de mediu emise: 

Nr. autorizații/ autorizații integrate de mediu 

vizate: 

Nr. autorizații de recoltare floră/ faună emise: 

Nr. puncte de vedere privind amplasarea planurilor 

/ proiectelor / activităților reglementate în raport cu 

ariile naturale protejate: 

Nr. planuri/ proiecte/ activități pentru care a fost 

necesară parcurgerea procedurii de evaluare 

adecvată: 

2 Monitorizarea activităților cu impact major asupra mediului  -“”- Nr. rapoarte anuale de mediu depuse la APM 

Nr. operatori cu rapoarte in Registrul E-PRTR 

Nr. operatori cu rapoarte in Registrul IPPC 

Nr. operatori cu rapoarte în Registrul LPC 

Nr. operatori cu rapoarte in Registrul COV 

3 Monitorizarea parcurilor dendrologice, a arborilor declaraţi monumente ale 

naturii, a spațiilor verzi, a speciilor de floră/faună sălbatică ocrotite pe plan 

judeţean 

-“”- Nr. acțiuni de monitorizare 

Nr. puncte de vedere privind spațiile verzi (tăieri 

de arbori) 

4 Monitorizarea faunei protejate  -“”- Nr. rapoarte privind evaluarea anuală la carnivore 

mari (pisică sălbatică): 

Nr. capturi și ucideri accidentale inventariate: 

5 Monitorizarea emisiilor atmosferice -“”- Nr. operatori care au raportat în Inventarul Local 

de Emisii: 

Nr. Fișe de evaluare a emisiilor COV din 

vehicularea benzinei: 

Nr. stații de distribuție benzină conforme (emisii 

COV sub valoarea țintă de 0,01% din cantitatea 

totală tranzitată):   

6 Monitorizarea calității aerului în municipiul Botoșani prin Stația de Monitorizare 

a Calității Aerului BT-1 fond urban 

-“”- SO2: nr. depășiri a VL medie zilnica de 125 µg/m3 

SO2: interval de variație a VL medii zilnice  

NO2: nr. depășiri a VL medie orara de 200 µg/m3 

NO2: interval de variație a VL medie orară 

PM10: nr. de depășiri a VL medii zilnice de 50 

µg/m3 

PM10: interval de variație a VL medii zilnice 

CO: nr. depășiri a VMax zilnică a mediilor pe 8 ore 

de 10 µg/m3 

CO: interval de variație a VMax a mediilor pe 8 
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ore 

O3: nr. depășiri a VMax zilnică a mediilor pe 8 ore 

de 120 µg/m3 

O3: interval de variație a VMax a mediilor pe 8 ore 

Nr. de zile avand Indicele General de Calitate Aer: 

- 1 – Bun: ...... zile 

- 2 – Acceptabil: ..... zile 

- 3 – Moderat: ..... zile 

- 4 – Rău: ..... zile 

- 5 – Foarte rău: ...... zile 

- 6 – Extrem de rău: ..... zile 

7 Monitorizarea calității atmosferei prin analiza chimică a probelor de precipitații -“”- Nr. probe analizate: 

Nr. indicatori efectuați:  

8 Monitorizarea nivelului de radioactivitate beta globala a factorilor de mediu -“”- Aerosoli atmosferici – măsuratori imediate:  

- nr. de depășiri ale pragului de atenționare 

de 10 Bq/m3 

- interval de valori măsurate:  

Depuneri atmosferice – măsurători imediate: 

- nr. de depășiri ale pragului de atenționare 

de 200 Bq/m2/zi 

- interval de valori zilnice măsurate:  

Apă râu Siret – măsurători imediate: 

- nr. de depășiri ale pragului de atenționare 

de 2000 Bq/m3 

- interval de valori măsurate:  

9 Monitorizarea nivelului dozei gama absorbite din aer -“”- nr. depășiri ale pragului de atenționare de 0,250 

µSv/h: 

interval de valori orare măsurate: 

II Gestionarea și valorificarea deșeurilor la nivel județean   

10 Monitorizarea operatorilor autorizați pentru gestionarea unor fluxuri de deșeuri 

specifice 

-“”- -gradul de acoperire a populației cu servicii de 

salubritate (% UAT) 

-nr. pucte de lucru autorizate pentru colectare/ 

comercializare/ valorificare/ reciclare deșeuri de 

ambalaje 

- nr. operatori economici care introduc pe piaţa 

produse ambalate/ ambalaje de desfacere 

-nr. puncte de lucru autorizate pentru colectarea 

DEEE 

-nr. puncte de lucru autorizate pentru 
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colectare/tratare VSU 

-nr. VSU colectate/tratate 

-nr. puncte de lucru autorizate să colecteze DBA 

-nr. puncte de lucru autorizate să colecteze/ 

valorifice uleiuri uzate 

-nr. agenți economici deținători de PCB 

-nr. operatori autorizați în jud. Botoșani pentru 

transport deșeuri periculoase 

-nr. operatori autorizați în jud. Botoșani pentru 

eliminarea deșeurilor  

11 Actualizarea bazelor de date privind cantitățile de deșeuri gestionate în județul 

Botoșani 

 

-“”- -SIM - Statistica deșeurilor: 

- cant. deș. municipale col. separat / col.  

amestec salubritate 

- cant. deș. municipale trimise în stația de  

sortare 

- cant. deș. reciclabile colectate de la  

persoane fizice de operatori tip REMAT 

- cant. deș. depozitate la CMID Stăuceni 

- cant. de nămoluri generate în SEO (s.u) 

- cant. de deș. industriale generate în județul  

Botoșani 

- cant. deș. reciclabile colectate de la  

persoane juridice de operatori tip REMAT 

- SIM DEEE: cant. de DEEE colectate / trimise la 

tratare 

- SIM VSU: cant. de VSU colectate / dezmembrate 

- SIM PCB: nr. echipamente cu PCB în instalații 

12 Urmărirea transporturilor de deşeuri periculoase care sunt colectate în județul 

Botoșani  

-“”- -nr. formulare de aprobare a transporturilor de 

deșeuri periculoase emise 

13 Monitorizarea activității de depozitare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea post-

închidere a depozitelor vechi de deșeuri 

 

 

-“”- -cantități de deșeuri depozitate 

-gradul de umplere al celulei 1 – Depozit Stăuceni 

-nr. rapoarte de monitorizare post-închidere 

transmise 

14 Monitorizarea activității de gestionare și valorificare a deșeurilor municipale Garda  

Națională de  

Mediu 

Comisariatul 

Județean  

Botoșani 

Nr. inspecții planificate propuse 

Nr. inspecții planificate realizate 

Nr. inspecții tematice planificate dispuse de GNM 

Nr. inspecții tematice planificate realizate 

Nr. sancțiuni aplicate 

Valoare amenzi aplicate – lei 

Nr. sancțiuni complementare aplicate 
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15 Monitorizarea modului de gestionare a deșeurilor generate de agenți economici, 

persoane fizice și juridice și autoritățile administrației publice locale 

-“”- Nr. inspecții neplanificate propuse 

Nr. inspecții neplanificate realizate 

Nr. sancțiuni aplicate 

Valoare amenzi aplicate – lei 

Nr. sancțiuni complementare aplicate 

III Îmbunătățirea gradului de conștientizare, informare, consultare și 

participare a cetățenilor în luarea deciziilor privind mediul 

  

16 Derularea acțiunilor de informare și conștientizare a populației, inclusiv în 

mediul on-line și pe domeniul web al APM  

Agenția pentru 

Protecția  

Mediului  

Botoșani 

- nr. de acțiuni derulate: 

- nr. parteneriate cu unități terțe: 

- nr. de postări de informații în publicații on-line și 

rețele de socializare: 

- nr. de postări de informații pe domeniul web – în 

proceduri de reglementare: 

- nr. de postări pe domeniul web – alte informații: 

17 Consultarea și participarea cetățenilor la luarea deciziei privind mediu, in cadrul 

procedurilor de reglementare 

-“”- - nr. dezbateri în procedura SEA 

- nr.informări ale populației în procedura SEA 

- nr. dezbateri în procedura EIA 

- nr.informări ale populației în procedura EIA 

- nr. dezbateri în procedura AIM 

- nr. informări ale populației în procedura AIM 

- nr. dezbateri în procedura AM 

- nr. informări ale populației în procedura AM 

IV Menținerea calității aerului la nivel județean   

18 Verificarea realizării măsurilor din Planul Județean de menținere a calității 

aerului 

Garda 

 Națională de 

Mediu 

Comisariatul 

Județean 

 Botoșani 

Nr. inspecții tematice planificate dispuse de GNM 

Nr. inspecții tematice planificate realizate 

Nr. sanctiuni aplicate 

Valoare amenzi aplicate– lei 

19 Verificări la agenți economici care dețin surse de emisii industriale, la alte 

activități generatoare de emisii (șantiere, incendii de vegetație, incendieri de 

deșeuri, trafic auto, etc) și la autoritățile administrației publice locale pentru 

verificarea modului de conservare, ameliorare și extindere a spațiilor verzi 

-“”- Nr. inspecții planificate propuse 

Nr. inspecții planificate realizate 

Nr. inspecții neplanificate propuse 

Nr. inspecții neplanificate realizate 

Nr. sancțiuni aplicate 

Valoare amenzi aplicate– lei 

Nr. sancțiuni complementare aplicate 

V Asigurarea conservării speciilor și habitatelor din județul Botoșani pentru care au 

fost declarate ariile naturale protejate, în sensul menținerii stării de conservare 

favorabilă a acestora 

  

20 Elaborare obiective de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ANANP -nr. documentații primite și analizate 
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(SCI+SPA) care au plan de management și măsuri minime de conservare pentru ariile 

naturale care nu au plan de management în vederea aprobării prin Ordin de Ministru 

Serviciul  

Teritorial  

Botoșani 

-nr. avize emise/puncte de vedere 

-nr. documentații primite și analizate 

-nr. verificări de amplasamente/perioada alocată 

21 Emitere avize pentru proiecte/activități/planuri aflate în procedura de avizare la 

autoritatea competentă pentru protecția mediului, respectiv Agenția pentru Protecția 

Mediului Botoșani 

 

-“”- -nr. documentații primite 

-nr. documentații analizate 

-nr. avize emise în funcție de solicitări  

-nr. documentații analizate / condiții emise 

VI Asigurarea/Înnoirea bazei de informații/date referitoare la speciile și habitatele din 

județul Botoșani pentru care au fost declarate ariile naturale protejate - inclusiv 

starea de conservare a acestora - cu scopul de a oferi suportul necesar pentru 

managementul conservării biodiversității și evaluarea eficienței managementului 

  

22 Participarea la acțiuni de punere în valoare / exploatare a masei lemnoase și întocmirea 

proceselor-verbale de verificare a amplasamentelor 
-“”- Număr procese-verbale întocmite 

 

23 Monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor din ariile naturale protejate și 

întocmirea rapoartelor de monitorizare 

-“”- Număr rapoarte de monitorizare întocmite 

 

 

VII Asigurarea managementului eficient al ariilor naturale protejate din județul 

Botoșani cu scopul menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor și 

habitatelor de interes conservativ 

  

24 Monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor din ariile naturale protejate și 

întocmirea rapoartelor de monitorizare în urma efectuării vizitelor de monitorizare 

împreuna cu funcționari ai RNP, APM, GNM, APIA, SGA și primării   

-“”- Număr  procese-verbale întocmite 

Număr rapoarte de monitorizare întocmite 

VIII Creșterea nivelului de conștientizare - îmbunătățirea cunoștințelor, schimbarea 

atitudinii și comportamentului - pentru grupurile interesate care au impact asupra 

conservării biodiversității 

  

25 Realizare și montare panouri informative în parteneriat cu Direcția Silvică Botoșani, 

pentru ariile naturale protejate care se suprapun cu fondul forestier 
-“”- Număr  procese-verbale întocmite 

 

26 Încheierea contractelor de parteneriat și colaborare cu unități de învățământ și ONG-uri -“”- Nr. parteneriate / Contracte de colaborare încheiate 

IX Menținerea și promovarea activităților durabile de exploatare a resurselor naturale 

în zonele desemnate acestor activități și reducerea celor nedurabile 
  

27 Realizare activități de informare și conștientizare -“”- Nr. activități organizate 

X Crearea de oportunități pentru desfășurarea unui turism durabil - prin intermediul 

valorilor naturale și culturale - cu scopul limitării impactului asupra mediului 
  

28 Încheierea contractelor de parteneriat și colaborare cu unități de învățământ și ONG-uri -“”- Nr. parteneriate/Contracte de colaborare încheiate 

XI Implementarea Programului Național de Împădurire la nivelul județului 

Botoșani 

  

29 Asigurarea regenerării tuturor suprafeţelor din fond forestier prin împădurirea 

terenurilor goale, regenerarea naturală a suprafetelor tăiate, completarea golurilor 

în plantaţii mai vechi 

Direcția  

Silvică 

 Botoșani 

-împădurirea  terenurilor  goale din fond  forestier   

de  stat: 39 ha 

-împădurirea  terenurilor  goale din fond  forestier  
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privat cu contract de  administrare: 2 ha 

-regenerararea  naturală  a  suprafețelor tăiate: 161 

ha 

-completarea  golurilor  în  plantațiile  vechi: 24 ha   

30 Creşterea procentului  de  împădurire prin   valorificarea  în  vederea   efectuării  

de  împăduriri  a puieților  forestieri  produși  

-“”- -punerea  la  dispoziție,  contra  cost, a  minim 100 

mii de  puieți  forestieri   în  vederea  împăduririi   

XII Combaterea tăierilor ilegale   

31 Diminuarea fenomenului contravențional și infracțional în ceea ce privește 

tăierile ilegale de arbori în pădurile proprietate a statului și în cele proprietate 

privată 

-“”- -executarea unui număr minim de 1.000 acțiuni de 

patrulare în fondul forestier administrat de către 

Direcție Silvică Botoșani precum și pe drumurile 

publice; 
-amplasarea de bariere și săparea de șanțuri de 

minin sanitar pentru limitarea accesului neautorizat 

în fondul forestier: 5 bariere noi și 5.000 ml șanț de 

minim sanitar; 
-dotarea  cu  uniforme  de  serviciu  și  armament a  

personalului de  teren 

XIII Creșterea gradului de accesibilizare a fondului forestier prin construirea și 

modernizarea drumurilor forestiere 

  

32 Lucrări de reabilitare drum forestier Uretrea (Schit Balș) -“”- 996,00 mii lei (cu TVA) 

33 Proiectare Reabilitare DF Călugăra Mare -“”- 42,00 mii lei (cu TVA) 

34 Proiectare Reabilitare DF Ciobanu Stupina -“”- 22,00 mii lei (cu TVA) 

35 Proiectare Construire DF Ramificație Pintilia -“”- 14,50 mii lei (cu TVA) 

36 Proiectare Construire DF Brigadă -“”- 12,50 mii lei (cu TVA) 

37 Proiectare Construire DF Fabrica -“”- 8,50 mii lei (cu TVA) 

38 Proiectare Construire DF Frunzaru -“”- 37,00 mii lei (cu TVA) 

39 Obținere acord mediu pentru Construire DF Prelungire Poiana Cucului -“”- 2,00 mii lei (cu TVA) 

40 Obținere acord mediu pentru Construire DF Holm -“”- 2,00 mii lei (cu TVA) 

41 Obținere acord mediu pentru Construire DF Suharău ramificație -“”- 2,00 mii lei (cu TVA) 

XIV Protejarea albiilor râurilor   

42 Lucrări de decolmatare a cursurilor de apă amenajate Sectorul de 

Gospodărire a 

Apelor  

Botoșani 

 

 Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă Miletin, UAT 

Prăjeni 
 Terasamente mecanice  19 mii mc 

Lungimea 3,0 km 

Valoarea  14 mii lei 

 Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă Ionașcu,UAT  Terasamente mecanice 14,2 mii mc 



29 

 

Bălușeni  Lungimea 2,4 km 

Valoarea  12 mii lei 

43 Lucrări de decolmatare cursuri de apa neamenajate   

 Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă Bașeu, UAT 

Săveni  
 Terasamente mecanice 24,0 mii mc 

Lungimea 3 km 

Valoarea  19 mii lei 

 Asigurarea capacității de transport a albiei minore a cursului de apă Drâslea, UAT 

Trușești,  aval de confluența cu râul Valea Ciolpanilor 
 Terasamente mecanice  7.5 mii mc 

Lungimea 0,9 km 

Valoarea 10,0 mii lei 

 Asigurarea capacității de transport a albiei minore a cursului de apă Bașeu, UAT Hudești  Terasamente mecanice 12,0 mii mc 

Lungimea 2,0 km 

Valoarea 16,0 mii lei 

 Asigurarea capacității de transport a albiei minore a cursului de apă Jijia, UAT Hilișeu, 

pe o lungime de 0,8 km 
 Terasamente mecanice  7,0 mii mc 

Lungimea 1,3 km 

Valoarea 10,0 mii lei 

44 Fundamentarea și urmărirea realizării prevederilor abonamentelor de 

utilizare/exploatare a resurselor de apă 
  

 Recepția cantităților de resurse de apă (volume, concentratii etc) utilizate/exploatate  în 

conformitate cu prevederile abonamentelor 
 Nr. procese-verbale de recepție încheiate 

45 Reactualizarea dosarelor de obiectiv și Protecția resurselor de apă   

 Efectuarea verificărilor în teren pentru reactualizarea dosarelor de obiectiv 

Controale pentru prevenirea şi combaterea efectelor poluărilor accidentale, participarea 

la acţiuni de înlăturare a efectelor poluărilor accidentale 

 Nr. note de constatare/procese-verbale de 

constatare 

 Calculul penalitatilor pentru depasirea parametrilor de calitate inscrisi in actele de 

reglementare 
 Nr. pv penalități aplicate 

46 Activități privind monitoringul calitativ al apelor   

 Programarea  prelevărilor pentru subsistemele: râuri, lacuri, foraje, uzate.  
Analiza rezultatelor măsuratorilor efectuate pe probele recoltate - Monitorizarea a 26 

secțiuni râuri, 12 secțiuni lacuri, 43 secțiuni foraje subteran, 57 secțiuni evacuare ape uzate 

 Rezultate probe 

47 Reglementarea din punctul de vedere al gospodăririi apelor    

 Emiterea avizelor de gospodărirea apelor  Nr. avize emise 

 Emiterea autorizațiilor de gospodărirea apelor  Nr. autorizații emise 

 Emiterea referatelor tehnice de specialitate solicitate de A.B.A. Prut-Bârlad  Nr. referate tehnice emise 

 Consultanţa tehnică ce vizează aspecte de gospodărire a apelor  Nr. consultanțe tehnice 

 Puncte de vedere, adrese în legatura cu necesitatea obtinerii actelor de reglementare în 

domeniul gospodăririi apelor 
 Nr. puncte de vedere 

48 Impementarea directivelor cadru a U.E. în domeniul apelor   

 Elaborarea raportelor privind stadiul realizării lucrărilor pentru asigurarea cerințelor de 

apă ale populației din localități, stadiul realizării lucrărilor pentru colectarea și epurarea 
 Nr. raportări 
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apelor uzate urbane, impementarea directivelor U.E. în domeniul apelor, s.a. 

49 Elaborarea programelor de gospodărire a apelor și a sintezelor bazinale privind 

folosirea și protecția resurselor de apă 
  

 Întocmirea raportărilor specifice  Nr. raportări 

50 Urmărirea modului de respectare a legislației în domeniul apelor   

 Activitatea de inspecție a apelor  Nr.  monitorizări / raportări 

Nr. persoane participante 

Nr. inspecții planificate 

 Alte activități legate de gospodărirea apelor  Nr. acțiuni 

 Total obiective – 14 

Total acțiuni - 50 
  

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

 

DENUMIREA INVESTIŢIEI 

 

 

 

 

 

 

Valoarea 

totală a 

investiţiei 

-MII LEI- 

 

 

 

Sursa  de  

finanțare 

 

 

 

 

 

Data  începerii investiției și  

data finalizării  investiției,  

conform  contractului de 

finanțare  semnat/actului  

adițional 

 

 

Stadiul  

investiţiei / 

etapa de 

pregătire    

22.02.2022 

 

 

 

Alte 

observaţii 

 

 

 

 

 

1 

Reconstrucţia  ecologică  a terenurilor 

degradate cumpărate,  perimetrul 

Drăguşeni  - 161 ha/ - completari 1,1 

ha, întrețineri plantaţii 26 ha 

 

 

6.059,088 

 

 

 

 

 

Fondul de  ameliorare  

a  fondului funciar cu 

destinație  silvică 

 

 

08.11.2010 

08.11.2022 

 

 

 

 

63,35% 

 

 

 

 

 

Pentru anul 2022 sunt  prevăzute 

lucrări de  completarea golurilor din   

plantații pe 0,9 ha și lucrări de  

întreținere în  plantații pe 8 ha 

 

 

 

2 

Reconstrucția  ecologică  a terenurilor 

degradate cumpărate,  perimetrul 

Bodron III  - 13 ha, completări 0,2 ha, 

întrețineri plantaţii 6 ha 

 

 

337,200 

 

 

 

 

Fondul de  ameliorare  

a  fondului funciar cu 

destinație  silvică 

 

 

07.11.2014 

07.11.2022 

 

 

 

 

91,07% 

 

 

 

 

 

Pentru  anul 2022 sunt  prevăzute 

lucrări de  completarea golurilor din   

plantații pe 0,1 ha și  lucrări de  

întreținere în  plantații pe 0,5 ha 

 

 

 

3 

Reconstrucţia  ecologică  a terenurilor 

degradate cumpărate,  perimetrul 

Puțureni - 20 ha / - completări 0,4 ha,  

întrețineri plantaţii 20 ha 

629,930 

 

 

 

Fondul de  ameliorare  

a  fondului funciar cu 

destinație  silvică 

08.11.2021 

07.11.2022 

 

 

99,00% 

 

 

 

Pentru  anul 2022 sunt  prevăzute 

lucrări  de    întreținere în  plantații pe 

1,3 ha 

 

 

4 

Amenajare râu Jijia pentru combaterea 

inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi 

634.468 ,000                      

( cu TVA) 

Bugetul de Stat și alte 

surse legal constituite 
1989 Contract în 

desfășurare încheiat 

cu firmă de 

avocatură in 

vederea exproprierii 

terenuri Ibăneasa 

ABA Prut Barlad a solicitat credit de 

angajament exproprietari terenuri 
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5 

Exploatare Complex Stânca Costești 

Punerea în siguranță și reabilitarea 

amenajărilor hidrotehnice de la nodul 

hidrotehnic Stânca Costești 

85.091,000 

 cu TVA 

Bugetul de Stat și alte 

surse legal constituite 
2013 Finalizat 

 Execuție  

et I 

În curs de  

executie lucrări- et 

II 

ABA Prut Barlad a solicitat credit de 

angajament în vederea continuarii 

lucrarilor et II incepute in anul 2021 

6 

Acumulare râu Miletin pentru atenuarea 

viiturilor în zona Cristești- Coșula, jud. 

