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CENTRALIZATOR 

NR. 

CAPITOL 

DENUMIRE CAPITOL Nr. 

obiective 

Nr. 

acţiuni 

Nr. acțiuni 

realizate în 

sem. II/ 

an 2021 

Nr. 

acțiuni în 

curs de 

realizare 

POLITICA SECTORIALĂ 

Cap. 1 FINANȚE PUBLICE 15 59 45/45 

Cap. 2 ECONOMIE-PROTECȚIA CONSUMATORULUI 6 6 6/6 

Cap. 3 FONDURI EUROPENE 1 8 5/8 

Cap. 4 MEDIUL, APE ȘI PĂDURI 24 69 41/63 

Cap. 5 INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ - 11 5/5 2 

Cap. 6 AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 37 87 70/82 1 

Cap. 7 MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 22 47 45/45 

Cap. 8 SĂNĂTATE 24 63 56/60 

Cap. 9 EDUCAȚIE 10 36 36/36 

Cap. 10 TINERET ȘI SPORT 9 22 17/17 

Cap. 11 CULTURĂ 2 21 8/12 

Cap. 12 AFACERI INTERNE 25 60 51/53 

489 385/432 3 

Cap. 13 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

OBIECTIVE DE INVESTIŢII 

PROIECTE ȘI INVESTIȚII ALE UNITĂŢILOR 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

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

la bugetul de stat prin programe guvernamentale 

- 312 63/112 200 

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

fonduri europene 

- 169 31/47 122 

481 94/159 322 

Total 175 970 479/588 325 
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     Stadiul Planului de acțiuni pe anul 2021 al Județului Botoșani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, la 31.12.2021 este întocmit 

în conformitate cu următoarele prevederi legale: 

-art. 253 lit.b ) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

-art.6 (I), 2, alin.b) din HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
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1 FINANȚE PUBLICE 59 45

/ 

45 

0/0 Sem. II/an 2021 

 Administrația Județeană a Finanțelor Publice  

Botoșani 

23 23 

/ 

23 

0/0  

I Îmbunătățirea colectării veniturilor bugetului consolidat al statului     

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Monitorizarea zilnică a încasărilor la bugetul general consolidat în vederea întreprinderii de 

măsuri operative pentru realizarea programului de încasări la nivelul fiecărei structuri fiscale 

subordonate şi pe fiecare buget, concomitent cu reducerea costurilor de colectare pentru 

fiecare leu încasat. 

Monitorizarea strică a arieratelor, reducerea volumului arieratelor aflate în sold la sfârşitul 

anului 2020. 

Analizarea veniturilor deţinute de debitori la terţi în scopul înfiinţării popririi asupra 

veniturilor indentificate. 

Creşterea eficienţei acţiunilor de valorificare a bunurilor mobile şi imobile în procedura de 

executare silită. 

   -Încasările la bugetul consolidat al statului, în anul 

2021, au fost în sumă de 1.513.731 mii lei, faţă de 

1.452.690 mii lei, nivel planificat. Indicatorul grad de 

realizare a programului de încasări venituri bugetare 

a fost realizat în proporţie 104,20%.  
-La finele anului 2021, s-a redus nivelul arieratelor 

recuperabile de la persoane juridice, cu 76,12 % faţă 

de 85%, ţinta stabilită pentru acest indicator de 

performanţă. Nivelul arieratelor recuperabile de la 

persoane fizice s-a redus cu 32,31%  faţă de 33% 

ţinta stabilită. 
-Realizările specifice activităţii de executare silită 

sunt reprezentate de: 
-Emiterea şi comunicarea unui număr de 33.407 

titluri executorii şi somaţii pentru recuperarea 

creanţelor fiscale în sumă de 458.531,21 mii lei de la 

debitorii persoane juridice şi fizice, încasându-se 

62.176,89 mii lei; 
-Înfiinţarea unui număr de 11.228 popriri asupra 

disponibilităţilor din conturile bancare pentru 

recuperarea creanţelor fiscale în sumă de 350.356,56 

mii lei, precum şi înfiinţarea popririlor asupra 
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veniturilor datorate de terţi, în numar de 2.806 pentru 

recuperarea creanţelor fiscale în sumă de 26.031,19 

mii lei, din care s-au încasat, în total, suma de 18.323 

mii lei; 
-Înfiinţarea unui  număr de 275 sechestre asupra 

bunurilor mobile şi imobile pentru recuperarea 

creanţelor fiscale în sumă de 8.487,87 mii lei. 

II Stimularea conformării voluntare a contribuabililor     

5 

 

 

6 

7 

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. 

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

Notificarea contribuabililor cu privire la posibilele neregularități care ar putea conduce la 

stabilirea de diferențe de impozite și taxe. 

   -Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale 

pe tipuri de impozite a fost de 89,88%, faţă de 

92,50%, nivelul planificat a se realiza, rezultând un 

grad de realizare de 97,16%  
-Gradul de conformare voluntară la plată a fost de 

85,11 %, faţă de 87 %, nivel planificat a se realiza, 

rezultând un grad de realizare de 97,82%.  
-La data de 31.12.2021, se aflau în derulare un număr 

de 86 eşalonări la plată privind obligaţii fiscale în 

sumă de 13.565 mii lei. 

III Prevenirea și combaterea fraudei fiscale     

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

13 

 

14 

 

 

15 

 

16 

Combaterea eficientă a comportamentelor neconforme și a fraudei fiscale prin demararea 

acțiunilor complexe, țintite, la contribuabilii cu risc fiscal ridicat pentru administraţia fiscală. 

Iniţierea de acţiuni de control în domeniul combaterii muncii la negru şi a subdeclarării 

contribuţiilor sociale prin creşterea numărului de inspecţii fiscale cu acest obiectiv. 

Selectarea pentru inspecţia fiscala 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. 

Dezvoltarea schimbului de informaţii cu celelalte structuri din cadrul ANAF, cu alte instituţii 

şi autorităţi naţionale şi din statele membre ale Uniunii Europene, valorificarea acestora 

pentru diminuarea evaziunii fiscale.  

Selectarea pentru acţiunile de verificare a contribuabililor care au înregistrat pierderi în anii 

anteriori, identificarea cauzelor şi aplicarea măsurilor legale. 

Intensificarea dispunerii de măsuri asigurătorii de către organele de inspecţiei fiscală în 

cazurile care prezintă riscul sustragerii, ascunderii sau risipirii patrimoniului. 