Botoșani 

13.113,000  

cu TVA 

Bugetul de Stat, Surse 

Proprii și alte surse 

legal constituite 

2022 Obținere avize și 

acorduri în vederea 

aprobării 

Indicatorilor 

tehnico- economici 

ABA Prut Barlad a obținut avizele și 

acordurile și urmează a fi înaintat 

către ANAR în vederea avizării, 

ulterior înaintându-se către MMAP în 

vederea emiterii Indicatorilor 

Tehnico- Economici 

7 

Reconectare, restaurare lunca 

inundabila, remeandrare curs de apa 

Jijia 

1.170,000 

cu TVA 

POIM 

2014- 2020 
 Evaluare aplicatie 

de finantare 
Asistență tehnică pentru aplicație de 

finanțare 

 

 

            CAPITOLUL 9 – EDUCAȚIE 
 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Incluziunea socială și oferirea de șanse egale la educație pentru reducerea 

părăsirii timpurii a școlii și a analfabetismului funcțional 

  

1 Elaborarea, implementarea şi monitorizarea programelor, activităţilor şi 

instrumentelor specifice pentru reducere părăsirii timpurii a școlii, absenteismului 

şi abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu, prin intermediul unei abordări 

bazate pe parteneriatul cu autorităţile competente   

Inspectoratul  

Școlar  

Județean 

 Botoșani 

-nr. programe din oferta de consiliere educațională a 

C.J.R.A.E. Botoșani; 

-nr.preșcolari / elevi / tineri consiliaţi individual pe 

problematică specifică de către consilierii școlari din 

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică și din 

Cabinetele Școlare/Interșcolare de Asistență 

Psihopedagogică (CJAPP/CȘAPP) din rețeaua 

C.J.R.A.E. Botoșani 
2 Monitorizarea programelor şi serviciilor de asistenţă psihopedagogică 

implementate la nivelul unităților de învățământ în parteneriat cu C.J.R.A.E. 

Botoșani 

 -nr.  programe şi servicii de asistenţă psihopedagogică 

derulate în școli în parteneriat cu C.J.R.A.E. Botoșani; 

-nr.  unități de învățământ implicate; 

-nr. elevi consiliați 
3 Asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică în vederea 

orientării şcolare și profesionale a elevilor 

 -nr. părinți beneficiari de consiliere/consultanță 

metodologică individuală și/sau de grup; 

-nr.  cadre didactice informați individual/în grup privind 

orientarea în carieră a elevilor; 
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-nr.  elevi de clasa a VIII-a beneficiari ai activităţilor de 

consiliere şi orientare școlară și profesională; 

-nr. elevi susținuți pentru a lua decizii optime în 

orientarea carierei și motivarea pentru continuarea 

studiilor; 
4 Susținerea continuării și extinderii Programului A doua șansă – învățământ 

primar și secundar inferior 

 -nr. unităţi şcolare în care se desfăşoară programul „A 

doua şansă”;  

5 Asigurarea locurile speciale de admitere în învățământul liceal pentru elevii de 

etnie romă și pentru elevii cu CES 

 -nr. locuri rezervate pentru admiterea, pentru anul școlar 

2022-2023, a elevilor romi 

-nr. locuri rezervate pentru admiterea, pentru anul școlar 

2022-2023, a elevilor cu CES 

-nr. elevi admiși 

6 Promovarea egalității de șanse prin participarea la proiecte și programe educative 

locale, județene, naționale și europene/ internaționale 

 -nr.  proiecte derulate  

-nr.  beneficiari 

-nr. evenimente/ competiţii organizate la nivel judeţean 

-nr. vizite de monitorizare şi de  consiliere 

-nr. proiecte monitorizate 

-nr. activităţi de diseminare/ valorizare a proiectelor  

organizate 

-nr. unităţi de învăţământ consiliate 

-nr. proiecte diseminate/ valorizate 

-nr. articole de diseminare/ valorizare pe pagina web 

II Monitorizarea derulării programelor „masă caldă la școală” și „școală după 

școală” 

  

7 Implementarea și monitorizarea programului ”masa caldă”  -nr. unități școlare care derulează programul 

-nr. beneficiari 

III Educație timpurie-acces pentru toți copiii în creșe și grădinițe   

8 Acordarea  tichetelor sociale pentru grădiniță, conform Legii nr. 248/2015 şi a 

HG nr. 15/2016 

 -nr. beneficiari 

9 Asigurarea accesului copiilor în creșe  -nr. beneficiari 

IV Învățământ primar și secundar – servicii educaționale de calitate pentru toți 

elevii 

  

10 Aplicarea programelor: 

• Ajutor financiar pentru achiziţionarea de calculatoare „Euro 200”, conf. Legii 

nr.269/2004  

• Acordarea de manuale gratuite pentru elevii din învăţământul preuniversitar 

• Acordarea de rechizite şcolare gratuite, conf. O.G. nr. 33/ 2001 aprobată prin 

Legea nr.126/ 2002 

 -nr.  beneficiari Euro 200:  

-nr . manuale școlare acordate 

-nr. rechizitele școlare gratuite 

11 Acordarea sprijinului financiar conform Programului național de protecție socială  -nr.  beneficiari 
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"Bani de liceu" 

12 Acordarea sprijinului financiar, de către stat, pentru elevii care frecventează 

învățământul profesional, inclusiv învățământul dual pentru nivelul 3 de 

calificare,  realizat prin Programul național de protecție socială „Bursa 

profesională” 

 -nr. beneficiari 

13 Acordarea de burse școlare de performanță, merit, studiu, sociale  -nr. burse școlare / beneficiari 

V Învățământ profesional și vocațional   

14 Dezvoltarea învățământul profesional și dual prin corelarea ofertei unităților de 

învățământ cu cererea pieței forței de muncă astfel încât ponderea învățământului  

liceal tehnologic, profesional și dual –clasa a IX-a - an şcolar 2022-2023, să fie 

de peste 48,8%  și pentru învățământ vocațional de 8,4% 

 -număr  unități cu învățământ profesional și dual; 

-număr clase și elevi, la învățământul profesional și 

dual, inclus în Planul de școlarizare și aprobat de 

Ministerul Educației și Cercetării; 

-ponderea locurilor pentru învățământul profesional din 

totalul pentru clasa a IX-a, an școlar 2022-2023 

15 Promovarea ofertei educaţionale și organizarea admiterii la învățământul 

profesional și dual în toate unitățile cu învățământ profesional și tehnic, 

constituirea formațiunilor de studiu pe profiluri, domenii și calificări profesionale 

 -număr clase de învățământ profesional realizate pe 

domenii și calificări profesionale; 

-ponderea planului realizat la învățământul profesional, 

clasa a IX-a, an școlar 2022-2023 

16 Flexibilizarea sistemului de formare profesională prin dezvoltarea parteneriatului 

cu instituţii de învăţământ - mediu de afaceri și certificarea absolvenților în 

calificări profesionale care asigură accesul pe piața muncii 

 -număr  operatori care au solicitat învățământ 

profesional și dual; 

-număr contracte – cadru și de practică încheiate cu 

operatorii care au solicitat învățământ profesional și 

dual; 

-număr absolvenți ai învăţământului profesional şi 

tehnic care au obținut certificarea pentru diferite niveluri 

de calificare profesională 

VI Cariera didactică – profesioniști în educație   

17 Perfecționarea cadrelor didactice prin participarea la diverse forme de 

perfecționare (grade didactice,cursuri de formare, etc.) 

Inspectoratul  

Școlar  

Județean 

 Botoșani 

+ 

Casa  

Corpului Didactic 

Botoșani 

-nr. inspecții de specialitate 

-nr. beneficiari în cadrul proiectului național CRED 

-nr. beneficiari ai cursurilor de formare organizate prin 

CCD Botoșani / sau alți formatori locali / județeni / 

naționali/ ONG–uri partenere din Botoșani 

-nr. beneficiari ai cursurilor de formare acreditate de 

ME 

-nr. cadre didactice formate prin programe Erasmus 

18 Susținerea excelenței în educație prin organizarea și desfășurarea concursurilor și 

olimpiadelor școlare la nivel local, județean 

 -nr. olimpiade și concursuri școlare organizate la nivel 

local, județean 

- nr. cadre didactice implicate; 

- nr. elevi participanți; 

- nr. premii obținute 

19 Dezvoltarea si implementarea programelor de stimulare a performantei școlare a 

elevilor (Centre de excelență/ discipline, Clubul Copiilor Dorohoi, Palatul 

 -nr. Centre de excelenţă; 

-nr. discipline de studiu cu activitate în Centrele de 
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Copiilor Botoșani) excelenţă; 

-nr. elevi selectați pentru pregătire în Centrele de 

excelență; 

 nr. cadre didactice implicate 

20 Organizarea simulărilor examenelor naționale, la nivel judeţean, pentru Evaluarea 

naţională VIII, Bacalaureat;  

-organizarea și desfășurarea examenelor de Evaluare naţională 2022 a 

absolvenților de clasa a VIII-a, EN II, IV, VI, a examenului de Bacalaureat 2022; 

-organizarea admiterii în învățământul liceal, la nivel județean 

 -organizarea simulărilor examenelor naționale; 

-organizarea EN II, IV, VI -2022; 

-organizarea pe centre de examen a Evaluării naţionale 

pentru clasa a VIII-a şi Bacalaureat 2022; 

-organizarea, la nivel judeţean, a admiterii elevilor în 

liceu, pentru anul școlar 2022-2023 

VII Managementul unităților de învățământ - profesionalizare   

21 Monitorizarea managementului unităților școlare  -nr.  inspecții  efectuate 

-nr. unități verificate 
22 Consilierea directorilor unităților de învățământ privind derularea unui 

management eficient 

 -nr. directori/directori adjuncți consiliați 

VIII Siguranța școlară - Implementarea planurilor teritoriale comune de acțiune   

23 Implementarea și monitorizarea proiectelor și programelor privind siguranța 

elevilor în mediul școlar în parteneriat cu instituții publice județene 

Inspectoratul  

Școlar  

Județean 

 Botoșani 

-nr. proiecte/programe derulate 

-nr. unități școlare care derulează programe/proiecte 

-nr. beneficiari 

-nr. acțiuni derulate în cadrul proiectelor 
24 Monitorizarea actelor de violență din mediul școlar  -nr. acte / incidente de violență monitorizate 

-tipuri de acte de violență 

25 Monitorizarea modului de implementare a Planului Teritorial Comun de Acţiune 

pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic şi 

prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de 

învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 – sem. I 

Instituția 

Prefectului- 

Județul  

Botoșani,  

IPJ BT, IJJ BT,  

ISU BT, 

 Insp. Școlar 

Județean BT, 

CPECA, unități 

școlare, uat-uri 

 

26 Monitorizarea modului de implementare a Planului Teritorial Comun de Acţiune 

pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic şi 

prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de 

învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 – sem. al II-lea 

-“”-  

27 Întocmirea Planului Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de 

siguranţă al elevilor şi al personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile 

în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru 

anul şcolar 2022-2023 

-“”-  
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IX Creșterea siguranței civice în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar   

28 Asigurarea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar de 

pe raza județului Botoșani 

Inspectoratul  

Școlar  

Județean 

 Botoșani 

+ 

CPECA  

Botoșani 

-nr. acțiuni derulate în unitățile de învățământ de către 

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog  

Botoșani 

-nr. beneficiari 

29 Proiectul Naţional “Necenzurat”  
Proiectul urmăreşte formarea la copiii de 12-14 ani a unor abilităţi de viaţă, 

necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile în legătură cu 

consumul de tutun, alcool şi droguri 

Centrul de 

Prevenire,  

Evaluare și 

Consiliere  

Antidrog  

Botoșani 

-nr. activităţi organizate 

-nr. şcoli implicate 

-nr. elevi participanţi 

-nr. cadre didactice implicate 

30 Proiectul Naţional „Cum să creştem sănătoşi!“  

Proiect presupune formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă în rândul copiilor de 

vârstă preşcolară (grădiniţă grupa mare) şi şcolară mică (clasa pregătitoare), 

punând accent pe importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie, 

igienă, mişcare), a comportamentelor sănătoase (fără fum de tigară, alcool şi 

medicamente fără prescripţie medicală) şi a modalităţilor adecvate de rezolvare a 

conflictelor fără violenţă şi de luare a deciziilor 

-“”- -nr. activităţi organizate 

-nr. şcoli implicate 

-nr. elevi participanţi 

-nr. cadre didactice implicate 

31 Proiectul Naţional „ABC-ul emoţiilor“  
Proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale cu rol de factori de 

protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe conştientizarea 

de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, 

abilitatea de a face faţă presiunii grupului, abilitatea de adoptare a deciziilor 

pentru o dezvoltare sănătoasă 

-“”- -nr. activităţi organizate 

-nr. şcoli implicate 

-nr. elevi participanţi 

-nr. cadre didactice implicate 

32 Proiectul Naţional „Eu şi copilul meu“  
Proiect de formare familială în abilităţi educative privind prevenirea consumului 

de tutun, alcool şi droguri 

-“”- -nr. activităţi organizate 

-nr. şcoli implicate 

-nr. elevi participanţi 

-nr. cadre didactice implicate 

33 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 

-“”- -nr. activităţi organizate 

-nr. şcoli implicate 

-nr. elevi participanţi 

-nr. cadre didactice implicate 

34 Proiectul Naţional „FRED goes NET“  
Proiectul se adresează elevilor care au experimentat consumul de droguri, în 

vederea reflectării asupra propriului comportament de consum şi asupra 

-“”- -nr. activităţi organizate 

-nr. şcoli implicate 

-nr. elevi participanţi 

-nr. cadre didactice implicate 
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situaţiilor care conduc la acest comportament şi a confruntării consumatorilor 

„începători” de droguri cu limitele personale  

35 Campania „Ziua mondială fără tutun”-31 mai 2022  
Informarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la riscurile generate de 

consumul de tutun, practicile companiilor producătoare de tutun, demersurile 

forurilor internaţionale privind lupta împotriva răspândirii bolilor asociate 

consumului de tutun, precum şi cu privire la dreptul fiecăruia dintre noi de a trăi 

sănătos 

-“”- -nr. activităţi organizate 

-nr. şcoli implicate 

-nr. elevi participanţi 

-nr. cadre didactice implicate 

36 Campania „Ziua internaţională de luptă împotriva consumului şi traficului 

ilicit de droguri” – 26 iunie 2022 
Conştientizarea, asupra riscurilor consumului de droguri în general şi de 

substanţe noi cu proprietăţi psihoactive în special, precum şi asupra eficienţei 

strategiilor complementare de petrecere a timpului liber, prin implementarea unei 

campanii naţionale media şi de promovare a serviciilor oferite de sistemul 

naţional integrat de prevenire şi asistenţă a consumatorilor de droguri 

-“”- -nr. activităţi organizate 

-nr. şcoli implicate 

-nr. elevi participanţi 

-nr. cadre didactice implicate 

37 Campania „Ziua naţională fără tutun”-19 noiembrie 2022 
Informarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la riscurile generate de 

consumul de tutun, practicile companiilor producătoare de tutun, demersurile 

forurilor internaţionale privind lupta împotriva răspândirii bolilor asociate 

consumului de tutun, precum şi cu privire la dreptul fiecăruia dintre noi de a trăi 

sănătos 

-“”- -nr. activităţi organizate 

-nr. şcoli implicate 

-nr. elevi participanţi 

-nr. cadre didactice implicate 

 Total obiective – 9 

Total acțiuni - 36 

  

 

 

           CAPITOLUL 10 –MUNCĂ ȘI SOLIDARITATE  SOCIALĂ 

 
 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Activitatea de control din domeniul relațiilor de muncă și al securității și 

sănătății în muncă 

  

1 Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de 

securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. 

CAEN 41, 42, 43 

Inspectoratul 

Teritorial de  

Muncă  

Botoșani 

Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 
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 Valoare amenzi – lei 
2 Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de 

securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. 

CAEN 41, 42, 43 

Campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele 

minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot 

fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de 

băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 

3 Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul 

de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 

2022, coordonat de către Comisia Europeană 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 
4 Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată și 

subdeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia (ex: construcții, 

protecție și pază, service auto, depozite, comerț etc.) 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 
5 Campanie națională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la 

condițiile de funcționare și procedura de înregistrarea agenților de plasare forță 

de muncă în străinătate, potrivit Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor 

români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei  

6 Campanie națională pentru verificarea modului de respectare a dispozițiilor 

legale în domeniul relațiilor de muncă de către agenții de muncă 

temporară/utilizatorii salariaților temporari și a dispozițiilor HG nr.1.256/2011 

privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului 

de muncă temporar, cu modificările și completările ulterioare 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 

7 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 precum și a modului în care se derulează 

activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul electronic de evidență a zilierilor 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 

8 Campanie privind verificarea modului în care se respectă legislația în domeniul 

relațiilor de muncă în transportul rutier 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei  
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9 Acțiune pentru prevenirea bolilor profesionale determinate de stresul profesional -“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 
10 Concurs naţional „ŞTIU ŞI APLIC! - Securitatea şi sănătatea în muncă se 

deprind de pe băncile şcolii”,  în scopul promovării securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi 

şcoli profesionale, concurs realizat în colaborare cu Inspecţia Muncii, 

Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectoratele Şcolare Judeţene 

-“”- Nr. de școli participante 

Nr. de profesori participanți 

Nr. de elevi participanți 

11 Acțiune de verificare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate 

cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în domeniul comerțului cu 

ridicata (CAEN 46) 

 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 
12 Acțiune privind verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor de 

muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la 

transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere 

 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 
13 Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile 

legale de securitate și sănătate în muncă la curieratul de mărfuri en-gros și en 

detail 

 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 
14 Acţiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor 

minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de 

muncă 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 
15 Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă 

afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în 

vederea prevenirii acestora 

 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 

16 Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile 

legale la comercializarea articolelor pirotehnice 

 

 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 
17 Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din 

întreprinderi mici (10 - 49 lucrători) 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 
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Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 
18 Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare 

cu noul coronavirus 

 

 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 
19 Acțiune de identificare şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarată și 

subdeclarată  în domeniul  prestărilor de servicii  

(catering, livrare, curierat, etc) 

 

-“”- Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 

20 Acțiune de informare și verificare  a angajatorilor cu privire la registrul general 

de evidență a salariaților  

 

-“”- Nr. sesiuni de informare 

Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 
21 Acțiune de informare și verificare a modului în care angajatorii respectă 

prevederile art.129 din Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

-“”- Nr. sesiuni de informare 

Nr. controale planificate 

Nr. controale efectuate 

Nr. controale inopinate efectuate 

Nr. amenzi aplicate 

Valoare amenzi – lei 
22 Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați în căutarea unui 

loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin 

necunoașterea prevederilor legale. 

-“”- Nr. sesiuni de informare 

 

II Serviciile de acordare a beneficiilor de asistență socială   

23 Stabilirea drepturilor la beneficii de asistență socială, modificarea / suspendarea/ 

reluarea acestora, inclusiv a celor acordate în baza reglementărilor comunitare 

privind regimurile de securitate socială, in conformitate cu prevederile legale 

Agenția  

Județeană  

pentru Plăți și 

Inspecție  

Socială  

Botoșani 

Nr.dosare introduse în programul informatic / 

Nr.dosare primite 

-drepturi noi acordate 

-modificări 

-reluări 

-suspendări 

-incetări 

24 Plata drepturilor de beneficii de asistenţă socială  

 

-“”- Valoarea sumelor  plătite – lei /Total credite 

bugetare - lei 

25 Gestionarea eficientă a schimbului de date fizic / electronic cu instituțiile din alte 

State Membre şi monitorizarea aplicării unitare a prevederilor legale în vederea 

stabilirii dreptului la beneficii familiale 

-“”- Nr. formulare primite şi transmise fizic / electronic 

/ Nr. formulare  primite 
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III Îmbunătățirea procedurilor de realizare a inspecției sociale   

26 Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență social 

-realizarea controlului 

-monitorizarea măsurilor dispuse 

-“”- Nr. controale tematice efectuate / nr.controale din 

planul de control 

Nr. măsuri îndeplinite/ Nr. măsuri dispuse 

27 Evaluarea monitorizarea și controlul calității în domeniul serviciilor sociale 

-evaluarea serviciilor sociale cărora le expiră licența de funcționare 

-evaluarea serviciilor sociale în etapa de licențiere inițială 

-“”- Nr. servicii verificate / Nr. notificări 

Nr. serviciilor sociale inspectate în vederea 

licențierii / nr. cererilor înregistrate la AJPIS 

IV Susţinerea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesională 

prin îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de secretariat al comisiei de 

autorizare 

  

28 Verificarea completitudinii dosarului şi a valabilităţii documentelor c.f. OG nr. 

129/2000 

-“”- Nr. dosare autorizate / nr.cereri de autorizare 

29 Asigurarea desfăşurării activităţii furnizorilor în condiţiile normelor legale -“”- Nr. certificate eliberate / nr absolvenți 

V Politici active de ocupare și stimulare a muncii   

30 Derularea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă Agenția  

Județeană pentru 

Ocuparea  

Forței de Muncă 

Botoșani 

 

 -servicii de mediere a locurilor de muncă vacante prin ocupare persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă 

 Nr. persoane 

 -servicii de informare şi consiliere profesională prin ocupare persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă  

 Nr. persoane 

 -încadrarea persoanelor ca urmare a frecventării programelor de formare sau 

ucenicie 

 Nr. persoane 

 -acordarea alocaţiei de 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, din momentul 

angajării şi până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească 

indemnizaţia de şomaj  

 Nr. persoane 

 -subvenţionarea locurilor de muncă prin ocuparea şomerilor peste 45 de ani şi a 

şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale 

 Nr. persoane 

 -subvenţionarea locurilor de muncă prin ocuparea persoanelor din rândul celor 

care mai au 5 ani până la pensie 

 Nr. persoane 

 -stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea de prime de încadrare 

/prime de instalare/prime de relocare la schimbarea definitivă a domiciliului 

persoanelor ocupate 

 Nr. persoane 

 -subvenţionarea locului de muncă persoanelor ocupate din rândul absolvenţilor  Nr. persoane 



41 

 

de instituţii de învăţământ 

 -acordarea de prime de insertie persoanelor ocupate din rândul absolvenţilor de 

învăţământ 

 Nr. persoane 

 -subvenţionarea locurilor de muncă persoanelor ocupate din rândul persoanelor 

cu handicap 

 Nr. persoane 

 -acordarea de subvenții angajatorilor care încadrează în muncă tineri NEETs  Nr. persoane 

 -acordarea de subvenții angajatorilor care încadrează în muncă șomeri de lungă 

durată neindemnizați 

 Nr. persoane 

31 Derularea acţiunilor din Planul de Formare Profesională pentru anul 2021 - 

persoane care vor beneficia de servicii gratuite de formare profesională precum și 

programe de ucenicie: 

-“”-  

 Organizare cursuri prin Centrul de Formare Profesională, aparţinând AJOFM 

Botoşani: 

  

 -pentru persoane care beneficiază de servicii gratuite de formare profesională, 

şomeri 

 Nr. cursuri 

Nr. persoane 

 
-pentru persoane aflate în detenţie 

 Nr. cursuri 

Nr. persoane 

 -contracte de ucenicie și convenții estimate a se incheia  Nr. calificări 

32 Derularea Programului special de ocupare a forţei de muncă pentru comunităţi cu 

număr mare de etnici romi 

-“”-  

 -ocuparea persoanelor de etnie roma din care:     Nr. persoane 

 -încadrare prin servicii de mediere  Nr. persoane 

33 Derularea Programului de ocupare a persoanelor marginalizate   

 -încheiere contracte de solidaritate conform art 93 din Legea nr. 76/2002  -“”- Nr. contracte 