Dezvoltarea schimbului de informaţii cu celelalte structuri din cadrul ANAF, cu alte instituţii 

şi autorităţi naţionale şi din statele membre ale Uniunii Europene, valorificarea acestora 

pentru diminuarea evaziunii fiscale.  

Selectarea pentru acţiunile de verificare a contribuabililor care au înregistrat pierderi în anii 

anteriori, identificarea cauzelor şi aplicarea măsurilor legale. 

Intensificarea dispunerii de măsuri asigurătorii de către organele de inspecţiei fiscală în 

cazurile care prezintă riscul sustragerii, ascunderii sau risipirii patrimoniului. 

   Din perspectiva controalelor efectuate, la 

contribuabilii persoane juridice şi fizice, în anul 

2021, activitatea de inspecţie fiscală a înregistrat 

următoarele rezultate: 
-  număr de inspecţii fiscale şi verificări documentare 

efectuate: 494 din care 238 la contribuabili persoane 

juridice şi 256 la contribuabili persoane fizice; 
- număr inspecţii efectuate de un inspector la 

contribuabili persoane juridice: 10,22 faţă de 12 cât a 

fost planificat a se realiza, rezultând un grad de 

realizare de 86,23%; 
- număr inspecţii efectuate de un inspector la 

contribuabili persoane fizice: 25,6  faţă de nivel 

planificat de 16 rezultând un grad de realizare de 

160%; 

- sume stabilite suplimentar ca urmare a inspecţiilor 

fiscale: 17.876,46 mii lei din care 15.405,72 mii lei la 

contribuabilii persoane juridice şi 2.470,74 mii lei la 

contribuabilii persoane fizice (669,81 mii 

lei/inspector persoane juridice, 247,74 mii lei/ 

inspector persoane fizice); 

- sume stabilite suplimentar ca urmare a verificărilor 

documentare: 958,16 mii lei din care 525,04 mii lei la 

contribuabilii persoane juridice şi 433,12 mii lei la 
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contribuabilii persoane fizice (22,83 mii lei/inspector 

persoane juridice, 43,31 mii lei/ inspector persoane 

fizice); 

- diminuarea pierderii fiscale cu suma de 5.807,12 

mii lei la contribuabilii persoane juridice;   
- număr măsuri asigurătorii insitituite: 11  în valoare 

4.814,61 mii lei; 
- număr amenzi contravenţionale aplicate: 14 în 

valoare 89,5 mii lei; 
- număr sesizări penale înaintate organelor abilitate: 

12 - prejudiciul aferent estimat fiind în sumă de 

21.774,68 mii lei. 

IV Crearea unei relaţii de parteneriat cu contribuabilii pentru serviciile prestate     

17 

 

18 

 

19 

 

 

20 

 

21 

 

 

 

22 

 

 

 

23 

Dezvoltarea serviciului Patrimven în scopul facilitării schimbului de informaţii între 

autorităţi/instituţii publice şi organele fiscale. 

Mediatizarea legislaţiei fiscale în vederea informării şi educării contribuabililor din punct de 

vedere fiscal. 

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. 

Dezvoltarea comunicării externe şi interne în vederea creşterii calităţii serviilor oferite 

contribuabililor.  

Reducerea contactului direct între angajaţi şi contribuabili prin încurajarea accesului 

electronic la informaţiile fiscale. Popularizarea serviciului Spaţiu Privat Virtual pentru 

realizarea comunicării electronice a informaţiilor şi înscrisurilor între ANAF şi persoanele 

fizice şi juridice, în legătură cu situaţia fiscală a acestora. 

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. 

Acordarea de asistență din inițiativa organelor fiscale pe teme ce decurg din constatări ale 

organelor de control din cadrul ANAF. 

   -S-au înrolat în sistemul informatic PatrimVen un 

număr de 77 unităţi administrativ teritoriale din cele 

78 UAT-uri cu obligaţia de a completa şi depune 

formularul „Protocol de aderare la serviciile 

sistemului informatic PatrimVenˮ; 
-S-au întocmit 48 materiale informative, comunicate 

de presă, alte apariţii publice;     
-S-a răspuns la un număr de 2.860 apeluri telefonice 

la solicitările pe teme fiscale adresate de 

contribuabili; 
-S-a acordat sprijin şi îndrumare contribuabililor 

pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în scopul 

creşterii conformării voluntare şi îmbunătăţirii 

colectării, obţinându-se următoarele rezultate: 
  - procent din solicitări în format hârtie, soluţionate 

în maximum 25 de zile: 100%, faţă de 80% nivel 

planificat, rezultând un grad de realizare de 125%; 
  - procent din e-mail-uri, soluţionate în maximum 20 

de zile:  100%, faţă de 80% nivel planificat, rezultând 

un grad de realizare  125%. 
Indicatorii de rezultat pentru activitatea de 

comunicare au fost îndepliniţi, astfel:  
  - gradul de soluţionare al solicitărilor de informaţii 

de interes public a fost de 100%, faţă de 98% nivel 

planificat, rezultând un grad de realizare 102%. 
 - gradul de soluţionare al petiţiilor/solicitărilor 

depuse de cetăţeni  a fost de 100%, faţă de 99% nivel 

planificat, rezultând un grad de realizare de 101%; 
-S-au înrolat în SPV un număr de 16.344 

contribuabili, din care 11.096 contribuabili persoane 



8 

 

fizice şi 5.248 contribuabili persoane juridice; 
-S-au înregistrat 168 programări on-line pentru 

serviciile fiscale oferite la sediul organului fiscal, din 

care 107 au fost rezolvate, 45 au fost anulate de 

contribuabili, iar 16 nu au fost rezolvate din cauza 

neparticipării contribuabililor la vizita programată;  
-S-au înregistrat 504 solicitări de identificare vizuală 

pentru aprobarea în SPV, din care 403 solicitări au 

fost rezolvate, 23 solicitări au fost anulate de 

contribuabili, 61 nu au fost rezolvate din cauza 

neparticipări contribuabililor la şedinţa programată 

pentru identificarea vizuală, iar 17 solicitări au fost 

anulate din cauza faptului că au fost constatate date 

eronate cu privire la actul de identitate sau au fost 

prezentate neconforme. 