 -subvenţionarea locului de muncă persoanelor marginalizate social  Nr. persoane 

34 Derularea Programului special de ocupare a forţei de muncă pentru localităţile 

din mediul urban/rural - localităţi defavorizate cu pondere mare a şomerilor în 

total populaţie activă  

-“”-  

 Monitorizarea persoanelor ocupate din localităţile rurale 

Copălău 

Hudești 

Vorona 

Monitorizarea persoanelor ocupate din localităţile urbane 

Botosani 

Dorohoi 

 Nr. persoane 

 

 

 

Nr. persoane 
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VI Reducerea numărului de cereri de pensionare soluţionate peste termenul 

legal 

  

35 Asigurarea unui număr suficient de personal, perfecţionat în activitatea de 

stabiliri prestaţii, precum şi a dotării IT necesare 

Casa  

Județeană de  

Pensii  

Botoșani 

Ponderea lunară a cererilor de înscrieri noi la pensie 

soluţionate în termenul legal, în totalul cererilor de 

înscrieri noi soluţionate 

(P1.1 Pondere cazuri noi soluţionate în termen) 

   Ponderea lunară a 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 lunară a cererilor de recalculare soluţionate în 

termenul legal din totalul cererilor de recalculare 

soluţionate 

(P1.3 Pondere recalculări soluţionate în termen) 

   Ponderea lunară a cererilor de recalculare a pensiei 

înregistrate în perioada de referinţă şi nesoluţionate, în 

media lunară a cererilor de recalculare a pensiei 

înregistrate în ultimele 12 luni calendaristice 

(P1.4 Pondere recalculări nesoluţionate în termen) 

   Ponderea lunară a modificărilor din oficiu a drepturilor 

de pensii, soluţionate în termen de 45 de zile de la data 

îndeplinirii condiţiilor standard, în totalul modificărilor 

efectuate din oficiu 

(P1.5 Pondere modificări din oficiu) 

VII Reducerea timpului mediu de soluţionare a cererilor de acordare a 

drepturilor 

  

36 Asigurarea infrastructurii software şi hardware la nivel optim -“”- Timpul mediu lunar de soluţionare a cererilor de 

înscriere nouă la pensie 

(P2.1 Timpul mediu de soluţionare a cererilor de 

înscriere nouă la pensie) 

VIII Creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat   

37 Îmbunătățirea valorificării biletelor de tratament prin sucursalele Societății de 

Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă SA 

-“”- Gradul de valorificare trimestrială a biletelor de 

tratament distribuite prin sucursalele Societății de 

Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă 

SA 

(F1.3 Gradul de valorificare a biletelor de tratament 

balnear distribuite prin sucursalele TBRCM SA) 

IX Optimizarea cheltuielilor   

38 Reducerea cheltuielilor de funcționare ale Casei Județene de Pensii Botoșani -“”- Cheltuiala trimestrială de funcţionare pentru un 

beneficiar de prestaţii 

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

X Promovarea comunicării la distanţă cu beneficiarii sistemului de pensii 

publice 

  

39 Creşterea numărului de utilizatori ai portalului on-line CNPP -“”- Număr de conturi deschise lunar pe portalul on-line al 

Casei Naționale de Pensii Publice 

(B1.1 Număr de conturi de utilizator deschise pe 

portalul on-line CNPP) 

 Total obiective – 10 

Total acțiuni - 39 

  

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA INVESTIŢIEI 

 

Valoarea totală 

investiţiei 

-MII LEI- 

 

Sursa 

de Finanţare 

(Program european, 

împrumut bancar, BS) 

Data începerii investiţiei 

şi data finalizării 

investiţiei, conform 

contractului de finanţare 

semnat /actului adiţional 

Stadiul investiţiei 

%/ 

etapa de pregătire 

22.02.2022 

 

1. „Reparatii capitale casa Constantin Zamfirescu 

Botoșani” 

     2.000,000 BS 23.04.2020 

31.03.2022 

78,15% 

(1.563,00 mii lei) 

 

 

 

          CAPITOLUL 11 – CULTURA 

 
 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Protejarea și conservarea  patrimoniului cultural național   

1 Actualizarea Listei Monumentelor Istorice și Siturilor Arheologice din județul 

Botoșani, în vederea republicării 

Direcția  

Județeană pentru 

 Cultură  

Botoșani 

Nr. monumente istorice 

Nr. situri arheologice 

2 Participarea la dezbaterile organizate de Ministerul Culturii, prin U.M.P., pentru 

formularea propunerilor în vederea elaborării Codului Patrimoniului 

-“”- Nr. sesiuni de dezbateri la care s-a participat 

3 Organizarea unor acțiuni de sensibilizare a mediului de afaceri pentru susținerea 

patrimoniului cultural la nivel local 

-“”- Nr. sesiuni organizate 

Nr. participanți 

Nr. parteneri 
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4 Monitorizarea lucrărilor de restaurare a obiectivelor incluse în Planul Naţional de 

Restaurare finanţat de către Institutul Naţional al Patrimoniului, precum şi a 

lucrărilor de restaurare finanţate din alte surse (Secretariatul de stat pentru Culte, 

Bugetul Local, Consiliul Judeţean, persoane fizice şi juridice) 

-“”- Nr. monitorizări  

 

5 Eliberarea avizelor pentru restaurarea monumentelor istorice precum și a 

lucrărilor de investiții în zona de protecție a monumentelor istorice și a siturilor 

arheologice 

-“”- Nr. solicitări 

Nr. avize eliberate 

6 Eliberarea avizelor pentru vânzarea de terenuri conform Legii nr. 17/2015 -“”- Nr. solicitări 

Nr. avize eliberate 

7 Efectuarea procedurilor administrative pentru clasare și declasare din Lista 

Monumentelor  Istorice, precum și pentru clasarea bunurilor culturale mobile 

-“”- Nr. solicitări 

8 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 

-“”- Nr. acțiuni de control 

Nr. monumente istorice controlate 

9 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) 

-“”- Nr. acțiuni de verificare 

 

10 Monitorizarea acţiunilor de clasare a bunurilor culturale mobile aparţinând 

instituţiilor muzeale şi cultelor religioase 

-“”- Nr.monitorizări 

11 Organizarea unor acțiuni de control pentru identificarea la nivel local a muzeelor 

și colecțiilor care funcționează fără forme legale. 

-“”- Nr. acțiuni de control 

Nr. U.A.T.-uri verificate 

12 Organizarea unor manifestări culturale în parteneriat cu instituţiile muzeale 

pentru promovarea bunurilor de patrimoniu imobil, mobil şi imaterial, în cadrul 

„Zilelor Europene ale Patrimoniului” 

-“”- Nr. acțiuni organizate 

Nr. participanți 

13 Susținerea creatorilor și artiștilor locali prin organizarea unor expoziții temporare 

în sediul DJC Botoșani. 

-“”- Nr. expoziții organizate 

Nr. participanți 

II Dezvoltarea turismului cultural, bază a dezvoltării durabile în plan local   

14 Continuarea  parteneriatului cu Centrul Naţional pentru Promovarea Turismului 

Botoşani pentru promovarea obiectivelor turistice din judeţ:  
- turism cultural – punerea în valoare a obiectivelor muzeistice (Casa Memorială „N.Iorga” 

Botoşani, Muzeul Judeţean, Casa Ciomac-Cantemir – sediul Fundaţiei „Ştefan Luchian” 

Botoşani, Muzeul memorial „Mihai Eminescu” Ipoteşti, Muzeul memorial „G. Enescu” Dorohoi, 

Casa memorială George Enescu - Liveni) 

- turism ecumenic: punerea în valoare a bisericilor, mănăstirilor, alte lăcaşuri de cult valoroase ca 

istorie, realizare, stare de conservare: M-rea Popăuţi, Biserica „Sf. Gheorghe”, Biserica Uspenia, 

-“”- Nr. acțiuni de promovare 
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Biserica armenească Botoşani, Biserica „Sf.Nicolae”Dorohoi,  M-rea Coşula, M-rea Gorovei, M-

rea Vorona, M-rea Zosin, M-rea Agafton 

15 Monitorizarea acțiunilor de marcare și semnalizare a monumentelor istorice din 

județ de către autoritățile administrației locale – acţiunea de marcare şi 

semnalizare a monumentelor istorice trebuie să fie realizată de către autorităţile 

administraţiei publice locale 

-“”- Nr.acțiuni 

Nr. U.A.T.-uri verificate 

16 Monitorizarea lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice: Teatrul Mihai 

Eminescu Botoșani, Biserica Sf.Gheorghe Botoșani, Casă- fost sediu PD, Școala 

nr. 4 Botoșani, Casă-str. Teatrului nr. 6 Botoșani, Casa Sofian Botoșani, Conacul 

Ion Pillat Miorcani, Ansamblul Biserici Sf. Gheorghe Dorohoi, Casa Bughelii 

Dorohoi, Prima Școală Sătească – oraș Darabani, Ansamblul Bisericii Adormirea 

Maicii Domnului – Hilișeu Crișan.  

-“”- Nr. acțiuni de monitorizare 

17 Monitorizarea lucrărilor de modernizare şi dotare a căminelor culturale şi a 

aşezămintelor culturale, prin programele de finanţare ale U.E. şi Guvernul 

României prin Compania Naţională de Investiţii 

-“”- Nr. acțiuni de monitorizare 

18 Participarea la organizarea unor activităţi culturale cu ocazia sărbătoririi unor 

evenimente istorice, culturale şi artistice, precum și a personalităților județului 

-“”- Nr. activități 

19 Organizarea unor sesiuni de informare cu privire la oportunitățile de finanțare a 

lucrărilor de restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural local (PNR, 

Fonduri Europene, Fonduri Guvernamentale). 

-“”- Nr. sesiuni organizate 

Nr. participanți 

20 Actualizarea și republicarea Monografiei Patrimoniului Cultural al Județului 

Botoșani 

-“”- -1 monografie actualizată 

 Total obiective – 2 

Total acțiuni - 20 

  

 

 

          CAPITOLUL 12 - SPORT 
 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Dezvoltarea sportului de performanță   

1 Participarea la competițiile cuprinse în calendarul competițional oficial al 

federațiilor de specialitate și obținerea de medalii 

Clubul Sportiv 

Botoșani 

Sportivii celor 8 secții ale clubului și-au planificat 

participarea la 58 Campionate Naționale, 15 Cupe 

ale României și 12 Campionate Internaționale 

oficiale (balcanice, europene și mondiale)   
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2 Promovarea la loturile naționale a unui număr cât mai mare de sportivi ce vor 

reprezenta România la Campionate Internaționale oficiale (balcanice, europene și 

mondiale) 

 Nr. sportivi în loturile naționale pentru participarea 

la Campionatele Mondiale, Europene și Balcanice, 

la diferite categorii de vârstă (cadeți, juniori, 

tineret, seniori) 

3 Obținere medalii  Nr.medalii la Campionatele Naționale  

Nr. medalii la Campionatele Internaționale 

 Total obiective – 1 

Total acțiuni - 3 

  

 

 

 

            CAPITOLUL 13 – AFACERI INTERNE 

 
 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului   

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile telefonice prin  

S.N.U.A.U. 112 

 Implementarea la nivel  local a unor proiecte și campanii destinate  

reducerii riscului de victimizare și de implicare în activități infracționale a 

populației 

 Desfăşurarea de acţiuni în vederea prevenirii și combaterii  

infracţionalităţii contra persoanei şi patrimoniului 

 Desfășurarea de activităţi de investigare şi cercetare în cauzele penale ce  

au ca obiect infracțiuni contra patrimoniului 

 Derularea de activităţi de investigare şi cercetare în cauzele penale 

privind  

infracţiuni de mare violenţă cu autori necunoscuţi 

 Derularea de activităţi de investigare şi cercetare în cauzele penale 

privind  

infracţiuni de tâlhărie şi furt, în special a celor comise cu moduri de operare 

deosebite 

 Derularea de activităţi de investigare şi cercetare în cazurile privind  

persoanele dispărute 

Inspectoratul de 

Poliție 

 Județean  

Botoșani 

Număr intervenţii la S.N.U.A.U. 112 în mai puţin 

de 10 minute de la sesizare 

 

Număr proiecte / campanii implementate  

 

Număr acțiuni desfășurate 

 

Număr infracțiuni contra patrimoniului sesizate / 

soluționate 

 

Număr dosare care au ca obiect infracţiuni de 

mare violență (infracțiuni urmate de moartea 

victimei) în care au fost identificați  autorii 

Număr dosare care au ca obiect infracţiunile de 

tâlhărie sau furt în care au fost identificați  autorii 

Număr personae dispărute depistate din numărul 

total înregistrat în cursul anului 

Număr infracțiuni  privind violența domestică 

sesizate/soluționate 

Număr ordine de protecție provizorii emise și 
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9 

 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

13 

 Desfășurarea de activităţi de investigare şi cercetare în cauzele penale ce  

privesc violența domestică 

 Elaborarea documentelor specifice în vederea emiterii ordinelor de  

protecție provizorii 

 

 Derularea unor acţiuni la nivel naţional/regional pentru prevenirea şi  

combaterea tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier şi a braconajului 

piscicol 

 Desfăşurarea de activităţi pentru prevenirea şi combaterea fenomenului  

infracţional stradal 

 Efectuarea de activități preventive şi de combatere a criminalităţii în 

zona  

instituţiilor de învăţământ preuniversitar 

 Realizarea unor sesiuni de informare on-line și off-line cu beneficiarii  

(minori, adulți) pentru prevenirea delincvenței juvenile 

numărul celor confirmate de către instanța de 

judecată 

Număr controale desfăşurate 

 

 

Număr total al infracțiunilor stradale sesizate  

 

Număr infracțiuni stradale constatate în flagrant  

Număr activități desfășurate în unitățile de 

învățământ 

Număr patrulări în zona adiacentă unităților de 

învățământ 

Număr beneficiari ai activităților informativ-

preventive 

II Creșterea siguranței rutiere   

14 

 

 

 

15 

 

16 

 Combaterea eficientă a infracţionalităţii şi contravenţionalităţii în traficul  

rutier, cu scopul de a depista diferite categorii de participanţi la trafic care 

încalcă normele rutiere şi care prin atitudinea lor aduc atingere gravă siguranţei 

rutiere. 

 

 Desfăşurarea unor campanii de prevenire a accidentelor rutiere. 

 

 Conştientizarea opiniei publice asupra dinamicii şi consecinţelor  

accidentelor rutiere. 

 

 

 

 

-“”- Numărul total al accidentelor rutiere 

Numărul accidentelor rutiere soldate cu victime  

Numărul accidentelor rutiere grave  

Numărul accidentelor rutiere uşoare  

Numărul persoanelor rănite uşor 

Numărul persoanelor rănite grav 

Numărul persoanelor decedate  

Numărul acţiunilor pe linie rutieră privind  principalele 

cauze generatoare de accidente rutiere 

Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate 

Numărul infracţiunilor rutiere constatate 

Numărul permiselor de conducere reţinute 

Numărul certificatelor de înmatriculare retrase 

Numărul activităților educaţional – preventive 

desfăşurate      

17 Asigurarea cadrului dispozițional pentru planificarea, organizarea și executarea 

misiunilor de ordine publică în zona de competență 

Inspectoratul 

Județean  

de Jandarmi 

Botoșani 

Număr patrule independente de jandarmerie 

Număr patrule mixte poliție/jandarmerie 

Număr sancțiuni aplicate 

Valoarea sancțiunilor aplicate - lei 

Număr infracțiuni constatate 

Număr autori a infracțiunilor 

18 Asigurarea eficienței și eficacității misiunilor de ordine publică executate de 

structurile Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani 

-“”- Număr total al misiunilor de asigurare a ordinii publice 

Numărul ordinelor și dispozițiilor elaborate 

Numărul sancțiunilor aplicate 
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Valoarea sancțiunilor aplicate - lei 

19 

Întocmirea şi punerea în aplicare a planurilor de cooperare cu I.P.J., 

B.C.C.O.A./S.C.C.O.A., I.G.I.-Serviciile de Imigrări, I.J.J., S.I.P.I., Unit. 

Specială de Aviaţie în domeniul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii 

transfrontaliere în vederea asigurării cadrului legal de realizare a cooperării cu 

structurile M.A.I. 

Inspectoratul 

Teritorial  

al Poliției de 

Frontieră Iași 

Serviciul  

Teritorial al  

Poliției de  

Frontieră  

Botoșani 

Număr misiuni comune derulate (defalcat pe 

instituțiile de cooperare) 

 

20 Dezvoltarea cooperării interinstituţionale prin schimbul de date şi informaţii si 

punerea în aplicare a planurilor de cooperare încheiate cu autorităţile cu atribuţii 

la frontieră Vama/D.R.V., Antifrauda, Direcţiile judeţene de Sănătate Publică, 

Direcţiile Silvice, A.J.V.P.S., A.N.P.A. şi autorităţile administraţiei publice 

locale 

 

 

-“”- Număr misiuni comune derulate (defalcat pe 

instituțiile de cooperare) 

 

 

 

 

 
III Gestionarea provocărilor migraționiste și securității frontierelor   

21 Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de întreţinere a fâşiei de protecţie a 

frontierei de stat a României şi a  semnelor de frontieră 

 

 

 

 

 

Inspectoratul 

Teritorial  

al Poliției de 

Frontieră Iași 

Serviciul  

Teritorial al  

Poliției de  

Frontieră  

Botoșani 

Tip de lucrare efectuată / suprafață lucrată (ha) / 

procent de realizare din total suprafață 

 

 

 

 

 

 

22 Organizarea şi executarea de acţiuni specifice în P.T.F. şi la frontiera verde în 

vederea prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale 

-“”- Număr infracțiuni constatate/persoane reținute 

 

23 Asigurarea respectării prevederilor legale în cazurile de solicitări de acordare a 

statutului de azil 

-“”- Număr solicitări  

 

24 Destructurarea reţelelor de trafic internaţional de autovehicole furate prin 

efectuarea de acţiuni specifice şi verificări în P.T.F. prin intermediul canalelor 

de cooperare poliţienească internaţională 

-“”- Număr autovehicule/utilaje depistate și confiscate  

 

 

25 Derularea unor acţiuni ferme de combatere a fenomenului de contrabandă cu 

produse accizabile şi evaziune fiscală în zona de competenţă a structurilor 

I.T.P.F. Iaşi 

-“”- Număr infracțiuni constatate/cantitate și valoare 

bunuri confiscate  

 

26 Executarea unor acţiuni specifice privind combaterea traficului şi a tranzitului 

prin P.T.F. cu armament, muniţii, materiale explozive şi substanţe 

periculoase/psihotrope sau halucinogene, precum şi a deţinerii şi folosirii ilegale 

a armelor de foc letale şi neletale 

-“”- Număr infracțiuni constatate/cantități de 

armament, muniție și droguri confiscate  
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27 Derularea acţiunilor proprii şi în cooperare cu structurile cu atribuţii pe linia 

combaterii braconajului piscicol şi cinegetic în zona de competenţă 

-“”- Număr infracțiuni constatate/cantități de pește sau 

vânat și unelte confiscate  

28 Asigurarea accesului la informaţii de interes public prin înregistrarea şi 

gestionarea petiţiilor şi C.R. depuse 

-“”- Număr petiții/C.R. luate în evidență și soluționate  

 

29 Organizarea şi pregătirea acţiunilor coordonate de Agenţia Europeană de 

Management a fontierelor (Frontex) în cadrul structurilor I.T.P.F. Iaşi. Punerea 

în aplicare a Planurilor Operaţionale specifice misiunilor comune 

-“”- Număr experți detașați în cadrul structurilor Poliției de 

Frontieră Române 

 

 

30 Participarea personalului și a tehnicii de mobilitate terestră și navală în cadrul 

operaţiunilor comune şi a întâlnirilor de planificare/evaluare a acestora de către 

Agenţia Frontex 

-“”- Număr polițiști de frontieră / autospeciale 

detașați/detașate în misiuni comune 

 

 

31 Dezvoltarea cooperării internaţionale cu structurile similare din R.Moldova şi 

Ucraina prin derularea misiunilor comune, schimbului de date şi informaţii, 

precum şi a cercetării în comun a evenimentelor de frontieră 

 

 

 

-“”-   Număr de: 

- Şedinţe de lucru;   

- Predări/primiri persoane; 

- Predări/primiri animale; 

- Cercetări în comun; 

- Misiuni în comun; 

- Corespondenţă transmisă/primită 

IV Asigurarea resurselor umane, materiale şi logistice necesare implementării 

managementului integrat al frontierei 

  

32 Analiza modului de încadrare cu efective şi prezentarea de propuneri conducerii 

I.T.P.F. pentru nominalizarea Comisiilor de încadrare a posturilor vacante 

-“”- Încadrarea cu efective - % 

 

33 Asigurarea recrutării de candidaţi pe instituţii de învăţământ, inclusiv din rândul 

minorităţilor şi întocmirea dosarelor de candidat 

-“”- Număr dosare întocmite  

 

34 Monitorizarea activităţii de stagiu a elevilor de la Şcoala de Pregătire a 

Agenţilor P.F. „A.Iancu” Oradea şi al studenţilor Acad. de Poliţie „Al.I.Cuza” 

Bucureşti, în vederea perfecţionării deprinderilor practice de executare a 

serviciului de supraveghere şi control al frontierei 

-“”- Număr studenți și / sau elevi coordonați în cadrul 

activităților de stagiu  

 

 

35 Asigurarea pregătirii continue a personalului prin  participarea acestuia la 

activităţi de formare continuă în instituţiile de învăţămant ale MAI şi în afara 

acestora 

-“”- Numărul polițiștilor de frontieră participanți la 

cursuri  

 

36 Transmiterea operativă către D.G.A. a datelor şi informaţiilor de interes în 

formă primară 

-“”- Numărul informărilor transmise 

 

37 Monitorizarea sistemelor de comunicaţii fixe (microunde) şi a sistemelor de 

comunicaţii mobile digitale în standard TETRA implementate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-“”- Număr rapoarte defectare/număr intervenții 

asigurate  

38 Monitorizarea exploatării mijloacelor de mobilitate terestră, navală, a 

echipamentelor de supraveghere şi control precum şi derularea acordurilor cadru 

-“”- Număr revizii, I.T.P.-uri, reparații 

efectuate/defalcat pe tip de tehnică de mobilitate  
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ce au drept scop repunerea în stare de funcţionare a aparaturii de supraveghere 

V Perfecţionarea sistemului de colaborare şi cooperare între structurile MAI, 

precum şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 

în vederea gestionării eficiente a evenimentelor majore şi a situaţiilor de 

urgenţă 

  

39 Participarea la şedinţele consiliilor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi alte 

situaţii operative 

-“”- Număr participări asigurate  

 

40 Asigurarea participării efectivelor proprii în structurile constituite la nivelul 

MAI (grupa de coordonare, comandament operaţional, centrul operaţional de 

comandă, punct de conducere/comandă înaintat/mobil) şi desfăşurarea 

activităţilor pe această linie 

-“”- Număr comandamente asigurate/personal 

participant  

 

 

41 Punerea în aplicare a planurilor de cooperare locale privind diferitele situaţii de 

urgenţă şi criză în vederea limitării efectelor cauzate de acestea 

-“”- Număr intervenții asigurate / personal și/sau 

tehnică alocată  

VI 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 

  

42 Controale: 

- de fond executate prin colective de inspectori 

- tematice 

- de fond executate individual 

- inopinate 

Verificări 

- adăposturi 

- localităţi aflate în zona de inundabilitate 

- zone cu alunecări sau prăbuşiri de teren 

- localităţi afectate de alunecări sau prăbuşiri de teren 

- sirene 

- spaţii de evacuare 

Inspectoratul 

 pentru  

Situații de  

Urgență  

al Județului 

Botoșani 

-număr controale de fond executate prin colective 

de inspectori (instituţii); 

-număr controale tematice; 

-număr controale tematice inopinate la operatori 

economici şi instituţii; 

-număr controale de fond individuale la instituţii şi 

operatori economici; 

-număr controale de fond la U.A.T. 

-număr audituri de supraveghere la persoane 

autorizate să desfăşoare lucrări în domeniul 

apărării împotriva incendiilor; 

-număr verificări sirene; 

-număr verificări spaţii de evacuare; 

VII 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 

  

43 Informarea populaţiei şi a diferitelor categorii socio-profesionale asupra: 

-prevederilor legale în domeniu prevenirii şi protecţiei în situaţii de urgenţă; 

-pericolelor  potenţiale de producere a situaţiilor de urgenţă, măsurilor specifice de 

prevenire, protecţie şi intervenţie; 

-pericolelor potenţiale şi a comportamentului de adoptat în cazul descoperirii de 

-“”- -număr instruiri şi informări desfăşurate la 

localităţile, instituţiile şi obiectivele controlate; 

-număr exerciţii de alarmare, evacuare şi 

intervenţie la locul de muncă; 

-număr comunicate de presă; 
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muniţie neexplodată; -număr buletine informative; 

-număr articole în presa scrisă și materiale audio-

video; 

VIII 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 

  

44 Emiterea avizelor pentru: 

-sectorul de competenţă a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 

-planurile anuale de pregătire a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă, întocmite 

la nivelul unităţilor administrativ teritoriale şi la operatorii economici care au constituite 

servicii private pentru situaţii de urgenţă 

-avizarea planificării exerciţiilor de evacuare, întocmite la nivelul unităţilor de 

învăţământ întocmită de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 

-“”- - număr documente depuse pentru avizare; 

- număr avize emise; 

- număr documente avizate; 

IX Pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a 

populaţiei 
  

45 Elaborarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2022 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de pregătire, în anul 2022, cu: 

- preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă; 

-şefii centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

 -şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

 -şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

-conducătorii unităţilor de învăţământ sau personalul desemnat să execute pregătirea, de 

pe raza judeţului. 

Organizarea  Programului Național ”Salvator din Pasiune”. 

Organizarea de activități de informare preventivă, prin derularea campaniilor 

naționale și locale de informare preventivă 

-“”- -număr instruiri cu preşedinţii C.L.S.U. din judeţ; 

-număr  instructaje de pregătire cu şefii centrelor 

operative  pentru situaţii de urgenţă; 

-număr convocări de pregătire cu şefii S.V.S.U.  din 

judeţ; 

-număr convocări de pregătire cu şefii S.P.S.U. din 

judeţ; 

-număr  instructaje de pregătire cu directorii unităţilor 

de învăţământ din judeţ; 

-număr convocări cu cadrele tehnice PSI de la unităţile 

de învăţământ 

-număr serii de pregătire; 

-număr de voluntari recrutați; 

-număr activități de informare preventivă; 

număr participanți; 

X Activităţi de control a serviciilor publice voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă 
  

46 Executarea de controale la serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 

Coordonarea şi îndrumarea autorităţilor publice locale, operatorilor economici privind 

desfăşurarea activităţii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 

 

-“”- -număr  activităţi de control şi îndrumare  cu S.V.S.U.; 

-număr  activități de control şi îndrumare  cu S.P.S.U.; 

-număr activităţi de informare şi  instruire a 

autorităţilor publice şi conducerile operatorilor 

economici privind desfăşurarea activităţii S.V.S.U. sau 

S.P.S.U. 

XI Îndrumare  / coordonare a serviciilor publice voluntare şi private pentru situaţii 

de urgenţă 
  

47 Coordonarea şi îndrumarea autorităţilor publice locale, operatorilor economici privind -“”- -număr  activităţi de îndrumare  / coordonare cu S.V.S.U.; 
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desfăşurarea activităţii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 

Executarea de verificări / exerciţii la serviciile voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă 

 

-număr activităţi de îndrumare  / coordonare cu S.P.S.U.; 

-număr activităţi de instruire a personalului autorităţilor 

publice şi operatorilor economici privind desfăşurarea 

activităţii  pe linie de  situații de urgență; 

-număr participanți; 

XII Organizarea concursurilor profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum 

şi acţiunilor educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli 
  

48 Organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale cu S.V.S.U. şi S.P.S.U.: 

 - etapa judeţeană/ interjudețeană;  

 

Sprijinirea Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor: 

-cu cercurile tehnico aplicative de elevi „Prietenii pompierilor”:   

              - etapa judeţeană  

- cu tematică protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”: 

                   - etapa pe localitate 

          - etapa judeţeană 

 

Desfăşurarea de activităţi instructiv educative cu cercurile tehnico-aplicative de elevi 

prin prezentarea temelor specifice domeniului situaţiilor de urgenţă şi  desfăşurarea de 

activităţi practice 

-“”- -număr activități privind organizarea şi desfăşurarea 

etapei judeţene/interjudețene a concursurilor profesionale 

ale S.V.S.U. şi S.P.S.U.; 

-număr activități de sprijinire a Inspectoratului Şcolar 

Judeţean pentru organizarea şi desfăşurarea etapei 

judeţene a concursului cu tematică protecţie civilă  „Cu 

viaţa mea apăr viaţa”; 

-număr activități  de sprijinire a Inspectoratului Şcolar 

Judeţean pentru organizarea şi desfăşurarea etapei 

judeţene a concursurilor cu cercurile tehnico-aplicative 

,,Prietenii Pompierilor”. 

-număr acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative 

din şcoli. 

- număr participanți; 

XIII 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 

  

49 Actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Botoşani -“”- -Nr. actualizări plan 

XIV 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 

  

50 Desfăşurarea antrenamentelor de avertizare, alarmare publică și evacuare a populației a 

comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă Curtești, Mihălășeni, Bucecea, Hudești, 

Manoleasa, Mitoc, Păltiniș, Călărași, Românești, Rădăuți Prut, Santa Mare, Frumușica, 
Ripiceni, Coșula, Concești, Havârna, Pomârla, Mileanca, Viișoara, Hănești, Mihăileni și 

Șendriceni de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului 

Botoşani. 

-“”- - număr  antrenamente; 

- număr exerciţii avertizare / alarmare/evacuare; 

 

XV Stabilirea concepţiei de intervenţie şi elaborarea / coordonarea elaborării   
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documentelor operative de răspuns 

51 Executarea recunoaşterilor în teren în vederea  întocmirii  Planurilor operative de 

intervenţie 

Avizarea planurilor de intervenţie în caz de incendiu 

-“”- - număr  recunoaşteri în teren; 

-număr planuri avizate; 

XVI Planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi altor activităţi de pregătire, 

pentru verificarea viabilităţii documentelor operative 
  

52 Planificarea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de pregătire fără acţiune în teren 

(EXCON) şi cu forţe şi mijloace în teren (EXCOM) în anul 2022 de către Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani în următoarele locaţii:  

 
Exercițiu combinat de conducere cu forțe și mijloace în teren la producerea unui cutremur 

de pământ la S.C. Modern Calor S.A.; 

 

Exercițiu de conducere fără acțiune în teren la producerea unor situații de urgență – furtuni 

și viscol și risc radiologic – municipiul Botoșani. 

 

Exercițiu combinat de conducere cu forțe și mijloace în teren la producerea accidentelor, 

avariilor, exploziilor și incendiilor în activități de transport – DN29 A, municipiul 

Dorohoi. 

 
Exercițiu combinat de conducere cu forțe și mijloace în teren la producerea inundațiilor – 

ACUMULARE Ezer – râul Jijia. 

-“”- -număr  exerciţii; 

XVII Elaborarea şi supunerea spre aprobare a documentelor Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani 
  

53 - Hotărâri C.J.S.U. 

- Procese-verbale şedinţe C.J.S.U 
-“”- - număr hotărâri; 

- număr ședințe ale CJSU; 

XVIII Actualizarea bazei de date în vederea întocmirii  Planului de protecţie şi intervenţie 

în cazul căderilor masive de zăpadă, a producerii gheţii şi poleiului în judeţul 

Botoşani în iarna 2022 – 2023 

  

54 Actualizarea Planului de protecţie şi intervenţie în cazul căderilor masive de zăpadă, a 

producerii gheţii şi poleiului în jud. Botoşani în iarna 2022 – 2023 
-“”- -1 plan 

-nr. actualizări 

 Total obiective – 18 

Total acțiuni - 54 
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Nr. 

crt. 

 

 

 

 

Denumirea investiţiei 

 

 

 

 

 

Valoarea totală a 

investiţiei  

-mii lei- 

 

 

 

 

Programul/sursa de 

finanţare 

 

 

 

 

 

Data începerii investiţiei şi data 

finalizării investiţiei, conform 

contractului de finanţare 

semnat/actului adiţional 

Stadiul investiţiei 

% 

/ etapa de 

pregătire 

22.02.2022 

 

 
1 Modernizare și consolidare Post 

Poliție Călărași 

 

 

 

 

1.251,72/2017 

1.305,90/2020 

 

 

 

 

Cofinanțare –fonduri de la 

bugetul de stat și fonduri 

europene 

 

 

 

 

Data începerii investiției 2017 

Data începerii lucrărilor: 

Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 

Data finalizării investiției = data recepției finale 

(după expirarea perioadei de garanție) - 2024 

50% 

 

 

 

 

 
2 Modernizare și consolidare Post 

Poliție Durnești 

 

 

 

 

830,27/2017 

995,33/2020 

 

 

 

 

Cofinanțare –fonduri de la 

bugetul de stat și fonduri 

europene 

 

 

 

 

Data începerii investiției 2017 

Data începerii lucrărilor: 

Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 

Data finalizării investiției = data recepției finale 

(după expirarea perioadei de garanție) - 2024 

65% 

 

 

 

 

 
3 Modernizare și consolidare Post 

Poliție Ungureni 

 

 

1.262,84/2017 

1.600,34/2020 

 

 

Cofinanțare –fonduri de la 

bugetul de stat și fonduri 

europene 

 

Data începerii investiției 2017 

Data începerii lucrărilor: 

Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 

Data finalizării investiției = data recepției finale 

(după expirarea perioadei de garanție) - 2024 

50% 

 

 

 

4 Extindere și reabilitare spații clădiri 

– Modernizare sediu S.P.F. 

Darabani 

 

 

 

6.685,674 

 

 

 

Începând cu luna noiembrie 2021, 

lucrările de construcție la acest 

obiectiv de investiţie au fost reluate 

cu fonduri europene, prin programul 

 ISF (Fondul de Securitate Internă) 

 

 

 

 IGPF a luat măsura 

actualizării Proiectului 

Tehnic, în acest sens 

fiind încheiat  cu firma  

SC INKSHAPE SRL un 

contract de proiectare 
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           CAPITOLUL 14 – MINORITĂȚI NAȚIONALE 
 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Monitorizarea implementării la nivel județean a Strategiei de incluziune a 

cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2021-2027 

  

1 Evaluarea semestrială și anuală a stadiului de implementare a strategiei și 

întocmirea rapoartelor de progres 

Instituția 

Prefectului- 

Județul Botoșani 

Biroul Județean 

pentru Romi 

Nr. evaluări 

Nr. rapoarte de progres 

2 Consilierea experților locali pentru romi în vederea întocmirii planurilor locale de 

acțiune “Romii 2022” 

-“”- Nr. experți locali consiliați 

Nr. planuri locale întocmite 

3 Întocmirea Planului Județean “Romii 2022” -“”- 1 plan județean 

4 Derularea Programului special de ocupare a forţei de muncă pentru comunităţi cu 

număr mare de etnici romi 

-ocuparea persoanelor de etnie roma, din care:  

           -încadrare prin servicii de mediere   

 

Agenția  

Județeană de 

Ocupare 

 a Forței  

de Muncă  

Botoșani 

Nr. persoane mediate 

Nr. persoane ocupate după mediere 

 

5 Asigurarea locurile speciale de admitere în învățământul liceal pentru elevii de 

etnie romă  

 

 

Inspectoratul 

 Școlar  

Județean  

Botoșani 

Nr. locuri rezervate pentru admiterea, pentru anul școlar 

2022-2023, a elevilor romi 

Nr. de elevi admiși 

6 Participare la activitățile de promovare a identității culturale a romilor la nivelul 

județului 

 

 

Instituția 

Prefectului- 

Județul Botoșani 

Biroul Județean 

pentru Romi 

Nr. activități 

Parteneri – ONG  

7 Coordonarea activităților în vederea asigurării cunoașterii legislației pentru 

combaterea discriminării de către cetățenii români aparținând minorității rome 

 

 

Instituția 

Prefectului- 

Județul Botoșani 

Biroul Județean 

pentru Romi 

Nr. activități 

Parteneri – ONG+structurile locale 

 Total obiective – 1 

Total acțiuni - 7 

  

 

______________________________ 

__________ 
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              ANEXA A 
 

INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI NOI - FINANŢATE DIN FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAME 

GUVERNAMENTALE 
 

 

         

Nr. 

crt. 

Unitatea 

administrativ-

teritorială 

Denumirea investiţiei Valoarea 

totală a 

investiţiei 

conform 

contractului 

de finanţare 

semnat 

 

-mii lei- 

Programul 

naţional de 

finanţare 

Stadiul 

investiţiei  

  (%) 

/etapa 

 

 

22.02.2022 

Data începerii 

investiţiei şi 

data 

finalizării 

investiţiei, 

conform 

contractului 

de finanţare 

semnat 

Alte 

observaţii 

 

1 JUDEŢUL BOTOŞANI - CONSILIUL JUDEŢEAN      

1  Modernizare DJ 208 H, Vorona-Oneaga-Pădureni, km 

21+450-34+150 

25.057,206 PNDL II 28% 06.12.2018 

24 luni 

30.11.2020 

31.12.2022 

 

2  Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni-DN 24C,  km 

41+050-47+700 

14.280,944 PNDL II 74% 2018 

31.12.2022 

02.09.2021 

31.12.2022 

 

3  Modernizare și consolidare DJ 282 A km 0+000-

10+000, DN 29D Ionășeni-Mășcăteni 

21.411,942 PNDL II 88% 23.10.2018 

24 luni 

31.12.2022 

31.10.2021 

31.12.2022 

 

4  Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 

0+000-2+500 

6.220,502 PNDL II 74% 31.12.2022 

Sept. 2021 

31.12.2022 

 

5  Consolidare versant şi modernizare DJ 293, Dumeni–

Havârna, km 8+100 – 9+000 

11.991,766 

9.930,000 

 

Compania 

Națională de 

Investiții 

Subprogramul 

Lucrări de primă 

80% Nov.2018 

31.12.2022 
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urgență 

6  Consolidare versant şi modernizare DJ 296, Roma – 

Nicşeni, km 14+000-15+380 

22.624,409 Compania 

Națională de 

Investiții 

80% 31.12.2022 Ordin începere lucrări 

05.01.2021 

7  „Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a 

Muzeului Județean Botoșani” 

35.999,000  

din care 

577,000 este 

contribuția  

CJ BT 

Compania 

Națională de 

Inves „tiții 

Predare 

amplasament către 

firmele care vor 

executa 

documentația 

tehnică+execuție 

lucrări 

3 ani și 6 luni Ordin începere lucrări 

15.12.2021 

 

8  Construire clădire Laborator microbiologie boli 

infecțioase pentru biologie moleculară RT-PCR, 

strada Ștefan cel Mare nr. 39, în municipiul Botoșani 

(în incinta Secției de Boli infecțioase a Spitalului 

Județean de Urgență Mavromati Botoșani) 

1.440,000 Compania 

Națională de 

Investiții 

Subprogram 

Unități sanitare 

Achiziție execuție 

proiectare, 

execuție lucrări și 

asistență tehnică 

2022 Depunere oferte până 

în data de 28.02.2022 

2 MUNICIPIUL BOTOŞANI      

1  Spital municipal de boli cronice şi îngrijiri paleative – 

100 locuri 

 

17.860,495 

14.700,000 

 

CNI 

Programul 

naţional de 

construcţii de 

interes public sau 

social 

Subprogramul 

“Unităţi sanitare 

din mediul urban 

100%  
construcție clădire 

spital+finalizare 

lucrări de  

racordare la 

utilități 

 

 

Obiectiv derulat 
prin CNI SA 

În data de 19.01.2022 

au fost planifícate  

probele la racorduri. 

Urmează procedura de 

acreditare a unității 

medicale. 

2  Construirea a 72 locuinţe sociale in zona Cişmea 5.900,000          

fără TVA 

Program 

naţional de 

construcţii de 

interes public 

şi social 

CNI 

53% Reziliere 

contract cu 

operatorul 

economic, 

recepție lucrări 

executate. 

Procedura de 

achiziție 

lucrări rest de 

executat 

Există Pth pentru 

rest de executat 

3  Execuție utilități pentru sală de atletism Botoșani, 

municipiul Botoșani, județul Botoșani 

421,040 PNDL II 99% 03.12.2018 

03.10.2019 

31.12.2022 

 

4  Lucrări de modernizare pentru autorizare securitate la 

incendiu Grădinița nr. 22 cu program prelungit, 

municipiul Botoșani, județul Botoșani 

590,590 PNDL II 50% 18.07.2018 

31.12.2022 
 

5  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 253,660 PNDL II 99% 02.07.2018  
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Colegiul Național „A.T.Laurian”, municipiul 

Botoșani, județul Botoșani 

31.12.2022 

6  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Grădinița nr.23, municipiul Botoșani, județul Botoșani 

243,210 PNDL II 97% 16.05.2018 

31.12.2022 
 

7  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Grădinița nr.5, municipiul Botoșani, județul Botoșani 

236,900 PNDL II 99% 14.03.2018 

31.12.2022 
 

8  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Grădinița “Șotron”, municipiul Botoșani, județul 

Botoșani 

249,810 PNDL II 90% 04.04.2018 

31.12.2022 
 

9  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Liceul “Alexandru cel Bun”, municipiul Botoșani, 

județul Botoșani 

786,040 PNDL II 95% 16.05.2018 

31.12.2022 
 

10  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Liceul „Dimitrie Negreanu”, municipiul Botoșani, 

județul Botoșani 

306,360 PNDL II 70% 16.05.2018 

31.12.2022 
 

11  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Liceul Tehnologic „Elie Radu”, municipiul Botoșani, 

județul Botoșani 

586,720 PNDL II Elaborare 

documentatie 

procedură 

achiziții 

  

12  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, municipiul 

Botoșani, județul Botoșani 

258,640 PNDL II 15% 28.12.2018 

29.12.2019 

31.12.2022 

 

13  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe” Botoșani, 

municipiul Botoșani, județul Botoșani 

278,420 PNDL II Elaborare 

documentatie 

procedură 

achiziții 

  

14  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Școala Gimnazială nr.7, municipiul Botoșani, județul 

Botoșani 

980,750 PNDL II 92% 04.04.2018 

31.12.2022 
 

15  Relocare Grădinița 24 ,,Voinicelul'', municipiul 

Botoșani, județul Botoșani 

645,010 PNDL II Elaborare 

documentatie 

procedură 

achiziții 

  

16  Consolidare și reabilitare Sală de sport – Liceul 

Teoretic Nicolae Iorga Botoșani 

1.366,371 CNI 

Subprogramul 

Săli de sport 

- 2020 Reziliat contract 

de execuție 

17  Modernizare sistem iluminat public pietonal 995,314 AFM Aprobat  

finanțare 
20.08.2021 

20.08.2024 
 

18  Construire creșă, strada Pod de Piatră nr. 88 A 8.400,000 CNI Achiziție lucrări de 

proiectare, 

asistență tehnică 

ian.2022  
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din partea 

proiectantului pe 

perioada execuției 

lucrărilor și 

execuție lucrări 

3 MUNICIPIUL DOROHOI      

1  Locuințe sociale - strada Dumbrava Roșie, etapa 

II, mun. Dorohoi, jud. Botoșani 

4.452,971 Programul  

privind constructia 

de locuinte sociale 

derulat conform 

Legii locuintei  

nr. 114/1996 

63% 2021-2022  

2  Locuințe sociale - strada Cercetaș Știubianu, 

etapa II, mun. Dorohoi, jud. Botoșani 

3.020,983 Programul  

privind constructia 

de locuinte sociale 

derulat conform 

Legii locuintei  

nr. 114/1996 

10% 2021-2022  

4 ORAŞ BUCECEA      

1  Modernizare străzi în orașul Bucecea, județul 

Botoșani 
6.106,098 PNDL II 

 

65,70 % 28.12.2017 

27.12.2021 

31.12.2022 

 

2  Realizare grădiniță cu program prelungit, oraș 

Bucecea, județul Botoșani 
1.233,250  PNDL II 72,61 % 08.12.2017 

07.12.2021 

31.12.2022 

 

3  Realizare școală clasele I-VIII cu 8 săli de clasă, oraș 

Bucecea, județul Botoșani 
2.748,523  PNDL II 38,00 % 08.12.2017 

07.12.2021 

31.12.2022 

 

5 ORAŞ DARABANI      

1  Extinderea, modernizarea și dotarea Liceului 

„Dimitrie Cantemir”, oraș Darabani, județul Botoșani 

20.099,690 PNDL II 
 

16,60%  03.05.2018 

03.05.2022 

31.12.2022 

 

2  Construire locuinte sociale, orașul Darabani, judetul 

Botoșani 

6.621,920 Programul  

privind construcția 

de locuințe sociale 

derulat conform 

Legii locuinței  

nr. 114/1996 

In procedură de 

licitație pentru 

serviciile de 

proiectare și 

execuție lucrări 

2021-2023  

3  Reabilitare străzi afectate de pagubele produse în 
urma calamităților, oraș Darabani, județul Botoșani  
 
 

19.806,850 Programul 

Național de 

Construcții de 

Interes Public sau 

Social, 

Subprogramul 

"Lucrări în primă 

Elaborare PTh 2021-2023 Obiectiv realizat prin 

CNI.  

Orașul Darabani are 

obligaţia executării 

utilităţilor aferente. 
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urgenţă" 

desfasurat prin 

CNI 

4  Reabilitare și modernizare  străzi afectate de pagubele 

produse în urma calamităților, oraș Darabani, județul 

Botoșani 

6.902,720 Programul 

Național de 

Construcții de 

Interes Public sau 

Social, 

Subprogramul 

"Lucrări în primă 

urgenţă" 

desfasurat prin 

CNI 

In procedură de 

licitație pentru 

serviciile de 

proiectare și 

execuție lucrări 

2021-2023 Obiectiv realizat prin 

CNI.  

Orașul Darabani are 

obligaţia executării 

utilităţilor aferente. 

5  Construire locuințe pentru tineret destinate închirierii, 

orașul Darabani, județul Botoșani, strada Fragilor, nr. 