-Au fost asistaţi la sediile unităţilor fiscale ca urmare 

a solicitărilor directe, un număr de 33.621 de 

contribuabili, ceea ce înseamnă un număr mediu de 

132,36 prezenţe pe zi; 

-S-a realizat încadrarea în standardul de oferire a 

serviciilor de maximum o oră de la momentul în care 

contribuabilul solicită bonul, procentul cazurilor 

rezolvate sub 60 de min fiind de 100%; 
-Au fost elaborate şi mediatizate 2 materiale 

informative în vederea informării contribuabililor în 

legătură cu principalele deficienţe constatate  ca 

urmare a acţiunilor de control.   

 Nr. obiective – 4 

Nr. acțiuni - 23 

    

 Biroul Vamal de Interior  

Botoșani 

6 6/

6 

0/0  

V Utilizarea tehnicilor de management al riscurilor în vederea creşterii colectării taxelor 

în cadrul operaţiunilor de vămuire 

    

24 Urmărirea execuţiei bugetului de stat pentru sursele de venituri bugetare    Sem. al II-lea 2021 

- valoare încasări la bugetul de stat= 13.396.355lei; 

Total an 2021 

- valoare încasări la bugetul de stat= 22.634.386 lei; 

25 Întărirea planului de control ulterior asupra operaţiunilor vamale prin reverificarea unui 

număr mai mare de declaraţii vamale şi o analiză amănunţită a  acestora mai ales în ceea ce 

priveşte încadrarea tarifară, originea mărfurilor şi taxele antidumping.  

Întocmirea Proceselor-verbale de Control şi Decizii de Regularizare în vederea recuperării la 

bugetul de stat a sumelor constatate. 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. declaraţii vamale reverificate=83 

- nr. DRS-uri emise=5 

- valoare sume identificate suplimentar=3.392lei; 

Total an 2021 

- nr. declaraţii vamale reverificate=163; 

- nr. DRS-uri emise=13; 
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- valoare sume identificate suplimentar=58.672lei; 

VI Aplicarea legislaţiei privind autorizarea, atestarea avizarea persoanelor juridice şi fizice 

care desfăşoară activităţi de producţie îmbuteliere, ambalare, primire, deţinere, 

depozitare şi/sau expediere, comercializare, utilizare finală a produselor accizabile 

    

26 Emitere autorizaţii, atestate şi alte acte administrative- solicitate de persoane fizice şi juridice 

din judeţul Botoşani - operatori cu produse accizabile: destinatari înregistraţi,expeditori 

înregistraţi, comercianţi en-gros, comercianţi en-detail, utilizatori finali, importatori, inclusiv 

gospodării individuale 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. atestate comercializare en detail / en gross produse 

energetice emise=55; 

- nr. atestate comercializare en gross băuturi alcoolice şi 

ţigari emise=2; 

- nr. autorizaţii utilizator final emise=5; 

- nr. autorizaţii utilizator final / atestate comercializare  

modificate=5; 

- nr. acţiuni supraveghere denaturare alcool=64; 

- nr. controale operatori economici cu produse 

accizabile=92; 

- nr. decizii de impunere întocmite privind plata  accizei la 

gospodării individuale de producţie ţuică şi rachiuri din 

fructe/valoare lei=8/3.554 lei; 

- nr.notificări utilizare gaz natural înregistrate=9; 

Total an 2021 

- nr. atestate comercializare en detail / en gross produse 

energetice emise=55; 

- nr. atestate comercializare en gross băuturi alcoolice şi 

ţigari emise=2; 

- nr. autorizaţii utilizator final emise=7; 

- nr. autorizaţii utilizator final / atestate comercializare  

modificate=11; 

- nr. acţiuni supraveghere denaturare alcool=114; 

- nr. controale operatori economici cu produse 

accizabile=162; 

- nr. decizii de impunere întocmite privind plata  accizei la 

gospodării individuale de producţie ţuică şi rachiuri din 

fructe/valoare lei=8/3.554 lei; 

- nr.notificări utilizare gaz natural înregistrate=38; 

VII Monitorizarea respectării prevederilor legale privind supravegherea mişcării 

produselor accizabile în regim suspensiv de accize pe teritoriul naţional şi comunitar 

    

27 Utilizarea aplicaţiei EMCS-RO care permite gestionarea e-DA întocmit în cazul deplasării 

produselor accizabile în regim suspensiv de accize în format electronic şi stabilirea tipului   

controalelor în funcţie de analiza de risc 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. e-DA-uri vizate ca urmare a supravegherii expedierii 

produselor accizabile=129; 

 - nr. e-DA –uri confirmate în urma supravegherii recepţiei 

în regim suspensiv a produselor accizabile de la antrepozite 

fiscale=234; 

Total an 2021 

- nr. e-DA-uri vizate ca urmare a supravegherii expedierii 

produselor accizabile=257; 

 - nr. e-DA –uri confirmate în urma supravegherii recepţiei 

în regim suspensiv a produselor accizabile de la antrepozite 
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fiscale=364; 

VIII Protejarea teritoriului vamal naţional şi comunitar  prin combaterea traficului illicit de 

droguri, precursori, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope produse cu regim 

special, respectiv produse strategice, cu dublă utilizare, arme, muniţii, substanţe 

chimice periculoase, produse care afectează stratul de ozon, produse radioactive, 

biologice, nucleare,etc., al traficului ilicit cu bunuri culturale mobile, cu specii sălbatice 

de floră şi faună, cu metale şi pietre preţioase, al traficului de mărfuri cu risc pentru 

sănătatea şi siguranţa consumatorului al traficului  cu mărfuri contrafăcute şi pirat, 

precum şi prin supravegherea vamală a pieţei 

    

28 Efectuare controale fizice asupra mijloacelor de transport şi a coletelor postale pentru 

combaterea traficului illicit de droguri, produse cu regim special, mărfuri contrafăcute şi 

pirat, CITES, flora, faună pe cale de dispariţie, a bunurilor culturale mobile, metalelor, 

pietrelor preţioase 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr .controale în vederea verificării respectării drepturilor 

de proprietate intelectuală, constatări=510; 

- nr. colete poştale verificate=852; 

- nr. constatări=0; 

- nr.cazuri confiscări=0; 

- valoarea bunurilor confiscate=0; 

Total an 2021 

- nr .controale în vederea verificării respectării drepturilor 

de proprietate intelectuală, constatări=2681; 

- nr. colete poştale verificate=2951; 

- nr. constatări=0; 

- nr.cazuri confiscări=0; 

- valoarea bunurilor confiscate=0; 

29 Efectuare acțiuni comune cu alte instituţii ale statului în vederea  respectării reglementărilor 

legale  în vigoare privind DPI,  siguranţa şi securitatea populaţiei, traficul ilicit de droguri şi 

supravegherea vamală a pieţei 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. controale realizate în comun cu I.P.J. 