2, Etapa II 

7.964,480 ANL In procedură de 

licitație pentru 

serviciile de 

proiectare și 

execuție lucrări 

2021-2023 Obiectiv realizat prin  

ANL 

6 ORAŞ FLĂMÂNZI      

1  Modernizare sistemului de iluminat public in orașul 

Flămânzi 
988,833 

 

Programul 

Iluminat Public  

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

 

Finalizare  

achiziții execuție 

lucrări 

dec.2020  

iunie 2022 
 

2  Crearea unor sisteme de gestionare eficientă a 

gunoiului de grajd in orașul  Flămânzi 
3.159,000 

 

Ministerului 

Apelor și 

Pădurilor - 

Proiectul 

,,Controlul 

integrat al poluării 

cu nutrienți” – 

Finanțare 

adițională 

Lansare 

licitație achiziție 

execuție lucrări 

17.08.2020 

31.03.2022 
 

3  Construirea de locuințe ANL în localitatea Flămânzi 3.174,000 CNI  Licitație achiziție 

execuție lucrări 

finalizată 

Aprilie 2021 

decembrie 

2024 

 

4  Construire sală de sport la Șc Gimnazială ,,Ion Bojoi”, 

oraș Flămânzi 

4.900,000 CNI  Licitație achiziție 

execuție lucrări 

finalizată 

Aprilie 2021 

decembrie 

2024 

 

7 ORAŞ SĂVENI      

1  Reabilitare, modernizare, extindere și dotări Liceu 

Teoretic „Dr. Mihai Ciucă, Săveni 

14.910,600 PNDL 70,22% 2018  

31.12.2022 
 

2  Construire local Școală Primară nr.2, sat Bozieni, oraș 

Săveni, jud. Botoșani 

851,052 PNDL 96,62 2018  

31.12.2022 
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3  Închiderea depozitului neconform de deșeuri 

municipal, clasa B, oraș Săveni, jud. Botoșani 

4.693,058 AFM Întocmire  

SF 
2018  

 
 

4  Modernizare străzi orăşeneşti şi drumuri săteşti, în 

oraşul Săveni, judeţul Botoşani, etapa a II-a 

9.145,600 PNDL 94,66% 2018 

31.12.2022 
 

5  Construire complex sportiv, strada Independenţei nr. 2 

 

9.043,889 CNI 60% 2019  

6  Construire locuinţe sociale – strada Rozelor nr. 1 6.425,530 Programul privind 

construcția de 

locuințe sociale 

derulat conform 

Legii locuinței nr. 

114/1996 

63,36% 2019  

7  Construire locuințe sociale – Aleea Prunului nr. 2 4.349,425 Programul privind 

construcția de 

locuințe sociale 

derulat conform 

Legii locuinței nr. 

114/1996 

Semnat  

contract de 

finanțare 

2020  

8  Construire bază sportivă tip 2 – strada Nicolae Iorga 

nr. 1 

1.396,163 CNI 5% 2019  

9  Locuințe pentru tineri destinate închirierii-Strada 1 

Decembrie nr. 24-26 

7.281,811 ANL În etapa de 

realizare Pth 

2019  

8 ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI      

1  Extinderea, consolidarea, reabilitarea, modernizarea şi 

dotarea cinematografului Prutul din Oraşul Ştefăneşti, 

Judeţul Botoşani”. 

9.489,000 Programul 

național de 

construcții de 

interes public și 

social, 

subprogramul 

„Săli de cinema” 

prin CNI 

Predare 

CNI  

ptr realizare 

Pth+lucrări 

01.10.2018 

01.10.2021 
 

2  Construire cămin cultural în localitatea Bobulești 3.250,000 Programul 

național de 

construcții de 

interes public și 

social, 

subprogramul 

“Așezăminte 

culturale” 

prin CNI 

Obiectiv 

 predat la  

CNI pentru 

realizarea 

lucrărilor 

  

3  Construire și dotare centru de permanență în orașul 

Ștefănești 

5.926,000 Programul 

național de 

construcții de 

interes public și 

social, 

Obiectiv 

 predat la  

CNI pentru 

realizare 

Pth+lucrări 
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subprogramul 

“Unități sanitare 

din mediul 

urban”” 

4  Construire blocuri pentru locuințe sociale și amenajare 

incintă, în orașul Ștefănești 

15.652,000 Programul  

privind construcția 

de locuințe sociale 

derulat conform 

Legii locuinței 

 nr. 114/1996 

Elaborare 

documentații 

tehnice 

01.11.2020 

14.12.2024 

 

9 COMUNA ALBEŞTI      

1  Construire şcoală,  sat  Măscăteni, comuna  Albeşti, 

judeţul Botoşani 
952,000 PNDL 90% 23.05.2018 

23.05.2020 

31.12.2022 

 

2  Construire și dotare dispensar medical uman în 

localitatea Albești 
 CNI  2021 Aprobat prin Ordinul 

MDLPA nr. 

141/11.02.2021 

3  Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna 

Albești 
 CNI  2021 Aprobat prin Ordinul 

MDLPA nr. 

922/12.07.2021 

10 COMUNA AVRĂMENI      

1  Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 2 

Panaitoaia, comuna Avrămeni, județul Botoșani în 

vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare 

819,150 PNDL 75% 04.09.2017 

04.09.2018 

Constructorul inițial a 

intrat in insolvență, s-a 

organizat o a doua 

publicare in SICAP si 

este contract semnat cu 

un alt constructor, care 

are termenul de 

finalizare a obiectivului 

în data de 28.02.2022 

11 COMUNA BĂLUŞENI      

1  Înființarea rețelei de canalizarea apei uzate menajere 

și a stației de epurare in localitățile Draxini și 

Bălușeni, Comuna Bălușeni, Județul Botoșani 

12.253,000 PNDL 85% 2018 

31.12.2022 
 

2  Modernizare drumuri comunale DC 49 și DC 50 32.000,000 CNI Achiziții execuții 

lucrări 
  

3  Înlocuirea corpurilor de iluminat led având un consum 

ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED 

echipate cu sistem de dimare care permit reglarea 

fluxului luminos la nivelul intregului obiectiv de 

investitii in Comuna Bălușeni, Județul Botoșani 

1.000,000 AFM Achiziție 

 execuțiie 

lucrări 

  

12 COMUNA  BLÂNDEŞTI      

1  Modernizare drumuri comunale și sătești din comuna 

Blândești, județul Botoșani 

7.970,690 PNDL 95% 27.03.2018 

31.12.2020 
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31.12.2022 

2  Construire Dispensar uman comuna Blândești, județul 

Botoșani 

1.934,710 PNDL 25% 16.03.2018 

31.12.2022 
 

3  Amenajarea grupurilor sanitare şi asigurarea cu 

utilităţi a acestora - Școala Șoldănești și Școala 

Cerchejeni 

123,000 HG nr. 

363/2019 

80% 2019 

31.08.2022 
 

13 COMUNA BRĂEŞTI      

1  Realizarea sistemului de canalizare și a stației de 

epurare în sat Brăești, comuna Brăești, județul 

Botoșani 

4.977,000 PNDL 2 Lucrare  

aflată în curs  de  

obţinere  avize, în  

vederea  emiterii  

autorizaţiei de  

construcţie 

31.08.2018 

31.08.2020 

31.12.2022 

 

2  Realizare și dotare grădiniță în sat Brăești, comuna 

Brăești, județul Botoșani 

1.232,000 PNDL 2 90% 03.06.2020 

03.06.2022 

31.12.2022 

 

14 COMUNA CĂLĂRAŞI      

1  Reabilitare și extindere dispensar medical Călărași, 

comuna Călărași,  județul Botoșani 

883,123 PNDL 98% 18.05.2018 

18.05.2020 

31.12.2022 

 

2  Înființare rețea apă uzată și stație de epurare în satele 

Pleșani și Libertatea din comuna Călărași,  județul 

Botoșani 

9.761,009 PNDL 98% 29.05.2018 

29.05.2020 

31.12.2022 

 

3  Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în 

comuna Călărași, județul Botoșani” 
500,000 AFM Contractul de 

finanțare a fost 

semnat în data de 

12.07.2021 

Iulie 2021 

Nov.2022 

 

15 COMUNA CONCEŞTI      

1  Reabilitare prin asfaltare a DC 84, de la km 1+630 la 
km 2+918, DS 501, DS 502, DS 2  de la km 0 la km 
0+350 și de la km 0+450 la km 1+270, DS 15, DS 53, 
DS 55, DS 58, DS 61, DS 66, comuna Concești, județul 
Botoșani 

5.576,807 PNDL 72,11% 2018 

31.12.2022 
 

16 COMUNA COPĂLĂU      

1  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 

10.071,066 PNDL 2 65% 2017-2021 

31.12.2022 
Execuţie începută 

în 03.06.2019 
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17 COMUNA CORLĂTENI      

1  Realizare extindere, modernizare și dotare școală și 

gradiniță în corpurile A si B din cadrul Școlii 

Gimnaziale, localitatea Corlăteni, comuna Corlăteni, 

județul Botoșani 

4.998,052 PNDL 95% 23.11.2017 

23.11.2021 

4 ani 

 

2  Sistem de alimentare cu apă potabilă în localitățile 

Carasa, Corlăteni, Vlădeni și Podeni, comuna 

Corlăteni, județul Botoșani 

20.927,929 PNDL II 70% 09.11.2017 

09.11.2021 

4 ani 

 

3  Modernizarea sistemului de iluminat stradal în 

comuna Corlăteni, județul Botoșasni. 
499,500 AFM 15% 06.09.2021 

06.03.2022 

Semnat contractul de 

finanțare nr. 

165/01.07.2021 

18 COMUNA CORNI      

1  Reţea de alimentare cu apă sat Corni, com. Corni, jud. 

Botoșani 

3.146,654 PNDL 95% 01.08.2016 

21.11.2020 

31.12.2021 

Contract de finanţare 

nr. 735/ 01.11.2016 cu 

MDRAP  

2  Canalizare menajeră si stație de epurare sat Corni, 

com. Corni, jud. Botoșani 

7.436,790 PNDL 74,53% 07.03.2018  

 31.12.2022 

Contract de finanţare 

nr. 1644/ 28.02.2018 

cu MDRAP  

19 COMUNA COŞULA      

1  Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna 

Cosula,judetul Botosani - 4,832 km 
4.710,442 PNDL 85% 14.12.2017 

14.12.2022 

31.12.2022 

 

2  Construire cămin cultural in sat. Coşula, comuna 

Coşula, judeţul Botoşani 
5.722,137 CNI 

Subprogramul 

așezăminte 

culturale 

97% 07.02.2020 

07.12.2022 
 

3  Reabilitare, Consolidare şi Modernizare Grădiniţă în 

sat Şupitca, comuna Coşula, judeţul Botoşani 
858,530 PNDL 70% 29.05.2018 

29.05.2022 

31.12.2022 

 

20 COMUNA CRISTEŞTI      

1  Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr. 

4 Unguroaia, comuna Cristești, județul Botoșani, în 

vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare 

822,932 PNDL 50% 2017/ 2020 

2021 
 

2  Construire și dotare Cămin cultural în localitatea 

Cristești, județul Botoșani 

2.042,011 CNI 70% 2018 

2020-2021 
 

3  Construire sala de sport scolara in localitatea Cristesti, 

comuna Cristesti, judetul Botosani 

 CNI SF 2019 

2022 
 

21 COMUNA CRISTINEŞTI      

1  Reabilitare și modernizare  Școala Gimnazială ,,Ioan 
Murariu” comuna Cristinești, Județul Botoșani 

1.157,000 PNDL 42,58% 26.04.2018 

25.04.2022 
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31.12.2022 

2  Construire/dotare Grădiniță  cu Program Normal Nr.4 
Fundu-Herții, comuna Cristinești, județul Botoșani 

979,000 PNDL 74,86% 26.04.2018 

25.04.2022 

31.12.2022 

 

3  Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu 
Program Normal Nr.5  Sat Poiana, comuna Cristinești, 
județul Botoșani 

1.127,000 PNDL 4,08% 26.04.2018 

25.04.2022 

31.12.2022 

 

22 COMUNA CURTEŞTI      

1  Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Curtești 
827,000 AFM Achiziție  

servicii de 

consultanță 

2020-2021 Ctr. finantare nr. 

35/04.12.2020 

23 COMUNA DÂNGENI      

1  Construire punct sanitar în satul Iacobeni, comuna 

Dângeni, județul Botoșani 

-cabinet medical 

-cabinet stomatologic 

-Punct farmaceutic 

596,882 PNDL II Lansare licitație 

achiziție execuție 

lucrări 

16.04.2018 

16.04.2022 

 

2  Sală de sport multifuncțională pentru Școala din sat 

Dângeni-102 locuri 

4.918,300 CNI 

Subprogramul 

Săli de sport 

Procedură  

achiziție execuție 

lucrări 

28.07.2020 

15.08.2022 
 

3  Obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare 

Cămin cultural în satul Iacobeni, comuna Dângeni, 

judeţul Botoşani” 

404,530 Compania 

Naţională de 

Investiţii 

Reactualizare 

deviz general 

pentru organizarea 

licitaţiei.  

Devizul 

reactualizat 

 a fost transmis 

către CNI. 

28.03.2020 

11.04.2022 
 

24 COMUNA DERSCA      

1  Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială 

,,Nicolae Iorga" Corp 3, comuna Dersca, judeţul 

Botoşani  

2.534,000 PNDL 99% 14.03.2018 

14.03.2020 

31.12.2022 

 

2  Reabilitare rețele de iluminat public pentru localitatea 

Dersca 

601,000 AFM Achiziție  

execuție lucrări 
16.07.2021 

16.07.2025 
 

25 COMUNA  DOBÂRCENI      

1  Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în 

comuna Dobârceni, județul Botoșani 

9.198,228 

 

 

PNDL 40,56% 19.03.2018 

 4 + 2 ani 

31.12.2022 

 

2  Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea 

Dobârceni, comuna Dobârceni, Județul Botoșani 

695,573 

 

 

PNDL 32,38% 19.03.2018   

4 + 2 ani 

31.12.2022 
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3  Eficientizare sistem de iluminat public în comuna 

Dobârceni, județul Botoșani 

500,000 

 

AFM 

 
 

07.07.2021 

07.01.2023 

 

26 COMUNA DURNEŞTI      

1  Rețele de canalizare și stație de epurare în sat 

Cucuteni, com. Durnești, jud. Botoșani 
6.614,526 PNDL 2 98% 29.05.2018 

4 ani 
 

2  Modernizare si reabilitare Școala sat Durnești, 

comuna Durnești, jud. Botoșani 
692,261 PNDL 2 98% 12.04.2018 

4 ani 
 

3  Construire sală de sport în satul Durnești, comuna 

Durnești, județul Botoșani 

 

- 

 

 

CNI 

Subprogramul 

Săli de sport  

În achiziție  

execuție lucrări 

 

2021 

 

 

 

27 COMUNA FRUMUŞICA      

1  Modernizare/Reabilitare Şcoala Gimnazială  Nr.1 

Vlădeni-Deal, comuna Frumuşica, judeţul Botoşani, în 

vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 

467,438 PNDL 75% 09.10.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

2  Modernizare/Reabilitare Grădiniţa cu program normal 

Nr.1 Vlădeni-Deal, comuna Frumuşica, judeţul 

Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 

funcţionare 

489,680 PNDL 75% 09.10.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

3  Modernizare/Reabilitare Şcoala Gimnazială  Nr.3 

Rădeni, comuna Frumuşica, judeţul Botoşani, în 

vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 

489,598 PNDL 85%. 11.11.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

4  Modernizare/Reabilitare Grădiniţa cu program normal 

Nr.4 Storeşti, comuna Frumuşica, judeţul Botoşani, în 

vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 

489,577 PNDL 90% 11.11.2018 

31.12.2021 

31.02.2022 

 

28 COMUNA GORBĂNEŞTI      

1  Înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă în comuna 

Gorbăneşti, judeţul Botoşani 

8.531,531 PNDL 80% 06.12.2018 

31.12.2020 

20.08.2021 

31.12.2022 

 

29 COMUNA HAVÂRNA      

1  Realizare şi dotare Grădiniţă în sat Havârna, 

com.Havârna 

1.859,670 PNDL 95% 2017 

2021 

31.12.2022 

 

2  Sistem centralizat de alimentare cu apă 8.305,630 PNDL 62% 2017 

2021 
 

30 COMUNA HĂNEŞTI      

1  Sistem de alimentare cu apă în comuna Hăneşti-satele 

Hănești și Slobozia 

6.718,00 PNDL II 67% 12.03.2018 

12.03.2022 

31.12.2022 
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31 COMUNA HILIŞEU HORIA      

1  Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Hilișeu-Horia, județul Botoșani 

 

 

19.926,352 

 

 

PNDL 

 

 

85%  

 

 

Data începerii 

23.10.2017 

31.12.2022 

 

 

 

2  Construire și dotare cămin cultural Hilișeu Horia 

 

 

 

1.047,824 

 

 

 

CNI 

Subprogramul 

așezăminte 

cultural 

 

95% 

 

 

 

Data inceperii 

24.10.2014 

 

 

 

32 COMUNA HUDEŞTI      

1  Modernizare Şcoala Gimnazială nr.4 Baranca, comuna 

Hudeşti, judeţul Botoşani 

482,750 PNDL 95% 31.12.2022  

2  Modernizare Şcoala Gimnazială nr.3 Alba, comuna 

Hudeşti, judeţul Botoşani 

574,210 PNDL 95% 31.12.2022  

3  Modernizare Şcoala Primară nr.1 Mlenăuţi, comuna 

Hudeşti, judeţul Botoşani 

130,270 PNDL 95% 31.12.2022  

4  Modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Hudeşti, 

sat.Hudeşti, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani 

3.669,000 PNDL 90% 31.12.2022  

33 COMUNA IBĂNEŞTI      

1  Înființare rețea de apă și canalizare în comuna 

Ibănești, județul Botoșani 

6.693.,970 PNDL II 83% 2018-2020 

31.12.2022 
 

2  Inlocuirea corpurilor de iluminat având un consum 

ridicat de energie eléctrica cu corpuri de iluminat LED 

echipate cu sistem de dimare care permit reglarea 

fluxului luminos la nivelul intregului obiectiv de 

investitii in comuna Ibănești 

534,150 AFM – 

Iluminat 

public 

10%  

 

2021-2022 Execuție lucrări 

34 COMUNA LEORDA      

1  Realizare iluminat public stradal inteligent in comuna 

leorda 

580,600 AFM 70% 23.06.2021 

23.06.2022 
 

35 COMUNA MANOLEASA      

1  Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.5 

Zahoreni, comuna Manoleasa, județul Botoșani 

476,373 PNDL I Reluare achiziție 

execuție lucrări 

2016-2019 

2021 
 

2  Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 Manoleasa, 

Corp A, comuna Manoleasa, județul Botoșani 

625,828 PNDL I 98% 2016-2019 

2021 
 

3  Reabilitare și modernizare Grădinița nr.5 Zahoreni, 

comuna Manoleasa, județul Botoșani 

746,439 PNDL I 22% 2016-2019 

2021 
 

4  Reabilitare și modernizare Grădinița nr.2 Liveni, 

comuna Manoleasa, județul Botoșani 

740,586 PNDL I Reluare achiziție 

execuție lucrări 

2016-2019 

2021 
 

5  Inființare rețea de alimentare cu apă și canalizare în 23.606,483 PNDL II 85% 2017  
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comuna Manoleasa, județul Botoșani 31.12.2022 

6  Construire Grădinița in localitatea Loturi, comuna 

Manoleasa, județul Botoșani 

580,661 PNDL II Reluare achiziție 

execuție lucrări 

2017 

31.12.2022 
 

7  Modernizare și dotare Dispensar medical Liveni, 

comuna Manoleasa, județul Botoșani 

688,770 PNDL II Reluare achiziție 

execuție PTh și 

lucrări 

2017 

31.12.2022 
 

8  Modernizare și dotare Dispensar medical Manoleasa, 

comuna Manoleasa, județul Botoșani 

877,454 PNDL II Reluare achiziție 

execuție PTh și 

lucrări 

2017 

31.12.2022 
 

9  Modernizarea infrastructurii de iluminat public în 

comuna Manoleasa 

409,313 AFM 20%  Semnat contrcat de 

finanțare în 

18.12.2020 

36 COMUNA MIHAI EMINESCU      

1  Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin 

cultural din satul Cervicești, comuna Mihai Eminescu, 

județul Botosani  

2.813,355 Programul 

national de 

constructii de 

interes public 

sau social 

CNI 

50%   

2  Sală de sport, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, 

județul Botșani  
4.155,304 Programul 

national de 

constructii de 

interes public 

sau social 

Subprogramul 

Săli de sport  

CNI 

Se află în 

procedură de 

achiziție execuție 

lucrări la CNI  

  

3  Reabilitare drumuri in urma pagubelor produse de 

fenomene meteorologice, in satul Cătămărești, 

comuna Mihai  Eminescu, judetul Botoșani  

2.388,276 Programul 

national de 

constructii de 

interes public 

sau social 

CNI 

10%   

4  Construire și dotare dispensar medical uman in sat 

Ipotești, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani  
7.655,189  Programul 

national de 

constructii de 

interes public 

sau social 

CNI 

Se află în 

procedură de 

licitație execuție 

 lucrări 

 

 

2022 

 
 

5  Lucrări de extindere a rețelei de apă și de ape uzate 

din comuna Mihai Eminescu 
5.000,000 

EURO 

Programul 

national de 

constructii de 

Se află în 

procedură de 

licitație execuție 

 lucrări 

2022 Depunere oferte 

până pe 15 martie 

2022 
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interes public 

sau social 

CNI 

 

 

37 COMUNA MIHĂILENI      

1  Reabilitare scară de bloc în comuna Mihăileni, județul 

Botoșani 

 

 

 

3.864,339 

 

 

Programul 

Național de 

Locuințe  

Sociale 

 

 

90% 

 

 

05.07.2019 

05.07.2022 

 

 

Semnare contract de 

execuție lucrări nr. 

4.533 din 12.12.2019. 

 

 
38 COMUNA MIHĂLĂŞENI      

1  Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri 

degradate în perimetrul de ameliorare Sarata, com. 

Mihălăşeni 

2.057,470 Agentia  

Fondului  

de Mediu 

60% 2010-2015 Proiect sistat din 

lipsa de fonduri 

2  Realizare și dotare grădiniță în comuna Mihălășeni, 

județul Botoșani 

1.864,126 PNDL  

2017-2020 
90% 2018 

31.12.2022 
 

39 COMUNA MILEANCA      

1  Înființare sistem de alimentare cu apă în localitatea 

Mileanca, comuna Mileanca, județul Botoșani 

5.566,285 

 

PNDL 2 

 

95% 

 

08.05.2018 

08.05.2021 

31.12.2022 

 

2  Modernizare unitate de învățământ Școala Gimnazială 

nr. 1 Mileanca, corp C1 

2.158,715 

 

PNDL 2 

 

98% 

 

16.03.2018 

16.03.2021 

31.12.2022 

 

40 COMUNA PĂLTINIŞ      

1  Alimentare cu apă în localitatea Păltiniş, judeţul 

Botoţani 

9.926,000 PNDL 85% 28.03.2018+ 

4 ani 

31.12.2022 

 

 

41 COMUNA POMÂRLA      

1  Reabilitare și modernizare Liceu Teoretic ”Anastasie 

Bașotă” 

6.587,436 PNDL 1 70% 14.12.2016 

14.12.2020 

31.12.2022 

Act adițional de 

prelungire nr. 

1/18.12.2019 

2  Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 sat Pomârla, 

comuna Pomârla, județul Botoșani 

792,200 PNDL 2  90% 08.12.2017 

08.12.2021 
Prelungire prin act 

adițional nr. 