Botoşani,Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorului şi D.S.V.S.A. Botoşani=17; 

- nr.constatări=0; 

Total an 2021 

- nr. controale realizate în comun cu I.P.J. 

Botoşani,Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorului şi D.S.V.S.A. Botoşani=35; 

- nr.constatări=0; 

 Nr. obiective - 4     

 Nr. acțiuni - 6     

 Biroul Vamal de Frontieră  

Stânca Costești 

30 16

/ 

16 

0/0  

IX Prevenirea introducerii /scoaterii în/din Comunitate de către persoanele fizice a armelor, 

munitiilor, materialelor explozive, radioactive și nucleare; a drogurilor, substantelor psihotrophe 

si precursorilor acestora; a obiectelor din metale prețioase care depăsesc uzul personal; a 

mărfurilor cu caracter cultural,  istoric sau artistic apartinand patrimoniului cultural national; a 

speciilor salbatice de flora si fauna pereclitate de comert precum si a speciilor de risc pentru tara 

noastra; a sumelor in numerar nedeclarate care depasesc limita de 10.000 EURO, a marfurilor 

accizabile care depasesc limitele cantitative admise în scutire 
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30 

 

31 

32 

33 

34 

 

35 

Controlul vamal antidrog a persoanelor fizice și al bagajelor acestora la intrarea/ieșirea în/din 

Comunitate; 

Controlul mijloacelor de transport; 

Identificarea factorilor de risc la nivel local și efectuarea analizei de risc  

Utilizarea in activitatea de analiza de risc a consemnelor si alertelor vamale; 

Schimbul de informatii,la nivel local,cu institutiile abilitate care desfasoara activitati de control in zona 

de frontieră; 

Aplicarea sanctiunilor corespunzatoare impotriva faptelor care constituie contraventii la reglementarile 

vamale. 

   Sem.al II-lea 2021 

-nr. documente emise;- 334 

Total an 2021 

-nr. documente emise;- 461 

Sem al II-lea 2021 

-descoperiri substanțe interzise;- 1 

Total an 2021 

-descoperiri substanțe interzise;- 2 

-gradul de folosire a aparaturii din dotare;- 0 

Sem al II-lea 2021 

-numărul controalelor  amănunțite efectuate, raportat la 

numărul total de controale;- 205 

Total an 2021 

-numărul controalelor  amănunțite efectuate, raportat la 

numărul total de controale;-522 

-număr analize preliminare  privind substanțele interzise 

efectuate;-0 

-număr sesizări a altor organe;- 0 

-număr  consemne și alerte verificate;-  

-cereri intervenție verificate - 

X Asigurarea măsurilor de control al exporturilor     

36 

37 

 

38 

 

39 

Cotrolul mijloacelor de transport precum si al documentelor insotitoare; 

Stabilirea existentei documentelor anexate la declaratia vamala in detaliu potrivit regimului vamal 

solicitat; 

Analizarea si constatarea concordantei intre datele inscrise in declaratia vamala in detaliu si cele din 

documentele anexate (autorizatii, facturi, licente,etc); 

Controlul fizic al marfurilor supuse declararii. 

   Sem al II-lea 2021 

- număr  controale efectuate;- 1.567 

Total an 2021 

- număr  controale efectuate;- 3.080 

- număr  licențe verificate;- nu este cazul 

- număr iregularități depistate;- 0 

- număr sesizări pentru alte organe; - 0 

XI Combaterea fraudei prin creșterea utilizării analizei de risc     

40 

41 

Realizarea controlului vamal documentar si fizic prin folosirea analizei de risc; 

Efectuarea controalelor vamale ulterioare programate/inopinate. 
   -număr consultări a bazelor de date specifice privind 

consemnele sau alte informatii-0; 

- număr solicitări de informații de la alte organe de la nivel 

regional sau central-0; 

- număr acțiuni de control efectuate pe baza analizei de 

risc-60; 

- număr constatări ca urmare a folosirii analizei de risc-0; 

- sume suplimentare atrase la buget-0 

XII Vămuirea mărfurilor, aplicarea tarifului vamal de import și a altor norme legale privind 

trecerea peste frontieră a mărfurilor, bunurilor si a mijloacelor de transport 
    

42 

43 

44 

 

45 

46 

Efectuarea controlului vamal fizic al mijloacelor de transport, la trecerea frontierei; 

Efectuarea analizei de risc pe baza declaratiei sumare ICS-ECS; 

Efectuarea controlului vamal documentar in cadrul operatiunilor de vamuire si efectuarea analizei de 

risc;  

Efectuarea controlului vamal fizic al marfurilor declarate; 

Verificarea drepturilor de import si a celorlalte taxe datorate in vama pentru marfurile si bunurile 

declarate. 

   Sem al II-lea 2021 

- Nr. mijloace de transport controlate;- 3.669 

Total an 2021 

- Nr. mijloace de transport controlate;- 6.997 

Sem al II-lea 2021 

- Nr. persoane controlate;- 3.969 

Total an 2021 

- Nr. persoane controlate;- 7.120 
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Sem al II-lea 2021 

- Nr. documente emise;- 2.099 

Total an 2021 

- Nr. documente emise;- 4.175 

- Nr. constatări  privind iregularitățile;- nu este cazul 

- Cantitate mărfuri confiscate;-0 

- Valoare drepturi vamale incasate;-0 

- Nr.colete poștale controlate – nu este cazul 

XIII Dezvoltarea activitatii de control vamal ulterior pentru asigurarea respectarii reglementarilor 

vamale sau a altor dispozitii aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala 
    

47 

 

48 

49 

 

 

50 

Realizarea  controalelor  ulterioare inopinate dupa acordarea liberului de vama, ca urmare a 

informatiilor obtinute sau in baza analizei proprii; 

Efectuarea controalelor ulterioare de reverificare conform programelor propuse si aprobate; 

Realizarea  investigatiilor vamale punctuale in cazul bunurilor sustrase de sub supraveghere vamala 

sau a celor nedeclarate organelor vamale sau in cazul prezentarii documentelor vamale de transport sau 

comerciale nereale sau falsificate; 

Propunerea către seful ierarhic a unor masuri necesare a fi luate pentru imbunatatirea activitatii. 

   -număr controale efectuate;- 

-nr. procese-verbale de control intocmite-nu este cazul; 

-nr. decizii de regularizare emite-nu este cazul; 

-sume suplimentare atrase la buget-nu este cazul; 

-nr.sesizări pentru alte organe-nu este cazul 

XIV Pregătirea profesională a lucrătorilor vamali atât pe tematica specifică cât și pe cea generală, 

conform reglementărilor naționale și comunitare 
    

51 

52 

 

53 

Elaborarea Programului anual de pregatire profesionala continua pentru personalul operativ; 

Organizarea unor acțiuni de scurtă durată pentru informarea personalului vamal asupra legislatiei în 

domeniu, nou apărute; 

Ținerea  evidenței  tuturor activitățlor de pregătire desfășurate la nivelul biroului vamal, precum și a 

unei situații a lucrătorilor specializati pe anumite domenii. 

   -număr ședințe pregătire profesională-12;  

-număr cursuri perfecționare absolvite-nu este cazul; 

-număr teme pregătire profesională;-12 

-număr solicitări privind necesarul de teme pentru 

invățământ-nu este cazul; 

XV Perfectionarea procedurilor privind calculul, plata, incasarea și controlul resurselor proprii 

traditionale 
    

54 

 

55 

56 

57 

 

58 

59 

Desfășurarea unor acțiuni de informare a structurilor interesate asupra reglementarilor comunitare si 

nationale cu privire la modul de aplicare a drepturilor de import si export; 

Transmiterea operativa a documentelor din care rezulta diferite resurse proprii traditionale; 

Gestionarea corespunzatoare a evidentelor privitoare la resursele proprii traditionale; 

Evidenta in conturi si situatii financiare a resurselor proprii traditionale, conform cu reglementarile 

comunitare; 

Administrarea situatiilor de cont A și B; 

Asigurarea functionării optime a aplicatiilor informatice pentru generarea automata a situatiilor 

financiare. 

   -număr alimentări conturi-nu este cazul; 

-număr declarații încasate-nu este cazul; 

-număr prelucrări extrase de conturi-nu este cazul; 

- număr verificări ordine de plată-nu este cazul; 

- vize CFP-12; 

-prelucrare extrase cont-12; 

-număr ordine de plată întocmite-9; 

-centralizare cheltuieli bugetare și întocmire cheltuieli 

lunare-nu  este cazul; 

-validare declarații manuale și introducere în CAM-nu este 

cazul; 

-verificare date din anexa RPT cu balanța de verificare 

sintetică-12; 

 Nr. obiective – 7 

Nr. acțiuni – 30 

    

 Total nr. obiective - 15     

 Total nr. acțiuni - 59     
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2 ECONOMIE-PROTECȚIA CONSUMATORULUI 
 

6 6/

6 

0 Sem. II/an 2021 

 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor  

Botoşani 

6 6/

6 

0  

I Evaluarea riscului produselor potenţial periculoase     
1 Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni tematice de control conform programului trimestrial 

a ANPC, CRPC-Regiunea Nord-Est-Iași pentru evaluarea riscului produselor potenţial 

periculoase 

   Sem.al II – lea 2021 

 -     28   nr. total controale tematice: 

 -     11   nr. controale alimentare 

 -       9   nr. controale nealimentare 

 -       8   nr. controale prestăriservicii 

Total an 2021 

 -     52   nr. total controale tematice: 

 -     22   nr. controale alimentare 

 -     19   nr. controale nealimentare 

 -     11   nr. controale prestăriservicii   

II Identificarea şi eliminarea cauzelor care au determinat măsurile stabilite prin 

documentele de control 
    

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 

ANPC 

   Sem.al II – lea 2021 

 - 1.282   nr. acţiuni de control: 

 -   501   p. v. de constatare a contravenţiei: 

        -   374   produse alimentare 

        -     74   produse nealimentare 

        -     53   servicii nealim. 

 - valoarea amenzilor applicate - 661.000,00  lei                   

 -  771   p. v. de constatare 

Valoarea produselor și serviciilor neconforme     

57.013,51 lei, din care: 

         -      33.287,27  lei extracomunitare 

         -      23.726,24  lei comunitare       

 -  valoarea produselor distruse  3.301,69   lei   

 Total an 2021 

 - 2.398   nr. acţiuni de control: 
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 -   953   p. v. de constatare a contravenţiei: 

         -   653   produse alimentare 

         -   176   produse nealimentare 

         -   124   servicii nealim. 

 - valoarea amenzilor applicate - 970.400,00  lei                   

 -  1.424  p. v. de constatare 

Valoarea produselor și serviciilor neconforme     

80.156,92 lei,  din care: 

 -      52.514,40  lei extracomunitare 

 -      27.642,52  lei comunitare       

 -  valoarea produselor distruse  9.899,69   lei.             

III Colaborarea cu instituţii ale administraţiei publice locale     

3 Acțiuni în colaborare cu  instituţii ale administraţiei publice locale în cadrul controalelor 

tematice și de cercetare a unor reclamații 
   Sem.al II – lea 2021 

 -     5        nr. acțiuni 

 -     2        nr. amenzi aplicate 

Total an 2021 

 -  118       nr. acțiuni 

 -      2       nr. amenzi aplicate 

IV Îmbunătățirea modalității de primire , soluţionare şi informare a petiţionarului     

4 Primirea și soluţionarea sesizărilor şi informarea  petiţionarului    Sem.al II – lea 2021 

- 692        nr. de reclamații primite din partea 

consumatorilor,din care: 

    - 333        întemeiate 

    - 193        neîntemeiate 

    -     1        retrase 

    -     5        nesoluționabilă 

    -   40        redirecţionate 

    -   62        amiabil 

    -   13        clasate 

     -   45        în curs de soluţionare 

Total an 2021 

- 993        nr. de reclamații primite din partea 

consumatorilor, din care: 

- 458        întemeiate 

- 293        neîntemeiate 

-     4        retrase 

-     8        nesoluționabilă 

-   85        redirecţionate 

-   83        amiabil 

-   17        clasate 

 -   45        în curs de soluţionare 

V Informarea şi educarea consumatorilor     

5 Desfăşurarea unor campanii şi acţiuni  de informare şi educare a consumatorilor    Sem.al II – lea 2021 

 -     3        nr. conferinţe de presă 

 -     5        nr.articole publicate în presa scrisă 

 -     0        nr.emisiuni radio-tv. 