4/14.01.2021 

3  Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.2 sat 

Racovăț, comuna Pomârla, județul Botoșani 

1.014,591 PNDL 2 90% 08.12.2017 

08.12. 2021 
 

4  Construire bloc de locuințe sociale în sat Pomârla, 

comuna Pomârla, județul Botoșani 

 

11.329,605 

 

 

Programul 

construcțiilor de 

locuințe sociale 

derulat conform 

Legii locuinței nr. 

114/1996 

SF + licitație 

achiziție 

execuție  

lucrări 

2020 
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42 COMUNA RĂCHIŢI      

1  Reabilitare, modernizare și extindere Școală 

Gimnazială Petru Șușter și Grădinița Petru Șușter, 

comuna Răchiți, județul Botoșani 

5.608,962 PNDL 69,57% 19.12.2017 

19.12.2021 

31.12.2022 

 

2  Construire grădiniță cu program normal, sat Cișmea 

Comuna Răchiți, județul Botoșani 

1.211,364 PNDL 71,15% 29.12.2017 

29.12.2021 

31.12.2022 

 

3  Înlocuirea corpurilor de iluminat avand un consum  

ridicat de energie electrica  cu corpuri de iluminat 

LED echipate cu sistem de dimare care permit 

reglarea fluxului luminos la nivelul intregului obiectiv 

de investitii in comuna Rachiti, judetul Botosani 

1.119,698 AFM - 2021 

30.06.2022 

Semnat contract în 

data de 07.12.2021 

43 COMUNA RĂDĂUŢI PRUT      

1  Alimentare cu apă a localității Miorcani 3.950,000 PNDL 65% 13.10.2016 

31.09.2019 

31.12.2020 

31.12.2022 

 

2  Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat 

public stradal în comuna Rădăuți-Prut 

559,000 AFM 52% 07.07.2021 

15.02.2025 
 

44 COMUNA RIPICENI      

1  Înființarea rețelei de canalizare a apei uzate menajere 

și a stației de epurare în comuna Ripiceni, județul 

Botoșani 

6.992,221 

 

PNDL I 87,30% 

 

30.06.2016 

31.12.2021 

31.12.2023 

Contract de finanțare 

192/30.06.2016 

2  Modernizare și dotare dispensar medical în comuna 

Ripiceni, județul Botoșani 

2.136,377 PNDL II S-a obținut 

autorizația de 

construiré+s-a predat 
documentatia tehnică 

la faza PTh 

 

07.03.2018 

31.12.2022 

Contract de finanțare 

1971/07.03.2018 

3  Construire poduri în comuna Ripiceni, județul 

Botoșani 

3.055,094 PNDL II S-a achiziționat 

contractul de 

execuție lucrări 
06.12.2021 

22.12.2017 

31.12.2022 

Contract de finanțare 

4782/22.12.2017 

4  Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Ripiceni, județul Botoșani 

5.269,518 PNDL II În curs de 

obținere a 

avizelor la faza 

PTh și depunere 

documente 

pentru obținerea 

autorizației de 

20.02.2018 

31.12.2022 

Contract de finanțare 

1098/20.02.2018 
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construire 

45 COMUNA SANTA MARE      

1  Modernizare drum comunal 52A, L=3.155 m în 

comuna Santa Mare, judeţul Botoşani 

3.656,885 PNDL II 98% 14.12.2017 

14.12.2021 

31.12.2022 

 

2  Amenajare grup sanitar Șc.gimnazială nr.1, sat Santa 

Mare, com Santa Mare 

164,000 BS 

MEN 
98% 01.112019 

30.04.2020 

 

3  Înlocuirea corpurilor de iluminat avand un consum  

ridicat de energie electrica  cu corpuri de iluminat 

LED echipate cu sistem de dimare care permit 

reglarea fluxului luminos la nivelul intregului obiectiv 

de investitii in comuna Santa Mare 

528,000 AFM DALI 15.07.2021 

15.07.2023 

 

46 COMUNA STĂUCENI      

1  Construire Grădiniță cu program normal în comuna 

Stăuceni 

643,000 PNDL 99% 2018-2022  

47 COMUNA SUHARĂU      

1  Extindere, modernizare şi dotare Gradiniţă cu program 

normal nr. 6, sat Lişna, comuna Suharău, județul 
Botoşani 

 

1.493,835 PNDL II 95% 08.05.2018 

07.05.2022 
Contract finantare 

3393/08/05/2018 

2  Construire grădiniţă cu program normal nr. 3 în 

localitatea Smârdan, comuna Suharău, judeţul 

Botoşani 

936,342 PNDL II 99% 08.05.2018 

07.05.2022 
Contract finantare 

3392/08/05/2018 

3  Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă 

cu program normal nr. 1, localitatea Suharău, comuna 

Suharău, județul Botoşani 

1.767,872 PNDL 99% 08.05.2018 

07.05.2022 
Contract finantare 

3394/08/05/2018 

4  Modernizare drumuri satesti in localitatea Smîrdan, 

comuna Suharău , judetul Botoșani  

3.952,200 PNDL 99% 08.05.2018 

07.05.2022 
Contract finantare 

3392/08/05/2018 

5  Modernizare Școala Gimnazială nr. 1 Suharău, 

comuna Suharău , județul Botosani 

 

595,440 PNDL I 57% 09.09.2016 

31.12.2021 

31.12.2022 

Mai sunt de efectuat 

lucrari din punct de 

vedere PSI 

6  Modernizare Școala Gimnazială “Constantin Tincu” 

Lișna, comuna Suharău , judetul Botoșani 

461,740 PNDL I 60% 09.09.2016 

31.12.2021 

31.12.2022 

Mai sunt de efectuat 

lucrari din punct de 

vedere PSI 

7  Modernizare Şcoala Profesională „Sf. Apostol Andrei 

Smârdan”, comuna Suharău, judeţul Botoşani 

741,680 PNDL I 61% 09.09.2016 

31.12.2021 

31.12.2022 

Mai sunt de efectuat 

lucrari din punct de 

vedere PSI 

48 COMUNA SULIŢA      

1  Reabilitare Școala Gimnaziala nr. 2 Dracșani, comuna 225,213 PNDL II în  procedură de  

achiziție proiectare 
-  
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Sulița, județul Botoșani și execuție 

2  Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 1 Sulița, 

comuna Sulița, județul Botoșani 

188,140 PNDL II în  procedură de  

achiziție proiectare 

și execuție 

-  

3  Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 2 

Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani 

128,484 PNDL II în  procedură de  

achiziție proiectare 

și execuție 

-  

49 COMUNA ŞENDRICENI      

1  Înlocuire corpuri de iluminat avand consum mare de 

energie cu corpuri cu LED 

500,000 AFM - 03.05.2021 

03.05.2024 

36/IGES/03.05.2021 

50 COMUNA ŞTIUBIENI      

1  Alimentare cu apă în comuna Știubieni, satele 

Știubieni și Negreni, județul Botoșani (4,8 km) 

10.508,000 PNDL  II 70% 30.10.2019 

24 luni 

31.12.2022 

 

2  Construire și dotare grădiniță cu program normal în 

sat Știubieni, comuna Știubieni, județul Botoșani 

1.677,000 PNDL  II 90% 16.09.2019 24 

luni 

31.12.2022 

 

3  Extindere, reabilitare, modernizare și dotare grădiniță 

în sat Negreni, comuna Știubieni, județul Botoșani 

1.073,000 PNDL  II 90% 06.09.2019 24 

luni 

31.12.2022 

 

4  Modernizarea condițiilor de funcționare a Școlii 

Gimnaziale nr.1 comuna Știubieni, județul Botoșani 

prin lucrări de extindere, reabilitare și dotare 

5.192,000 PNDL  II 70% 14.11.2019 24 

luni 

31.12.2022 

 

51 COMUNA TODIRENI      

1  Construire sală de sport in comuna Todireni judetul 

Botosani 

 CNI Proiect aprobat 

în lista de 

finanțare  

2020  

52 COMUNA TRUŞEŞTI      

1  Construire  cămin cultural situat în localitatea 

Buhăceni, comuna Trușești, județul Botoșani 

569,300 CNI 

Subprogramul  

Așezăminte 

culturale 

în derulare 2019 

- 

Contract de lucrări 

administrat de 

finanțator 

2  Extindere, reabilitare si modernizare Cinematograf 

Victoria, localitatea Truşeşti, judeţul Botoşani 

5.592,741 CNI 

Programul 

Național de 

Construcții de 

Interes Public 

sau Social, 

Subprogramul  

"Săli de cinema" 

În asteptare 

 aviz CTE 

 la CNI 

  

53 COMUNA TUDORA      
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1  Reabilitare și extindere grupuri sanitare Școala 

gimnazială nr. 1, Corp B 

1.134,573 PNDL 98% 

 

03.04.2018 

31.12.2022 

 

2  Extindere dispensar medical uman, comuna Tudora, 

judeţul Botoşani 

1.318,464 PNDL 88% 22.03.2018 

22.03.2022 

31.12.2022 

 

3  Modernizare 3 punți pietonale peste pârâul Pleșu și 

construire pod peste pârâul Zărna, în comuna Tudora, 

judeţul Botoşani 

1.508,055 PNDL 8% 05.06.2018 

05.06.2022 

31.12.2022 

 

4  Reabilitare și extindere grupuri sanitare Școala Tiberiu 

Crudu, Corp C 

1.418,117 PNDL 98% 03.04.2018 

31.12.2022 

 

54 COMUNA UNGURENI      

1  Şcoala cu clasele I – VIII, nr. 2, sat Ungureni, comuna 

Ungureni, judeţul Botoşani 

 

 

 

 

 

BS 

 

 

 

 

 

67% 
 

 

 

 

 

 

 

Valoare actualizată a 

lucrărilor rămase de 

executat – 320.000 lei 

Obiectiv în custodia 

Ministerului Educației 

 

 2  Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 

împădurirea terenurilor agricole degradate cuprinse în 

perimetrele de ameliorare  „Olari”, „Coastă Cernescu” 

şi „Cănănău” comuna Ungureni 

 

 

 

 

 

3.061,470 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFM - 

Programului de 

îmbunătăţire a 

calităţii mediului 

Ord. 1726 / 

2011  

 

 

 

 

88,60% 

 
 

 

 

 

 

 

 

16.10.2014 

16.10.2019 

27.11.2020 

16.05.2022 

 

 

 

 

 

 

Contract de execuție 
lucrări nr. 8531 / 

28.09.2015,  

Lucrări începute cu 
23.11.2015, finalizate 

pentru perimetru Olari și 

Coastă Cernescu și parțial 
în Cănănău. 

Urmează a fi executate 

lucrări de completare, 
întreținere și mobilizare a 

solului 

 
3  Sistem de alimentare cu apă în satele Mîndrești, 

Călugăreni și Călugărenii Noi, comuna Ungureni, 

județul Botoșani 

 

 9.231,310 

 

 

PNDL II 

 

 

 

77,39% 

 

 

29.08.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

 

 

4  Construire grădiniță în sat Borzești, comuna Ungureni, 

județul Botoșani 

2.072,440 

 
PNDL II 

În procedură de 

achiziție proiectare 

și execuție 

 

14.03.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

5  Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.1 

Ungureni în vederea obținerii autorizației de 

funcționare, județul Botoșani 

1.075,760 

 
PNDL II -“”- 

03.04.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

6  Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.4 

Plopenii Mari - Grupa Durnești, în vederea obținerii 

autorizației de funcționare,  județul Botoșani 

587,130 

 

 
PNDL II 

97,80% 

 

 

03.04.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 
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7  Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Ungureni în 

vederea obținerii autorizației de funcționare - corp A 

și corp B,  județul Botoșani 

1.477,840 

 

 
PNDL II 

În procedură de 

achiziție proiectare 

și execuție 

 

14.03.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

8  Modernizare Școala Gimnazială nr.3 Borzești în 

vederea obținerii autorizației de funcționare,  județul 

Botoșani 

661,910 

 

 
PNDL II 

99,47% 

 
 

03.04.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

9  
Modernizare Școala Primară nr.7 Mîndrești în vederea 

obținerii autorizației de funcționare,  județul Botoșani 

683,070 

 

 
PNDL II 

93,54% 

 

 

03.04.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

10  Modernizare Școala Primară nr.8 Călugărenii Vechi în 

vederea obținerii autorizației de funcționare,  județul 

Botoșani 

1.019,680 

 

 

PNDL II 

 

 

În procedură de 

achiziție proiectare 

și execuție 

 

03.04.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

11  Modernizare Școala Primară nr.9 Călugărenii Noi în 

vederea obținerii autorizației de funcționare,  județul 

Botoșani 

684,720 

 

 

PNDL II 

 

 

93,72% 

 

 

02.02.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

55 COMUNA VÂRFU CÂMPULUI      

1  Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare 

aşezământ cultural, sat Vârfu Câmpului 

909,922 CNI 95% 2019 

2020 

2021 

2022 

 

56 COMUNA VĂCULEŞTI      

1  Modernizare și reabilitare grădiniță, sat Văculești, 

comuna Văculești, județul Botoșani 

2.023,694 PNDL 95% 09.05.2018 

09.05.2022 
 

2  Modernizare, reabilitare şi dotare aşezământ cultural 

in com. Văculeşti, jud. Botoşani 

1.383,772 CNI 
Subprogramul 

așezăminte 

culturale 

90% 2018 

2020 

04.03.2022 

 

3  Construire Sala de Sport 102 locuri in com.Văculesti, 

jud Botosani 

6.664,477 CNI 
Subprogramul 

săli de sport 

PTh 2019 

14.01.2022 

14.01.2024 

Nr. 399/23.10.2019 

57 COMUNA VLĂSINEŞTI      

1  Reabilitare pod în comuna Vlăsinești, județul Botoșani 823,883 

 

PNDL 99% 2018-2020 Contract de Finanțare 

nr. 1994/25.10.2017 

2  Modernizare drum comunal și drumuri sătești în 

comuna Vlăsinești, județul Botoșani 

4.439,450 PNDL 99% 2018-2020 Contract de Finanțare 

nr. 2164/30.10.2017 

3  Modernizare Școala profesională “Gheorghe Burac”, 

corp B, în sat Vlăsinești, comuna Vlăsinești, județul 

Botoșani 

2.091,663 PNDL Achiziție 

execuție lucrări 

2018-2020 Contract de Finanțare 

nr. 2628/13.11.2017 
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4  Sală de educație fizică școlară, strada Eroilor 2.242,401 CNI 
Subprogramul 

Săli de sport 

95% 2020  

58 COMUNA VORNICENI      

1  Modernizare, extindere și dotare Scoala Gimnazială 

„Prof. Octavian Ionescu” Vorniceni, județul Botoșani 

963,514 PNDL Proiectare 

finalizată  
Proiectul  

urmează a fi  

publicat pentru 

licitație 

 în SICAP 

01.03.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Semnat contract de 

proiectare nr 

2043/6.05.2019. 

59 COMUNA VORONA      

1  Cabinete medicale in localitatea Poiana, com.Vorona, 

jud. Botosani  

739,000 PNDL 40% 22.03.2018 

22.03.2022 

31.12.2022 

 

2  Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială 

,,Alexandru cel Bun“ Icuşeni, com.Vorona, 

jud.Botoşani 

1.435,000 PNDL Achiziție 

execuție lucrări 

09.03.2018 

22.03.2022 

31.12.2022 

 

3  Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară ,,Petru 

Rareş“ Vorona, com.Vorona, jud.Botoşani 

1.381,000 PNDL Achiziție 

execuție lucrări 

09.03.2018 

22.03.2022 

31.12.2022 

 

4  Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program 

normal nr. 3 Vorona Teodoru, com.Vorona, 

jud.Botoşani 

724,000 PNDL Achiziție 

execuție lucrări 

09.03.2018 

22.03.2022 

31.12.2022 

 

5  Asfaltare DC 55 şi DS 370, sat Vorona Mare, 

com.Vorona, jud.Botoşani 

2.541,000 PNDL 60% 24.10.2014 

2020 

31.12.2022 

 

 

6  Construire Centru Cultural TIP V1 sat Joldești, 

comuna Vorona, judetul Botosani 

5.664,000 CNI 60% 2020 

2023 
 

7  Modernizare sistem de iluminat public in comuna  

Vorona, județul Botoșani 

999 ,000 AFM Achiziție 

execuție lucrări 

2021 

2022 
 

60 COMUNA COŢUŞCA      

1  Reabilitare si modernizare liceu tehnologic Cotusca - 

corp B, comuna Cotusca, judetul Botosani 
1.352,778 

 

 

PNDL 55% 

 

 

28.02.2018  

/48 luni 

31.12.2022 

 

 

2  Reabilitare şi modernizare Școala cu clasele I-IV 

Putureni, comuna Coţuşca, judeţul Botoşani 
955,803 

 

PNDL 
Achiziție 

execuție lucrări 

28.02.2018 

 /48 luni 

31.12.2022 

 

3  Reabilitare şi modernizare Școala cu clasele I-IV 

Mihail Kogălniceanu, comuna Coţuşca, judeţul 
761,229 

 

PNDL 80% 

 

28.02.2018  

/48 luni 

31.12.2022 
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Botoşani   

4  Reabilitare şi modernizare Școala cu clasele I-VIII 

Nichiteni, comuna Cotuşca, judetul Botoşani 1.364,773 PNDL 
Achiziție 

execuție lucrări 

 

28.02.2018  

/48 luni 

31.12.2022 

 

61 COMUNA CÂNDEȘTI      

1  Sală de sport cu 102 locuri 8.000,000 

 

 

CNI 
Subprogramul 

Săli de sport 

 

30% 

 

 

2020 

31.12.2022 

 

 

 

62 COMUNA HLIPICENI      

1  Reabilitare drum comunal DC 47, 

L = 1,60 km in sat Hlipiceni, comuna Hlipiceni, 

Judetul Botosani 

3.114,000 CNI 99% 15.06.2021 

30.12.2021 
 

2  Sală de sport școlară – sat Hlipiceni 5.502,000 CNI 30% 01.11.2021 

31.07.2022 
 

 62  

UAT-uri 

205 

OBIECTIVE DE INVESTIȚII 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

                    ANEXA B 

 

PROIECTE  ȘI  INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI NOI - FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

administrativ-

teritorială 

Denumirea proiectului și/sau a investiţiei Valoarea 

totală a 

investiţiei, 

conform 

contractului 

de finanţare 

semnat 

 

-mii lei- 

Programul de 

finanţare din 

fonduri europene 

Stadiul 

investiţiei  

(%) 

 

/ etapa 

 

22.02.2022 

Data începerii 

investiţiei şi 

data 

finalizării 

investiţiei, 

conform 

contractului 

de finanţare 

semnat 

Alte 

 observaţii 

1 JUDEŢUL BOTOŞANI-CONSILIUL JUDEŢEAN      

1  Fazarea proiectului extinderea și modernizarea 

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare- 

epurarea apelor uzate în județul Botoșani 

303.502,226 POIM 

2014-2020 

Axa prioritară 3.2: 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

mediu în condiții 

de management 

eficient al 

resurselor 

92,05% 
fizic 

89,62% 
financiar 

15.12.2016 

31.12.2023 

Contractul de 

Lucrări: Extinderea 

rețelelor de 

canalizare în 

aglomerarea Vorona 

– BT-CL-08 a fost 

semnat în data de 

12.10.2020;  

În urma emiterii 

Ordinului 

Administrativ de 

începere nr. 

1/16.12.2020 și 

conform 

prevederilor 

acestuia, lucrările 

Contractului 

demarează în data de 

08.01.2021. 

Valoarea 

Contractului semnat 

este de 

65.239.094,86 lei, 

fără T.V.A. 

2  Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a 

documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional 

13.091,656  

fără TVA 

Programul 

Operaţional 

SF+Cererea de 

finanțare 

30.07.2019 

30.04.2021 

Contractul de 

Servicii nr. 2328: 
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de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 

judeţul Botoşani, în perioada 2014-2020. 

 Infrastructura  

Mare 

POIM 

înaintate la 

AM al MIPE 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

”Sprijin pentru 

pregătirea aplicaţiei 

de finanţare şi a 

documentaţiilor de 

atribuire pentru 

Proiectul regional de 

dezvoltare a 

infrastructurii de apă 

şi apă uzată din 

judeţul Botoşani, în 

perioada 2014-2020” 

a fost semnat în data 

de 12.02.2020.  

Valoarea 

Contractului semnat 

este de 

12.489.249,21 lei 

fără TVA. 

În data de 

26.04.2021 a fost 

semnat actul 

adițional nr. 1 la 

Contractul de 

finanțare nr. 

261/30.07.2019. 

3  Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 2: 

Botoşani- Iaşi 

(modernizarea a 106,265 km drumuri județene din 

judeţele Botoşani şi Iaşi, reabilitarea a 9 poduri 

existente, construirea a 3 poduri noi, amenajarea a 5 

treceri la nivel cu calea ferată, etc.). 

Patru tronsoane de drum județean vor intra în etapa de 

modernizare. Acestea vor lega 14 localități: Albești, 

Blândești, Călărași, Dângeni, Dobârceni, Gorbănești, 

Hănești, Hlipiceni, Lunca, Mihălășeni, Răuseni, 

Sulița, Todireni, Trușești și până la 

localitatea Șipote din Iași. 

475.545,296 POR 

2014-2020 
Axa Prioritară 6: 

Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere 

de importanță 

 ommunal, 

Prioritatea de 

Investitii 6.1: 

Stimularea mobilității 

regionale prin 

conectarea nodurilor 

secundare și terțiare 

la infrastructura 

Ten-T, 

 ommunal a 

nodurilor 

multimodale 

31% 24.11.2017 

31.12.2023 

 

Contract de 

finanțare nr. 760 / 

24.11.2017 
Au fost încheiate 

toate contractele 

aferente proiectului. 

Au fost date ordinele 

administrative 

începere lucrări 

pentru loturile 1 și 3, 

în data de 

14.05.2021, iar 

pentru lotul 2 în data 

de 18.06.2021. 

4  Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri 

Urgențe din strada Marchian nr. 11, Botoșani      

 
Extindere,  P+1 

11.145,900 POR 

2014-2020 
Axa Prioritară 8: 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

54% 12.01.2018 

28.02.2021 

31.08.2022 

Conform 

Contractului de 

finanțare 

4.202 din 

03.05.2019 
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Suprafaţa desfăşurată = 930,8 mp   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  ommun 

prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile  

sociale,  ommunal și 

de recreere, precum 

și trecerea de la 

serviciile 

instituționale la 

serviciile prestate de 

comunităti, 

Obiectivul Specific 

8.2 – Îmbunătățirea 

calității și a eficienței 

îngrijirii spitalicești 

de urgență 

Operațiunea B – 

Unități de primiri 

urgențe 

-În derulare lucrări 

de execuție; 

În cadrul procedurii 

de achiziție a 

dotărilor, a fost 

atribuit Lotul 1-  

echipament 

radiologic și Lotul 3- 

echipamente 

electronice ; 

-În data de 

18.11.2021 a fost 

reluată procedura de 

achiziție a dotărilor, 

aferente Loturilor 

neadjudecate. 