 -   65        nr. acțiuni consiliere 
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Total an 2021 

 -     5        nr. conferinţe de presă 

 -   12        nr.articole publicate în presa scrisă 

 -     0        nr.emisiuni radio-tv 

 - 135        nr. acțiuni consiliere 

VI Consilierea operatorilor economici     

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

specifică din domeniul protecției consumatorilor 
   Sem.al II – lea 2021 

 -   48        nr. agenți economici consiliați 

 -   52        nr. acțiuni 

Total an 2021 

 - 108        nr. agenți economici consiliați 

 - 122        nr. acțiuni 

 Nr. obiective – 6 

Nr. acțiuni - 6 
    

 Total nr. obiective – 6 

Total nr. acțiuni - 6 
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3 FONDURI EUROPENE 8 5/8 0/0 Sem. II/an 2021 

 Instituția Prefectului-Județul Botoșani 8 5/8 0/0  

I Creşterea, în raport cu anul 2020, a valorii care exprimă gradul de conştientizare și 

informare, la nivelul managerilor şi al altor responsabili din cadrul grupului ţintă 

identificat, cu privire la oportunităţile oferite de programele cu finanţare europeană 

aprobate pentru exerciţiul financiar 2014-2020 și pentru cel în curs 

    

1 Întocmirea Planului de acțiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene în anul 2021 

 

   -1 plan – aprobat prin OP nr. 24/21.01.2021  

-4 monitorizări (trimestriale)-întocmire 

procese-verbale (nr. 4.883/12.04.2021, nr. 
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8.713/06.07.2021, nr.13.277/08.10.2021   și nr. 

140/05.01.2022). 

2 Întâlniri ale Prefectului cu autoritățile administrației publice locale din județul Botoșani 

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

puse la dispoziţia României în exerciţiul financiar 2014-2020 și/sau 2021-2027, de către 

Uniunea Europeană 

   -1 întâlnire în trimestrul al II-lea 
În data de 05.06.2021 Prefectul județului Botoșani a 

participat, în orașul Ștefănești, la acțiunea de 

inaugurare a  Centrului de Zi pentru Persoane 

Vârstnice, evidențiind argumentat valoarea de 

exemplu a acestui obiectiv în contextul rezolvării, 

pe baza fondurilor europene, a unor nevoi prioritare 

la nivel local. 

Obiectivul inaugurat a fost realizat în cadrul 

proiectului “Înființarea unui centru de zi pentru 

persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la 

domiciliu în Orașul Ștefănești, Județul Botoșani”, 

co-finanțat din FEDR prin Programul Operațional 

Regional 2014-2020. 

3 Eveniment de promovare a unui program finanțat de Uniunea Europeană, aflat în 

implementare la nivel național – organizat în parteneriat cu o autoritate de management a 

programului, organism intermediar regional, alte instituții publice având atribuții legate de 

promovarea programului sau care au implementat cel puțin un proiect finanțat prin acest 

program, după cum va fi cazul 

   În cadrul ședinței Colegiului Prefectural al 

Județului Botoșani din data de 28.05.2021 a 

fost prezentată de către Oficiul Judeţean pentru 

Finanţarea Investiţiilor Rurale Botoşani tema 

“Măsuri ale Programului Național pentru 

Dezvoltare Rurală, în anul 2021” 

Utilizând inclusiv informații furnizate de 

Oficiul pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 

Botoşani, a fost evaluată posibilitatea 

organizării, la Prefectura Botoșani, a unui 

eveniment de promovare a submăsurilor 

Programului Național de Dezvoltare Rurală 

2014-2020, pentru care urmau a se organiza 

sesiuni de depunere a proiectelor. 

S-a concluzionat că, în perioada de referință, 

impactul la nivelul grupului țintă al acestui 

eveniment ar fi fost unul foarte redus.  

Prospectările efectuate nu au condus la 

identificarea de posibilități concrete de 

organizare, la Instituţia Prefectului - Judeţul 

Botoşani, a unui eveniment de promovare din 

categoria vizată prin Plan. 

4 Diseminare prin intermediul site-ului web al Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani 

bt.prefectura.mai.gov.ro și/sau prin mijloace electronice social media accesibile instituției 

   -2 diseminări-trim. I 

Date și informații relevante au fost furnizate 

prin intermediul paginii de Facebook a 
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Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani. 

-1 diseminare-trim. II 

Date și informații relevante au fost furnizate 

prin intermediul paginii de Facebook a 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani. 
 

Activitatea a fost realizată, având caracter 

permanent. Date și informații relevante au fost 

furnizate prin intermediul paginii de Facebook a 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani. 

5 Diseminare prin intermediul Punctului de informare europeană, amplasat la intrarea  B a 

Palatului Administrativ din municipiul Botoşani 

   -1  informare-trim. I 

Punctul de informare a fost actualizat cu 

publicaţii provenind de la Centrul  Europe 

Direct Botoșani. 

-1 informare-trim. II 

• Punctul de informare a fost actualizat  

cu publicaţii provenind de la Centrul  Europe 

Direct Botoșani. 

• Ca urmare a solicitării primite de la  

MAI-DGRIP, afișul realizat în cadrul 

proiectului cod SIPOCA 591 a fost amplasat 

într-un loc cu maximă vizibilitate din Palatul 

Administrativ, în vederea promovării acestui 

proiect. 
În cursul trimestrului III al anului 2021, punctul de 

informare a fost actualizat cu publicaţii provenind 

de la Centrul  Europe Direct Botoșani. 

6 Diseminare prin intermediul serviciilor de poştă electronică utilizate în cadrul Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Botoşani 

   8 mesaje în trim. I 

-4 mesaje referitoare la Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

-1 mesaj referitor la Granturile SEE și 

Norvegiene; 

-3 mesaje referitoare la oportunitatea de 

participare la evenimente din domenii diverse. 

7 mesaje-trim. II 

-1 mesaje referitoare la Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

-1 mesaj referitor la Programul Europa pentru 

cetățeni 2014-2020. 