 

 

5  Modernizarea şi Dotarea Ambulatoriului din Cadrul 

Secţiei Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani 

3.548,146 Programul 

Operaţional 

Regional POR 

2014-2020 
Axa Prioritară 8: 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sanitare și sociale, 

Prioritatea de 

investiții 8.1 – 

Obiectivul Specific 

8.1 Creșterea 

accesibilității 

serviciilor de 

sănătate, comunitare 

și a celor de nivel 

89,50% 23.08.2018 

31.03.2021 

31.12.2021 

30.06.2022 

Conform 

Contractului de 

finanțare nr. 4.462/ 

24.06.2019 

A fost încheiat Actul 

adițional nr. 2 la 

Contractul de 

finanțare, prin care 

se prelungește  

perioada de 

implementare a 

proiectului până la 

data de 30.06.2022; 

-Au fost încheiate 2 

Contracte de 

furnizare de 
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secundar, în special 

pentru zonele sărace 

și  ommuna, 

Operațiunea 

A–Ambulatorii 

echipamente 

medicale; 

- În data de 

11.12.2021 

a fost 

reluată 

procedura 

de 

achiziție 

de 

echipamen

te 

medicale 

la două 

Loturi 

neadjudeca

te. 

6  Administrație modernă în sprijinul cetățenilor 2.898,556 Programul 

Operaţional 

Capacitate 

Administrativă 

POCA 

2014-2020 
Axa prioritară 2: 

Administrație 

 ommun și 

 ommun judiciar 

accesibile și 

 ommunal al 

Obiectivul specific 

2.1. – Introducerea de 

sisteme și  ommunal 

 ommuna în 

administrația 

 ommun locală ce 

optimizează 

procesele orientate 

către  ommunal al 

în concordanță cu 

SCAP 

Cererea de proiecte 

POCA/350/2/1 (CP 

10/2018 pentru 

regiunile mai puțin 

dezvoltate) 

100% 09.04.2019 

09.04.2021 
finalizat 
Conform 

Contractului de 

finanțare nr. 339/ 

09.04.2019 

-s-a finalizat 

implementarea  

PISC DMS 

-s-a organizat 

evenimentul de 

diseminare a 

rezultatelor și 

conferința de 

finalizare a 

proiectului. 

 

Rezultate obținute: 

-Platformă integrată 

de Simplificare a 

Interacíuniii cu 

Cetăénii pentru 

reducerea birocrației 

și administrarea 

electronic a 

documentelor în 

cadrul CJ BT 

-Proceduri interne de 

lucru actualizate și 

sincronozate cu 

funcționalitățile 

oferite de PISC 
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DMS 

-1.745.000 pagini 

scanate din arhiva 

fizică a instituției, 

integrate în PISC 

DMS 

36 persoane din 

aparatul CJ BT 

instruite privind 

utilizarea PISC DMS 

7  Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secţiei Exterioare 

Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă 

„Mavromati” Botoşani 

3.701,440 Programul 

Operaţional 

Regional POR 

2014-2020 
Axa Prioritară 8: 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sanitare și sociale, 

Prioritatea de 

investiții 8.1 – 

Obiectivul Specific 

8.1 Creșterea 

accesibilității 

serviciilor de 

sănătate, comunitare 

și a celor de nivel 

secundar, în special 

pentru zonele sărace 

și  ommuna, 

Operațiunea  

A–Ambulatorii 

61% 23.08.2018 

30.11.2020 

30.11.2021 

30.11.2022 

Conform 

Contractului de 

finanțare nr. 4948 / 

29.11.2019; 

S-a semnat actul 

adițional nr. 2 la 

Contractul de 

finanțare privind 

modificarea 

perioadei de 

implementare până 

la 30.11.2022. 

- În data de 

18.12.2021 a fost 

reluată procedura de 

licitație pentru 

contractul de 

furnizare dotări, 

aferente Loturilor 

neadjudecate. 

 

8  Rețea educațională transfrontalieră între Județul 

Botoșani România și Raionul Hliboca Ucraina. 

1.331,070 Programul 

Operaţional Comun 

România-Ucraina 

POC RO-UA 

2014-2020 

40% 01.01.2019 

31.06.2021 

31.12.2021 

Conform  

Contractului de 

finanțare nr. 

2SOFT/1.1/112 din 

31.12.2019: 

-au fost finalizate 

Contractele de 

execuție a lucrărilor 

și  de dirigentare de 

șantier pentru 

Construire teren de 

sport 

multifuncțional-la 

Școala Profesională 

Specială “Ion Pillat” 

Dorohoi; 

-va fi reluată 
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procedura de 

achiziție publică 

pentru dotări 

aferente Loturilor 

neadjudecate. 

9  Sprijin pentru implementarea de instrumente 

anticorupție în administrația Județului Botoșani 

312,320  Programul 

Operațional  

Capacitate 

Administrativă 

POCA 

2014-2020 

În 

implementare 

05.10.2021 

01.01.2023 

Conform 

Contractului de 

finanțare nr. 

583/05.10.2021; 

-în curs de 

adjudecare  și 

semnare Contract de 

servicii de informare 

și publicitate și 

campanie de 

conștientizare 

anticorupție; 

-pregătire 

documentații de 

atribuire pentru 

lansarea procedurilor 

de achiziție a 

serviciilor de 

instruire și a 

serviciilor de 

realizare sondaj de 

opinie și Analiză 

instituțională. 

10  Îmbunătățirea siguranței pacienților și asigurarea 

condițiilor optime de spitalizare în contextual crizei 

sanitare Covid-19 în cadrul Secției Boli Infecțioase a 

Spitalului Județean de Urgență “Mavromati”  

Botoșani 

1.717,005 POIM 

2014-2020 

Creșterea 

capacității de 

gestionare a crizei 

sanitare Covid-19 

Semnat 

contract de 

finanțare 

Februarie  

2022 

 

2 MUNICIPIUL BOTOŞANI      

1  Consolidarea și Restaurarea Teatrului „Mihai 

Eminescu” din municipiul Botoşani – cod SMIS 

125026 

Consolidarea, restaurarea, reabilitarea și amenajarea 

Teatrului „Mihai Eminescu” 

23.944,060 

22.327,211 

Contribuția 

locală 

(5.136.556 

EURO) 

POR 

2014-2020 

/Axa 5/1 

În etapa de 

evaluare a 

documentației 

pentru 

desemnarea 

contractului de 

lucrări în 

vederea 

finalizării 

lucrărilor la 

teatru 

25.10.2018 

31.10.2021 

Semnat contract de 

finanțare  

nr.3348/25.10.2018 

2  Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a monumentului 7.258,269 POR 84% 12.02.2018 În implementare, 
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istoric Ansamblul Bisericii Sf. Gheorghe – Botoşani  2014-2020, 

Axa Prioritară 5/1 

11.02.2023 contract execuție 

lucrări nr. 15967/ 

28.07.2020 cu durata 

de 24 luni. 

3  Proiect „Întoarcerea la rădăcinile comune”, 2 

SOFT/1.1./133 

Proiectul prevede printre altele amenajarea Muzeului 

Multimedia Diversității Culturale Autohtone 

Proiect derulat în parteneriat cu municipiul Ivano 

Frankivsk (UA) și Direcția Județeană pentru Cultură 

Botoșani 

938.560,00 

EURO 

520.800,00 

EURO  

ptr Municipiul 

Botoșani 

POC 

RO-UA 

2014-2020 

A fost obținută 

AC pentru 

Muzeul 

Multimedia al 

Diversității 

Culturale 

04.02.2020 

26 luni 

Contract de finanțare 

semnat în 04.2.2020 

4  Construire și echipare creșă pentru educația timpurie 

antepreșcolară cartier ANL Cișmea, cod SMIS127792 

- crearea unei noi unități de învățământ 

antepreșcolar (clădire creșă) în Municipiul Botoșani 

în suprafață de 821,92 mp 
- amenajarea de spații verzi, alei pietonale și loc de 

joacă în suprafață de 326 mp și trotuare în suprafață 

de 350 mp în Municipiul Botoșani 

3.222.,049 POR 

2014-2020 

Axa prioritară 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

durabile 

/4.4 

 

Au fost 

contractate 

lucrările de 

construire și 

echipare creșă. 

Urmează să se 

contracteze 

dirigenția de 

șantier și 

emiterea 

ordinului de 

începere lucrări. 

13.02.2018 

31.08.2022 

55 luni 

Contract de finanțare 

nr. 6475/30.12.2020 

5  Amenajarea zonei de recreere strada Vârnav nr. 17 A 

în municipiul Botoșani 

Extinderea Parcului Mihai Eminescu: 

-alei-908 mp 

-spații verzi – 1.854 mp 

-pistă de alergare – 307 mp 

-fântână arteziană, 2 cișmele, bănci, sistem de 

iluminat 

3.372,012 

 cu TVA 

POR 

2014-2020 

Axa 4/ 

măsura 4.2. 

Ordin de 

începere a 

lucrărilor cu 

data de 

19.11.2021 

05.05.2020 

31.10.2022 

57 luni 

 

Contract de finanțare 

nr. 5376/05.05.2020 

6  Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin 

reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului 

public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale 

rulare traseu 101/cod SMIS 127782 

91.470,947 POR 

2014-2020 

 

Se așteaptă o 

decizie a AM 

POR privind 

fazarea 

proiectului după 

data de 

31.12.2023 

24.12.2019 

31.12.2023 

Contract de finanțare 

nr. 5039/24.12.2019 

7  Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin 

reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului 

public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale 

rulare traseu 102/cod SMIS 127783 

91.271,617 POR 

2014-2020 

 

Se așteaptă o 

decizie a AM 

POR privind 

fazarea 

proiectului după 

data de 

31.12.2023 

17.07.2020 

31.12.2023 

 

Contract de finanțare 

nr. 5.718/ 

17.07.2020 
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8  Achiziție mijloace de transport public-tramvaie 18 m, 

Botoșani / cod SMIS 128115  - municipiul Botoșani 

este partener cu MLPDA 

86.863,840 POR 

2014/2020 

2018/4/4.1/3 

În etapa de 

relansare a 

procedurii de 

achiziție 

01.01.2019 

31.12.2022 

Ordin de finanțare 

nr. 4749/03.09.2019 

Procedură derulată 

de MDLPA 

9  Proiect “Amenajare versant Pacea” 

Aventura Parc – spații de agrement, construcții pentru 

socializare și relaxare, grup sanitar, alei și trotuare 

14.054,814 

(3 milioane 

EURO) 

POR 

2014/2020 

Axa prioritară 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

durabile 

Axa 4.2. 

Anunț 

participare 

simplificat din 

17.11.2021. 

Termenul de 

deschidere a 

ofertelor a fost 

03.01.2022.  

Nu a fost depusă 

nici o ofertă. 

Licitația se 

varelua. 

13.02.2018 

31.07.2022 

54 luni 

Contract de finanțare 

nr. 5133/03.03.2020 

 

10  Proiect Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 22-

cod SMIS 127790 

-modernizare și reabilitare corp clădire C1-961 mp 

-loc de joacă-855 mp cu mobilier corespunzător 

-alei pietonale – 1.139,50 mp 

-spații verzi – 986,50 mp 

3.112,757 POR 

2014-2020 

Axa prioritară 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

durabile 

/4.4 

În etapa de 

modificare a 

cererii de 

finanțare prin 

Act Adițional și 

suplimentarea 

cu 2.019 lei fără 

TVA pentru 

achiziția de 

verificator PT 

13.02.2018 

30.06.2021 

41 luni 

 

Contract de finanțare 

nr. 4791/24.09.2018 

11  Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale 

a comunităților marginalizate - amenajare zonă 

recreere Str. Adrian Adamiu FN în municipiul 

Botoșani, - SMIS 127786 

 

2.331,830 POR 

2014-2020 

Axa prioritară 4/4.3 

 

În proces de 

semnare 

contract 

executie 

 lucrări. 

Pregătire 

documentație 

achiziție 

dirigenție de 

șantier 

13.02.2018 

30.04.2022 

Contract de finanțare 

nr. 5016/24.12.2019 

12  Reabilitare și modernizare Gradinița “Șotron” 3.151,750 POR 

2014-2020 

Axa prioritară 4/4.4 

Pregătire 

documentație 

pentru achiziție 

execuție lucrări 

01.10.2017 

31.12.2021 

51 luni 

Contract de finanțare 

nr. 5239/06.04.2020 

13  Reabilitare și modernizare Grup Scolar ”Petru Rareș” 

Botoșani, cod SMIS 127793 

-Reabilitarea / modernizarea / echiparea clădirii C11 

cu destinație de „Corp B învățământ P+1”, în 

suprafață totala de 638 mp, până în anul 2021. 

-Reabilitarea / modernizarea / echiparea clădirii C17 

cu destinație de „atelier”, în suprafață totală de 318 

5.666,319 POR 

2014-2020 

Axa prioritară 

4/4.5 

În etapa de 

modificare a 

cererii de 

finanțare. În 

etapa de 

elaborare 

documentație 

achiziție servicii 

25.03.2020 

31.12.2021 

47 luni 

Contract de finanțare 

nr. 5235/25.03.2020 
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mp, inclusiv dotarea acesteia cu echipamente 

specifice învățământului tehnic și profesional, până în 

anul 2021 
-Reabilitarea / modernizarea clădirii C8 cu destinație 

de „sală de sport”, în suprafață totală de 231 mp, până 

în anul 2021 

de verificator 

PTh, achiziție 

execuție lucrări, 

dirigenție de 

șantier 

 

14  Simplificarea administrativă și reducerea birocrației 

prin implementarea de măsuri de digitalizare în 

municipiul Botoșani, cod SMIS 128790   

2.953,520 POCA 

2014-2020 

În etapa de 

implementare a 

soluției 

informatice 

integrate 

13.06.2019 

13.07.2021 

37 luni 

Contract de finanțare 

nr. 363/13.06.2019 

15  Eficiență și performanță în administrația publică 

locală a Municipiului Botoșani, cod SIPOCA 

830/MySMIS2014 135796 

2.912,600 POCA 

2014-2020 

În etapa de 

pregătire a 

documentației 

de achiziție 

pachet software 

de licențe 

informatice și 

licențe de 

operare 

19.06.2020 

18.10.2022 

Contract de finanțare 

nr. 518/19.06.2020 

16  DigiPlace  

Partener în proiect alături de Messina (Italia)-lider de 

parteneriat, Roquetas de Mar (Spania), Oulu 

(Finlanda), Saint-Quentin (Franța), Municipiul și 

Consiliul Regional din Trikala (Grecia), Portalegre 

(Portugalia), Municipiul Botoșani și Centru de 

Inovare Digitală Ventspils (Letonia) 

264,390 URBACT lll Întocmire Plan 

de Acțiune 
07.05.2020 

07.08.2022 

 

17  Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea 

efectelor schimbărilor climatice , 2 SOFT/1.2./63 

Proiectul își propune dezvoltarea și sprijinirea 

cooperării inovatoare pentru atenuarea schimbărilor 

climatice în regiunea transfrontalieră România-

Ucraina prin:  

1. Dezvoltarea conceptului Agenției pentru 

Managementul Energiei în parteneriat cu cel puțin 

două universități, două autorități publice locale și trei 

companii locale cu un număr mai mare de 200 de 

angajați;  

2. Înființarea Centrelor pentru Promovarea Inovării în 

Ivano-Frankivsk (UA) și Botoșani (RO) 

276.092,000 

EURO 

82.272,000 

EURO  

pentru 

Municipiul 

Botoșani 

POC  

RO-UA  

2014-2020 

Pregătirea 

înființării 

juridice a 

Asociației 

pentru 

Managementul 

Energiei 

Botoșani, 

amenajarea și 

dotarea centrului 

pentru 

promovarea 

inovării 

 

01.11.2020 

24 luni 

Semnat contract de 

finanțare la data de 

31.10.2020 

19  RESPONSE - integRatEd Solutions for POsitive 

eNergy and reSilient CitiEs, cod 957751 

23.558.447,250  
Euro 

Orizont 2020 

(Horizon 2020) 

În 

 implementare 
31.08.2020 

31.08.2025 

 Contract de 

finanțare semnat in 
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(299.000 Euro 

Municipiul 

Botoșani) 

31.08.2020   

20  Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale 

a comutăților marginalizate – amenajare  zonă de 

recreere Adrian Adamiu nr. 12B în Municipiul 

Botoșani” – SMIS 127787 

1.048,801 POR 2014-2020 

Axa 4/ Prioritatea 

de investiții 4.3., 

O.S. 4.3. 

Etapa de 

 lansare achizitie 

executie lucrări+ 

dirigenție de 

șantier 

16.02.2021 – 

31.10.2022 

Contract de finantare 

nr. 6438/16.02.2021 

21  Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale 

a comutăților marginalizate – amenajare  zonă de 

recreere Aleea Nucului nr. 12” – SMIS 127789 

1.925,904 POR 2014-2020 

Axa 4/ Prioritatea 

de investiții 4.3., 

O.S. 4.3. 

Etapa de 

pregătire 

documentație 

verificator  PTh 

08.03.2021 – 

30.11.2021 

Contract de finantare 

nr. 6737/08.03.2021 

22  Extinderea sistemului de termoficare în municipiul 

Botoșani 

42.800,000 POIM  

2014-2020 

Semnat 

 contract de 

finanțare 

ian..2022 

31.12.2023 

 

23  Asfaltarea strazilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului 

– din Spatele Cartierului Împărat Traian, municipiul 

Botoșani 

5.700,000 POR  

2014-2020 

Semnat 

 contract de 

finanțare 

februarie 

2022 

16 luni 

 

3 MUNICIPIUL DOROHOI      

1  Realizarea unei zone de agrement în municipiul 

Dorohoi prin reutilizarea terenului din zona Polonic 

16.701,989  

estimat 

POR 

2014-2020 

Cod apel: 

POR/133/5/2/ 
Reconversia și 

refuncționalizarea 

terenurilor și 

suprafețelor 

degradate, vacante 

sau neutilizate din 

orasele mici, mijlocii 

si municipiul 

București/2/ 

Reconversia și 

refuncționalizarea 

terenurilor și 

suprafețelor 

degradate, vacante 

sau neutilizate din 

orasele mici, mijlocii 

si municipiul 

București 

70% 01.11.2016 

31.04.2021 

2022 

Execuție lucrări 

2  Eficientizarea  energetică a clădirilor Secției 

Materno-Infantil și Bloc alimentar-spălătorie, din 

cadrul Spitalului Municipal Dorohoi 

 

35.180,000 Por 

2014-2020 

Cod apel: 

POR/97/3/1/ 

5%  25.04.2017 

31.12.2021 

31.12.2023 

În execuție 
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Creșterea 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 

3  Construire  Grădinița nr. 5 3.344,400 POR 

2014-2020 

Axa 10 

95% 2019-2021 

2022 

 

4  Modernizare Grădinița nr. 8 1.339,650 -*- În procedură de 

achiziție 

execuție lucrări 

2019-2022  

5  Extindere și modernizare Grădinița nr. 10 2.859,840 -*- În procedură de 

achiziție 

execuție lucrări 

2019-2022  

6  Modernizare ambulatoriu din cadrul Spitalului 

municipal Dorohoi 

10.910,000 POR 

2014-2020 

Axa prioritară 

8/8.1/8.2 

10% 2019-2022 În execuție 

7  Reabilitarea unităților de învățământ și infrastructură 

rutieră în municipiul Dorohoi 

-Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” 

-Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” 

-Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” 

-Modernizare infrastructură urbană 

30.580,000 POR 

2014-2020 

Axa 13 

În execuție  

Pth 

mai 2021 

31.12.2023 

 

8  Îmbunătățirea calității vieții populației din municipiul 

Dorohoi 

-construirea și reabilitarea infrastructurii publice 

-înființare centru social de zi multifuncțional 

-reabilitare Casa de Cultură 

17.330,000 POR 

2014-2020 

Axa 13 

În execuție  

Pth 

mai 2021 

31.12.2023 

 

9  Extindere și modernizare Școala Gimnazială Dimitrie 

Romanescu, din municipiul Dorohoi 

3.870,000 POR  

2014-2020 

Pth  finalizat 

Urmează 
procedura de 

nov.2021 

31.12.2023 
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Axa 10 achiziție execuție 

lucrări 
 

10  Construire Grădinița nr. 3 3.495,000 POR  

2014-2020 

Axa 10 

În procedură 

achiziție 

execuție lucrări 

dec. 2021 

31.12.2023 

 

4 ORAŞ FLĂMÂNZI      

1  Revitalizarea spaţiului urban din orasul Flămânzi prin 

reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi 

spaţiilor neutilizate şi degradate 

4.083,915 POR 
Axa prioritară 5 – 

îmbunătățirea 

mediului urban și 

conservarea, protecția 

și valorificarea 

durabilă a 

patrimoniului 

cultural 

90% 20.09.2017 

19.09.2021 

31.05.2022 

 

2  Eficientizarea energetică a Primăriei Oraşului 

Flămânzi 

2.629,422 POR 
Axa 3 – Sprijinirea 

tranziției către o 

economie cu emisii 

scăzute de carbon 

30% 21.09.2018 

31.05.2021 

31.05.2022 

 

3  Încurajarea implicării copiilor şi tinerilor în activităţi 

şi competiţii sportive 

207,000 PNDR 

FEADR 

Axa LEADER 

Submăsura 19.2 
„Sprijin pentru 

implementarea 

acțiunilor în cadrul 

strategiei de 

dezvoltare locală” 

20% 14.09.2018 

13.07.2021 

13.07.2022 

 

4  Extindere și reabilitarea termică a centrului de zi 
pentru copii aflați în situații de risc din orașul 
Flămânzi, județul Botoșani 

373,080 PNDR 

FEADR 
Axa Leader- sm 19.2-

G.A.L.-COLINELE 

LEADER 

MOLDOVEI 

10%  03.04.2019 

02.02.2022 
 

5  Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare 
durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului 
Flămânzi din județul Botoșani 

24.103,390 POR 
Axa 3, 

prioritatea 4e, 
O.S. 3.2 

80% 18.06.2019 

28.02.2023 
 

6  Măsuri pentru reducerea numărului de copii si tineri 

plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la 

nivelul comunității in orașul Flămânzi, județul 

Botoșani 

4.420,160 POCU 
(Programul 

Operațional 

Capital Uman), 

Axa Prioritară 6 

”Educație și 

competențe” 

50% 13.05.2020 

12.05.2023 
 

http://regio-adrcentru.ro/por-2014-2020/2014-prezentare-program/2014-axa-3/
http://regio-adrcentru.ro/por-2014-2020/2014-prezentare-program/2014-axa-3/
http://regio-adrcentru.ro/por-2014-2020/2014-prezentare-program/2014-axa-3/
http://regio-adrcentru.ro/por-2014-2020/2014-prezentare-program/2014-axa-3/
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7  Măsuri integrate de investiții pentru revitalizarea și 

regenerarea orașului Flămânzi din județul Botoșani 

-asfaltări  străzi 

-construire creșă și grădiniță în ansamblul de locuințe 

-reabilitarea integrală a 5 corpuri de școală și 

amenajarea de toalete în interiorul clădirilor 

-înființarea unei cantine sociale 

-aducțiune de apă și canalizare 

-amenajarea a 7.704 mp trotuare 

24.814,083 POR  

2014-2020, 
(Programul 

Operational 

Regional) 

Axa 13, 

Prioritatea 13.1 

Ordin  

începere 

lucrăriîn data 

de 04.02.2022 

01.12.2019 

27.09.2023 
 

8  Investiții pentru educatie, formare și creșterea 

gradului de ocupare în orașul Flămânzi pentru 

minoritatea roma și alte grupuri vulnerabile 

282,000  PNDR, 

Axa Leader  

2014 – 2020, 
Submasura 19.2 

Sprijin pentru 

implementarea 

acțiunilor în cadrul 

strategiei de 

dezvoltare locală 

Achiziție  

execuție 

lucrări 

21.01.2020 

20.01.2023 
 

9  Investitii in servicii sociale pentru grupuri vulnerabile 

in microregiunea ,,Asociația leader Colinele 

Moldovei” 