-1 mesaj referitor la Programul Europa 
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Creativă 2021-2027; 

-1 referitor la Energy Programme in Romania 

from EEA and Norway Grants. 
În cursul trimestrului III al anului 2021 au fost 

analizate și înaintate către entități posibil interesate 

șase mesaje, după cum urmează: 

- un mesaj referitor la oportunitățile de finanțare 

disponibile pentru luna iulie 2021; 

- patru mesaje referitoare la Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

- un mesaj referitor la un nou apel de proiecte 

finanțate prin Granturile SEE și Norvegiene. 

7 Comunicări prin mass-media, referitoare la acţiunile prin care este abordată tematica 

accesării fondurilor europene 

   -2 comunicate de presă-în sem. I  

8 Întocmirea și reactualizarea bazei de date cuprinzând proiectele și  investiţiile în continuare 

şi noi - finanţate din fonduri europene 

   -1 bază de date 

-3 actualizări la 01.01.2021, 30.06.2021 și 

31.12.2021. 

 Nr. obiective - 1     

 Nr. acțiuni - 8     

 Total nr. obiective - 1 

Total nr. acțiuni - 8 
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4. MEDIUL, APE ȘI PĂDURI 69 41

/ 

63 

0/0 Sem. II/an 2021 

 Agenția pentru Protecția Mediului 

 Botoșani 

32 17

/ 

32 

0/0  
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I Reglementarea activităților, proiectelor, planurilor derulate pe teritoriul județului, în 

scopul diminuării impactului negativ asupra mediului înconjurător 

    

1 Aplicarea procedurilor privind autorizarea activităților cu impact asupra mediului, și vizarea 

anuală a autorizațiilor de mediu, reglementarea de mediu a proiectelor (prin procedura EIA) 

și planurilor (prin procedura SEA) 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. operatori economici noi autorizați/cu autorizații 

revizuite: 79 

- nr. operatori care au primit viza anuală: 140 

- nr. operatori care au parcurs procedura EIA: 66 

- nr. de operatori care au parcurs procedura SEA: 34 

Total an 2021 

- nr. operatori economici noi autorizați/cu autorizații 

revizuite: 126 

- nr. operatori care au primit viza anuală: 290 

- nr. operatori care au parcurs procedura EIA: 108 

- nr. de operatori care au parcurs procedura SEA: 58 

II Prevenirea și controlul integrat al poluării provenite din activitățile industriale     

2 Aplicarea legislației cu privire la emisiile industriale (Legea nr. 278/2014)    Sem. al II-lea 2021 

- nr. operatori economici noi autorizați/cu autorizații 

revizuite: 2 

- nr. operatori care au primit viza anuală: 4 

Total an 2021: 

- nr. operatori economici noi autorizați/cu autorizații 

revizuite: 2 

- nr. operatori care au primit viza anuală: 7 

- nr. de RAM depuse: 14 

- nr. inscrieri în Registrul integrat de mediu: 0 

- nr. de operatori care au înaintat formularul E-PRTR în 

format letric: 14 

III Monitorizarea integrată a factorilor de mediu „aer” în județul Botoșani     

3 Monitorizarea calităţii aerului şi informarea publicului și a altor autorități responsabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. indicatori analizați: 47904 

- nr. depășiri înregistrate: 6  

- nr. de informări emise: 190  

- nr. rapoarte: 18 

Total an 2021 

- nr. indicatori analizați: 102732 

- nr. depășiri înregistrate: 12  

- nr. de informări emise: 377  

- nr. rapoarte: 38 

 
4 Realizarea Inventarului anual al emisiilor de poluanţi atmosferici 

 

 

 

 

 

 

   Total an 2021 

- 1 inventar local anual realizat și transmis la ANPM: 0 

- nr. agenti economici înscriși în SIM- ILE: 99 

- nr. autorităţi locale înscrise în SIM-ILE: 74 

5 Monitorizarea conformării agenţilor economici cu prevederile Legii nr.264/2017 

 

 

   Total an 2021 

-  nr.stații distribuție carburanți conforme: 43 

- nr. Fise de evaluare a emisiilor anuale COV: 43 
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6 Monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediu  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. de analize factor de mediu aer: 6.256 

- nr. de analize factor de mediu apa: 368 

- nr. de analize factor de mediu sol: 27 

- nr. de analize factor de mediu vegetatie: 18 

Total an 2021 

- nr. de analize factor de mediu aer: 12.410 

- nr. de analize factor de mediu apa: 730 

- nr. de analize factor de mediu sol: 73 

- nr. de analize factor de mediu vegetatie: 31 

7 Monitorizarea nivelului de zgomot in principalele puncte critice din municipiul Botoșani 

 

 

 

 

 

 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr.de măsurări: 11 terți 

Total an 2021 

nr măsurări: 70, din care 58 monitorizare și 11 terți 

Modificarea standardelor a condus la sistarea temporară a 

determinărilor acustice. 

Acestea au fost reluate dar numai pentru terți, deoarece 

pentru monitorizare nu este suficient programul de lucru de 

8 ore pentru o determinare 

IV Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii şi introducerea unui 

management durabil al resurselor naturale din județul Botoșani 

    

8 Emiterea de autorizaţii de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a speciilor din 

flora şi respectiv fauna sălbatică și realizarea inventarului cu autorizațiile emise în anul 2020, în 

baza Ordinului 410/2008. 

 

 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. autorizații emise: 28 

- nr. autorizații înscrise în SIM - CN: 47 

Total an 2021 

- 1 inventar anual realizat și transmis la ANPM 

- nr. autorizații emise: 59 

- nr. autorizații înscrise în SIM - CN: 57 

9 Realizarea evaluărilor sezoniere a speciei de pisică sălbatică și transmiterea informației pe 

cale ierarhică 

 

   Total an 2021 

- nr. evaluări/ sezon: 19 

- nr. rapoarte transmise la ANPM: 1 

10 Derularea de acţiuni de monitorizare a parcurilor dendrologice, a arborilor declaraţi 

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

judeţean 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. acțiuni /puncte de vedere: 18 / 17 

Total an 2021 

- nr. acțiuni /puncte de vedere: 26 / 24 

11 Realizarea  inventarului la nivel național cu declarațiile privind capturile si uciderile accidentale 

din anul 2020, în cadrul modulului Capturi 

 

 

  

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. declarații capturi si ucideri accidentale: 6 

Total an 2021 

- 1 inventar anual 2020 realizat și transmis la ANPM 

- nr. declarații capturi si ucideri accidentale: 14 

12 Derularea de acțiuni de informare/ conștientizare a populației, inclusiv în mediul on-line și pe 

domeniul web al APM 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. acțiuni: 2 