376,000 PNDR, 

Axa Leader  

2014 – 2020, 
Submasura 19.2, 

Măsura 4 „Sprijin 

pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 

strategiei de 

dezvoltare locală” 

Verificare 

PTh 
09.10.2020 

01.08.2022 
 

10  EDUsmart - Măsuri integrate pentru stimularea 

participării la educație a copiilor cu părinti plecați la 

muncă în străinătate din Orașul Flămânzi, Județul 

Botoșani 

4.738,182 

 

POCU/784/6/24/ 

Operațiune 

compozită OS 6.2, 

OS 6.3 

20% 21.05.2021 

20.12.2023 

 

 

5 ORAŞ SĂVENI      

1  Modernizare piață agroalimentară, orașul Săveni, 
județul Botoșani 

1.454,000 PNDR 
Măsura 01/6B 

22,24% 2018  

2  Construcție și instalare centrală fotovoltaică pentru 
dezvoltarea capacității uat Săveni de a utiliza și 
furniza energie regenerabilă 

1.477,847 

 

Mecanismele 

financiare SEE și 

Norvegia 

2014-2021 

95,60% Iulie 2020 Valoare proiectului 

în EURO – 

305.555,00 EURO 

 

3  Înființare Centru de asistență și suport pentru situații 
de urgență 

989,995 PNDR Achiziție 
execuție 
lucrări 

2020  

4  Eficientizare energetică clădiri - primărie, bibliotecă 2.413,245 Mecanismele Achiziție Iulie 2020  
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Școala primară nr. 1 Bodeasa și Școala generală 
Petricani 

498.955 

EURO 

financiare SEE și 

Norvegia 

2014-2021 

execuție 
lucrări 

6 ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI   
 

  

1  SENIORAT-uS-„Măsuri pentru reducerea numărului 

de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune 

socială, prin îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor 

vârstnice, din oraşul Ştefăneşti, judetul Botoşani 

2.593,000 POCU 4.4 

Incluziune socială 

și combaterea 

sărăciei 

40% 01.04.2019 

31.12.2020 

03.06.2023 

 

2  „covidREACT – Protejarea sănătății populației prin 

consolidarea capacității de reacție a Orașului 

Ștefănești la criza de sănătate publică cauzată de 

răspândirea virusului SARS-CoV-2”, cod SMIS 

144838 

1.703,309 

  

344.381,220  

EURO 

Programului 

Operational 

Infrastructura Mare 

2014 – 2020,  

Axa prioritara: 9 

Cod apel: 

POIM/881/9/1 

Aprobat  

pentru  

finanțare 

2022  

7 COMUNA ALBEŞTI      

1  Centru de servicii integrate – Albești 165,000 PNDR 95% 20.01.2020 

20.01.2022 

Semnat contract de 

finanțare în data de 

20.01.2020 

8 COMUNA BĂLUŞENI      

1  Reabilitarea /modernizare /dotarea unei clădiri in 

vederea înființării unui centru comunitar pentru 

persoanele aflate in dificultate in localitatea Bălușeni, 

Comuna Bălușeni, Județul Botoșani 

428,725 Măsura 7.2 

FEADR 
90% 2019-2022  

2  Înființare Centru de Promovare și Conservare a 

Culturii Tradiționale Bălușeni  

822,186 Măsura 2 

POPAM 
90% 2019-2022  

3  Reabilitare, modernizare și dotare Școală Nouă 

Draxini și Școală Nouă Bălușeni, com. Bălușeni, 

Judeșul Botoșani 

9.372,021 POR 

2014-2020 
30% 01.04.2018  

30.09.2023 
 

9 COMUNA CÂNDEŞTI      

1  Gestionarea sigură a riscului de inundații în zona 

transfrontalieră a râului Siret 

2.387,515 POC 

RO-UA 

2014-2020 

50% 2 SOFT 

/4.2/184/ 

27.01.2020 

 

10 COMUNA COŞULA      

1  Combaterea sărăciei prin măsuri inovative 17.775,000 POCU 

2014-2020 
85% 22.02.2018 

22.02.2021 

 

2  ,,CO-SENIOR – Măsuri pentru reducerea numărului 

de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială, prin îmbunătățirea calității vieții persoanelor 

vârstnice din Comuna Coșula, județul Botoșani” 

2.539,285 POCU 

2014-2020 
20% 21.08.2019 

20.12.2022 
 

11 COMUNA COŢUŞCA      
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1  Amenajare teren de sport in comuna Cotuşca, judeţul 

Botoşani 
455,759 

 

 

PNDR 

FEADR 

masura 19.2 

80% 

 

 

27.08.2018  

36 luni 

 

 

12 COMUNA CRISTINEŞTI      

1  Construire Centru Comunitar sat Baranca, comuna 

Cristinești, județul Botoșani 

196,203 PNDR 

FEADR 

Pregătire  

lansare licitație 

publică execuție 

lucrări 

13.04.2020 

12.04.2023 
 

2  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 650 în sat Cristinești, comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

Măsura 5.1. 

Organizare 

licitație 
18.05.2021 

17.05.2023 

 

 

3  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DC 81, în sat Poiana, comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

Măsura 5.1. 

Organizare 

licitație 
18.05.2021 

17.05.2023 

18.05.2021 

17.05.2023 

 

4  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 346, în sat Fundu Herții, comuna 

Cristinești, județul Botoșani 

146,020 PNDR 

Măsura 5.1. 

Organizare 

licitație 
18.05.2021 

17.05.2023 

 

 

5  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 1402, în sat Cristinești, comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

Măsura 5.1. 

Organizare 

licitație 
18.05.2021 

17.05.2023 

 

 

6  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 33, în sat Baranca comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

Măsura 5.1. 

Organizare 

licitație 
18.05.2021 

17.05.2023 

 

 

7  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 41, în sat Baranca comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

Măsura 5.1. 

Organizare 

licitație 
18.05.2021 

17.05.2023 

 

 

8  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 97, în sat Fundu Herții, comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

Măsura 5.1. 

Organizare 

licitație 
18.05.2021 

17.05.2023 

 

 

9  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 195, în sat Dămileni comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

Măsura 5.1. 

Organizare 

licitație 
18.05.2021 

17.05.2023 

 

 

10  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 288, în sat Dragalina, comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

Măsura 5.1. 

Organizare 

licitație 
18.05.2021 

17.05.2023 

 

 

11  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 1243, în sat Cristinești, comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

Măsura 5.1. 

Organizare 

licitație 
18.05.2021 

17.05.2023 

 

 

13 COMUNA DURNEŞTI      
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1  Construire școală în satul Broșteni, comuna Durnești, 

județul Botoșani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.110,701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR 

2014-2020 
Axa prioritară 10 

Obiectiv specific 

10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2018 

31.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat 

cu echipamente de protecție medicală de tip măști de 

protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte 

echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni 

răspândirea coronavirusului SARSCov-2 în Comuna 

Durnești, Județul Botoșani 
 

 

 

       289,250 

 

 

 

 

 

 

 
 

POIM 

2014-2020 

REACT-EU-
Consolidarea  

capacităţii unităţilor de 
învăţământ de stat în 

vederea gestionării 

situaţiei de pandemie 
generată de virusul 

SARS-COV-2 
 

 

 

Semnat 

contract de 

finanțare 

 

 

 

 

 

 

04.01.2022 

04.01.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 COMUNA FRUMUŞICA      

1  Construire Gradiniţă cu 2 grupe în satul Rădeni, 

comuna Frumuşica, jud. Botoşani 

1.576,409 PNDR 

Măsura 7.2 
55% 17.10.2017 

31.04.2021 

31.10.2021 

31.04.2022 

 

15 COMUNA GEORGE ENESCU      

1  Îmbunătăţirea calității vieții pentru populația de etnie 

romă din comuna George Enescu. 

227,262 PNDR 

M 4 

Sm 19.2 

98% 28.02.2020 

28.02.2022 

 

16 COMUNA HAVÂRNA      

1  Reabilitare, modernizare și extindere Școala 

Gimnazială “Ioan Cernat” din comuna Havirna, 

jud.Botosani 

7.629,230 POR 

2014-2020 
15% 2017-2020  

2  Îmbunătățirea infrastructurii TIC de la nivelul 

unităților de învățământ din comuna Havârna 

611,930 POC 

(competitivitate) 

2014-2020 

25% 2021 

2022 
 

17 COMUNA HILIŞEU HORIA      

1  Reducerea sărăciei prin activități integrate în 

comunitățile marginalizate 
16.736,640 

 

POCU 

2014-2020 

99% 

 
17.04.2018 

 

 

2  Construire grădiniță în satul Hilișeu-Crișan, comuna 

Hilișeu-Horia, județul Botoșani 

 

1.688,033 

  

 

POR 

2014-2020 

 

 

5% 

 

 

11.10.2021 

31.12.2023 

 

 

 

3  Achiziție echipamente IT pentru școlile din comuna 

Hilișeu-Horia, județul Botoșani  

 

1.195,213 

  

 

POC 

2014-2020 

 

15% 

 

 

10.08.2021 

09.07.2021 

 

 

18 COMUNA HUDEŞTI      

1  Construire şi dotare Grădiniţă cu program normal în 2.269,500 PNDR 92% 19.09.2017  
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sat. Baranca, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani FEADR 19.11.2021 

2  Dotare centru comunitar în comuna Hudești, județul 

Botoșani 

200,040 PNDR 

FEADR 

Semnat 

contractul de 

finanțare 

22.12.2021  

22.12.2023 
 

19 COMUNA LEORDA      

1  Îmbunătățirea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale prin achiziționarea unui tractor și 

agregate  în comuna leorda, județul Botoșani 

518,371 PNDR Semnat  

contract de 

finanțare 

19.02.2021 

19.02.2023 
 

20 COMUNA MANOLEASA      

1  Modernizarea şi dotarea căminelor culturale din 

localitațile Manoleasa și Zahoreni 

2.393,430 PNDR PTh 04.07.2018 

2022 

 

 

21 COMUNA MIHAI EMINESCU      

1  Dotare cu echipamente mobile din domeniul 

tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare 

precum și a altor echipamente /dispozitive electronice 

necesare desfășurării activității didactice în mediul 

on-line , in comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani  

1.155,216  POC 

Axa 2 -TIC 

secțiunea Educație  

(tablete) 

Se află în 

procedură de 

licitație 

dec. 2021  

22 COMUNA MIHĂILENI      

1  Centru de zi pentru bătrâni în comuna Mihăileni, jud. 

Botoșani 

3.266,956 POR 

2014-2020 
/98/8/3 

”Creșterea gradului 

de acoperire cu 

servicii sociale” 

100%   

 

 

 

 

18.12.2018 

31.01.2021 

31.01.2022 

 

 

 

Proces verbal la 

terminarea lucrărilor 

nr. 4.616 din 

22.12.2021 

 

 

2  ”SENIORuM – Măsuri pentru reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, 

prin îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice 

din Comuna Mihăileni, județul Botoșani” – cod SMIS 

126681 

2.720,000 

 

 

 

 

 

POCU 

2014-2020 

/436/4/4 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

26.08.2019 

26.08.2022 

 

 

 

Semnare contract de 

finanțare nr. 126.681 

din 26.08.2019. 

 

 

 

23 COMUNA PĂLTINIŞ      

1  ProSENIOR – Masuri pentru reducerea numarului de 

persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, 

prin imbunatatirea calitatii vietii persoanelor virstnice 

din comuna Paltinis, judetul Botosani 

Cod SMIS 126679 

 

 

 

 

2.775,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

POCU 

2014-2020 

/436/4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08.2019 

20.08.2022 

20.08.2023 
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2  Proiect – “Soluții comune la problemele comune: 

dezastre naturale și provocate de om la frontiera 

română-ucraineană” 

Comuna Păltiniș - Aplicant 
Parteneri: ISU Botoșani, comuna Hudești, județul 

Botoșani și comuna Mămăliga, Raionul Noua Suliță, 

Regiunea Cernăuți  din R. Ucraina 

 

 

553.587, 000 

 EURO 

 

 

 

 

 

 

POC 

RO-UA 

2014-2020 

2SOFT/4.2/160 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

 

 

 

20.01.2020 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

Comuna Păltiniș a 

finalizat activitățile 

proprii din proiect 

insă partenerii mai 

au activități în 

derulare. 

 

 

 

24 COMUNA POMÂRLA      

1  Înființare sistem de alimentare cu apă, canalizare și 

stație de epurare în comuna Pomârla, județul Botoșani 

11.151,546 PNDR 70% 22.09.2017 

22.09.2020 

22.09.2022 

 

 

2  Rețeaua întreprinderilor de economie socială pentru 

dezvoltarea Regiunii Nord-Est-R.I.E.S 

13.485,971 POCU 

2014-2020 
25% 10.09.2019 

10.09.2022 
 

3  Achiziție instalații de dezinfectare și dezinsecție 

pentru DC 77 A în sat Pomârla, comuna Pomârla, 

județul Botoșani,  

Contract de Finanțare nr. C0510PUI003190700183 

170,322 

 

 

 

PNDR 

Măsura 5.1 
5% 

 

 

 

04.02.2020 

04.02.2022 

03.02.2023 

 

 

4  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DC  80 C în sat Pomârla, comuna Pomârla, 

județul Botoșani, Contract de Finanțare nr. 

C0510PUI003190700184 

 

170,322 

 

 

 

 

PNDR 

Măsura 5.1 
3% 

 

 

 

 

03.02.2020 

03.02.2022 

04.02.2023 

 

 

 

 

5  Achiziție  instalații  de  dezinfectare  și  dezinsecție  

pentru  DS  157,  în  sat  Racovăț,  comuna Pomârla, 

jud. Botoșani 

167,922 PNDR 

Măsura 5.1 
1% 09.12.2021 

31.12.2023 
 

6  Achiziție  instalații  de  dezinfectare  și  dezinsecție  

pentru  DS  333,  în  sat  Hulubești,  comuna Pomârla, 

jud. Botoșani 

167,922 PNDR 

Măsura 5.1 
1% 09.12.2021 

12.09.2023 
 

7  Rețeaua intreprinderilor de economie socială pentru 

dezvoltarea regiunii Nord-Est - R.I.E.S 

2.311,900 POCU 

2014-2020 
60% 10.09.2019 

12.09.2023 
 

25 COMUNA PRĂJENI      

1  Extindere reţea de canalizare in satele Prăjeni, 

Câmpeni şi Lupăria şi modernizare reţea de apă în sat 

Lupăria, Comuna Prăjeni, judeţul Botoşani 

6.157,210 PNDR 99% 22.05.2018 

22.05.2023 
 

26 COMUNA RĂCHIŢI      

1  Construire bază de sport multifuncțională, comuna 

Răchiți, județul Botoșani 

815,514 PNDR 

LEADER 
70% 06.06.2018 

06.06.2021 

31.12.2022 

 

Semnat contract de 
finanţare 

nr.C1920075a2106107

00335/06.06.2018 
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27 COMUNA RIPICENI      

1  Amenajare teren de sport în comuna Ripiceni, județul 

Botoșani 

99.100,000 

EURO 

(460,815 mii 

lei) 

PNDR 

FEADR 

În stadiul de 

prelungire 

contract de 

finanțare, 

(nu s-a atribuit 

proiectarea 

tehnică) 

07.09.2018 

33 de luni de 

la data 

semnării 

07.09.2022 

Contract de finanțare 

C1920075A2114107

02297 /07.09.2018 

act aditional 

nr.2/20.01.2020 

 

 

 

 
28 COMUNA SANTA MARE      

1  Bază sportivă în comuna Santa Mare, jud. Botoşani 359,000 PNDR 95% 27.09.2020 

27.09.2021 

27.09.2022 

 

2  Achiziție echipamente de protecție medicală pentru 

școlile din comuna Santa Mare, județul Botoșani 

840,000 POIM  

2014-2020 
DALI 29.06.2021 

31.12.2022 
 

29 COMUNA STĂUCENI      

1  Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă 

în comuna Stăuceni, județul Botoșani 

3.776,000 PNDR 90% 2018 

2021 

31.12.2023 

 

30 COMUNA ŞENDRICENI      

1  Achiziție echipamente de dezinfecție și dezinsecție  145,000 PNDR 

Măsura 5.1 
10% 01.07.2021 

01.07.2024 

 

31 COMUNA TODIRENI      

1  Măsuri pentru reducerea numărului de copii și tineri 

plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la 

nivelul comunității în comuna Todireni, judetul 

Botosani 

4.182,770 POCU 

/476/4/18 

 

În derulare 30.06.2020  

30.06.2023 

Activități conform 

graficului proiectului 

32 COMUNA TUDORA      

1  Reabilitare, modernizare și dotare parc comunal, 

comuna Tudora, județul Botoșani 

567,789 PNDR 

LEADER 
45% 10.07.2018 

09.07.2022 

 

33 COMUNA UNGURENI      

1  Extindere şi dotare Liceu Tehnologic Plopenii Mari, 

Comuna Ungureni, Judeţul Botoşani 

 

 

 

 

 

 

 

2.751,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNDR 

Măsura 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,65% 

 

 

 

13.02.2018 

12.02.2021 

13.02.2022 

13.02.2023 

 

 

 

34 COMUNA VÂRFU CÂMPULUI      

1  Reabilitare şi  modernizare clădire existentă (cf 

50236-cl-ul) în vederea schimbării destinaţiei  în  

înfiinţare centru de zi pentru copii aflaţi în situaţie de 

risc de separare de părinţi – construire spaţiu cu 

funcţiuni  aferente centrului  şi utilităţi 

338,821 PNDR 20% 2019 

2020 

2021 

2022 
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35 COMUNA VĂCULEŞTI      

1  Construire centru multifuncțional de servicii sociale în 

Comuna Văculești, județul Botoșani 

 

671,678 PNDR 

FEADR 
60% 

 

16.11.2018 

2021 

31.05.2022 

 

2  Umbrela (U-man, M-edical, B-unătate, R-espect, E-ducație, 

L-ibertate, L-ocal, A-dministrație) 

4.854,540 POCU 

2014-2020 
15% 22.03.2021 

21.12.2023 

 

36 COMUNA VLĂDENI      

1  Modernizare cămin cultural, satul Brehuiești, comuna 

Vlădeni, județul Botoșani 

735,000 PNDR 

SM 7.6 
10% 22.02.2017 

22.02.2020 

22.02.2022 

 

37 ORAȘ DARABANI      

1  Revitalizarea spațiului urban din orașul Darabani prin 

reconversia și refuncționalizarea unor  terenuri și 

spații neutilizate și degradate   

5.123,320 POR 

2014-2020 
77% 23.05.2017 

30.09.2021 

31.07.2022 

 

2  Realizarea unui parc fotovoltaic în orașul Darabani, 

judetul Botoșani 

2.654,990 FAED 80% 17.11.2020 

01.09.2025 
 

3  Dotări centru servicii sociale integrate Darabani 933,430 PNDR 

FEADR 
0,44% 08.09.2021  

4  Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a unităților 

de invatamant preuniversitar de stat, din orașul 

Darabani, judetul Botosani 

3.607,780 POIM 

Axa Prioritară 9 

Măsura 9.1 

În faza de 

precontractare 
2021-2022  

5  Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor 

urbane în orașul Darabani, judetul Botoșani 

(reabilitarea și modernizarea unor școli și grădinițe) 

11.3245,060 POR 

2014-2020 

Elaborare 

documentatie de 

atribuire a 

contractelor de 

proiectare si 

executie 

2021 

31.12.2023 
 

38 COMUNA SULIȚA      

1  Reabilitare Cămin cultural, în scopul inființării unui 

,,Muzeu pescăresc’’ în sat Sulița, comuna Sulița, 

județul Botoșani 

1.199,761 POPAM 

2014-2020 

 

60% 11.11.2019 

11.11.2021 
 

2  Construire bază sportivă în comuna Sulița, județul 

Botoșani 

510,371 PNDR 

 
60% 23.04.2020 

23.04.2023 

 

39 COMUNA ROMA      

1  Achiziționare utilaj multifuncțional 460,000 PNDR 

M 19.2 

în curs de 

achiziționare 

30.04.2021  

40 COMUNA DRĂGUȘENI      

1  Achiziție echipamente IT pentru elevii și cadrele 596,000 POR PTh 2020-2021  
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didactice din comuna Drăgușeni 2014-2020 

Axa prioritară 2 

41 COMUNA CONCEȘTI      

1  Proiect – „Acțiuni comune la probleme comune: 

Dezastre naturale și cauzate de om la granița româno-

ucraineană”. 

Comuna Concești - Aplicant 

Parteneri: ISU Botoșani, comuna Havârna, județul 

Botoșani și comuna Mămăliga, Raionul Noua Suliță, 

Regiunea Cernăuți din R. Ucraina 

675.373,730 POC 

RO-UA 

2014-2020 

.2SOFT/4.2/179 

75% 02.03.2020 

31.03.2022 
 

2  Reabilitare, modernizare și extindere Școala 

gimnazială  nr.1 Concesti,   comuna Concești,  județul 

Botoșani                                                        

4.877,134 POR 

2014-2020 
  Contract  nr. 

7247/15.11.2021 

42 COMUNA VORNICENI      

1  Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei, 

necesare activității didactice pentru elevii și cadrele 

didactice din învățământul preuniversitar – comuna 

Vorniceni 

939,000 POC 

Axa 2 -TIC 

sectiunea Educatie  

(tablete) 

Programul 

Operațional 

Competitivitate 

achiziție 

echipamente 

(semnat contract 

pentru livrare) 

2021-2023  

2  Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat 

cu echipamente de protecție medicală de tip măști de 

protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte 

echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni 

răspândirea coronavirusului SARS Cov-2, în comuna 

Vorniceni  

252,000 POIM 

Axa Prioritară 9 

Măsura 9.1 

În faza de 

achiziție 

măști+materiale 

sanitare 

01.10.2020 

23.08.2022 
 

43 COMUNA COPĂLĂU      

1  Construire grădiniță în sat Copălău, comuna Copălău, 

județul Botoșani 

 

2.845,587 POR 

2014-2020 

Componenta 

 1-POR 

/2017/10/10.1a 

În curs de 

realizare 

procedura de 

achiziție 

execuție lucrări 

30.08.2021 

31.12.2023 

Contract de finanțare 

nr. 7040/30.08.2021 

Pth și detalii de 

execuție realizate 

 

44 COMUNA SUHARĂU      

1  Achiziție instalație de dezinfectare și dezinsecție 

pentru DC 82, în satul Suharău, comuna Suharău, 

județul Botoșani 

173,770 

 

 

PNDR 

(GAL) 

- 12.05.2021  

12.06.2023 

 

2  Achiziție instalație de dezinfectare și dezinsecție 

pentru DC 82 B, în satul Suharău, comuna Suharău, 

județul Botoșani 

173,770 PNDR 

(GAL) 

- 12.05.2021  

12.06.2023 
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3  Achiziție instalație de dezinfectare și dezinsecție 

pentru DC 83 F, în satul Oroftiana , comuna Suharău, 

județul Botoșani 

173,770 PNDR 

(GAL) 

- 12.05.2021   

12.06.2023 

 

4  Achiziție instalație de dezinfectare și dezinsecție 

pentru DS 244,  în satul Lișna, comuna Suharău, 

județul Botoșani 

173,770 PNDR 

(GAL) 

- 12.05.2021  

12.06.2023 

 

 44 

UAT-uri 

136 

PROIECTE 

ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Sav/1 ex. 

 