Total an 2021 

- nr. acțiuni: 5 
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13 Participare la emiterea actelor de reglementare privind planurile/ proiectele/ activitătile 

economice  din județ, prin: 

 -localizarea amplasamentelor în raport cu siturile Natura 2000 și celelalte categorii de arii 

naturale protejate 

-participare la derularea procedurii de evaluare adecvată pentru planurile/proiectele care pot 

avea un impact semnificativ asupra siturilor Natura 2000; 

-participare la elaborarea actelor de reglementare – domeniul Biodiversitate 

 

 

 

 

 

 

   Semestrul al II-lea 2021 

-nr. localizări: 38 

-nr. documentații analizate: 20 

-nr. acte de reglementare cu parcurgerea procedurii de 

evaluare adecvată: 0 

Total an 2021 

-nr. localizări: 73 

-nr. documentații analizate: 24 

-nr. acte de reglementare cu parcurgerea procedurii de 

evaluare adecvată: 6 

14 Emiterea punctelor de vedere referitoare la solictările de informații privind conservarea 

biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. puncte de vedere: 9 

Total an 2021 

- nr. puncte de vedere: 21 

V Urmărirea realizării unui managementul adevcat al deșeurilor și al substanţelor 

periculoase în județul Botoșani 

    

15 Monitorizarea operatorilor autorizaţi pentru gestionarea deşeurilor de baterii și acumulatori și 

a cantităţilor de deşeuri de B&A  gestionate anual de operatori autorizaţi 

 

 

 

 

 

 

 

   Total an 2021 

-operatori economici autorizați să colecteze DBA: 15 

- r.  puncte de lucru autorizate pentru gestionarea deşeurilor 

de baterii şi acumulatori: 18 

-  bază de date anuală actualizată 

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

raporta ambalaje/deseuri de ambalaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Total an 2021 

- nr. operatori economici care introduc pe piaţa produse 

ambalate/ambalaje de desfacere: 107 

- nr. operatori economici care valorifica deseuri de 

ambalaje: 34 

- nr. unități administrativ teritoriale care colectează separat 

deşeuri de ambalaje: 78 

17 Actualizarea raportorilor incluși în baza națională de date SIM-Ambalaje 

 

   Total an 2021 

- nr.operatori economici: 130 

- nr. unități administrativ teritoriale: 48 

18 Monitorizarea operatorilor autorizaţi pentru gestionarea DEEE și a cantităţilor de deşeuri de 

echipamente electrice și electronice gestionate 

 

 

   Total an 2021 

- operatori economici autorizați să colecteze DEEE-13 

-nr.  puncte de lucru autorizate pentru gestionarea DEEE: 

16 

- 1 bază de date anuală actualizată 

19 
Actualizarea raportorilor incluși în baza națională de date SIM – uleiuri și monitorizarea 

cantităților de uleiuri proaspete și uleiuri uzate gestionate prin completarea bazei de date 

locale 

 

 

 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- cantitati uleiuri proaspete utilizate:7,804  t 

- cantitati uleiuri uzate gestionate: generate =4,45 t; 

valorificate = 5,25 t 

Total an 2021 

- nr. operatori economici incluși în baza de date  SIM - 

Uleiuri: 161 

- cantitati uleiuri proaspete utilizate: 21,724 t 

- cantitati uleiuri uzate gestionate: generate = 12,723 t; 

valorificate = 14,828 t 
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20 Actualizarea bazei de date cu operatorii economici autorizați pentru gestionarea VSU și  

monitorizarea gestionării VSU din raportările transmise 

 

 

 

 

   Total an 2021 

- nr. operatori economici autorizați: 21 

- nr. VSU colectate/tratate în anul 2019: 912/882 

- nr.VSU colectate/tratate în anul 2020: 1035/946 

- 1 baza de date anuală actualizată 

21 Actualizarea inventarului judeţean al echipamentelor şi deşeurilor de echipamente cu conţinut 

PCB 

 

   Total an 2021 

- nr. agenţi economici detinatori: 4 

- nr.echipamente cu PCB în funcţiune: 391 

- nr.deșeuri de echipamente cu PCB: 0 

22 Centralizarea datelor privind transporturile de deșeuri periculoase, efectuate, conform Anexei 

2 din HG nr.1061/2008  

 

 

 

 

   Sem. al II-lea 2021 

-nr. operatori economici care predau deşeuri periculoase: 

16 

-cantități de deșeuri periculoase predate: 231,464 tone 

Total an 2021 

-nr. operatori economici care predau deşeuri periculoase: 

46 

-cantități de deșeuri periculoase predate: 483,881 tone 

23 Aprobarea transporturilor de deşeuri periculoase care sunt tratate în județul Botoșani 

(formulare Anexa 1 din HG nr.1061/2008) și urmărirea reţelei de operatori autorizaţi pentru 

transportul deşeurilor periculoase în județul Botoșani   

 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. formulare Anexa 1 aprobate: 6 

Total an 2021 

- nr. formulare Anexa 1 aprobate: 11 

- nr. operatori economici autorizați pentru transportul 

deșeurilor periculoase: 3 

24 Monitorizarea activității operatorilor economici autorizați pentru incinerarea deșeurilor 

 

 

 

   Total an 2021 

- nr. operatori economici autorizați: 5 

- deșeuri incinerate în anul 2020:   

 * deșeuri animaliere, gr.02 – 813,938 t 

 * deseuri veterinare, gr.18.02 – 5,039 t 

25 Urmărirea activității de depozitare a deșeurilor, inclusiv a activității de  monitorizare post-

închidere a depozitelor vechi de deșeuri 

 

 

 

   Total an 2021 

- cantități de deșeuri depozitate: 308249.8 tone 

- gradul de umplere al celulei 1 – Depozit Stăuceni: 36.34 

%, la 30.09.2021 

- nr. rapoarte de monitorizare post-închidere transmise: 2 

26 Actualizarea operatorilor economici înregistrați în SIM-SD și derularea anchetei statistice 

anuale privind gestionarea deşeurilor în judeţul Botoşani  

 

 

 

 

 

 

   Total an 2021 

- nr. de operatori activi inregistrați în SIM-SD în anul 2020: 

344 

- nr. chestionare introduse și validate în SIM-SD: 270 

27  Actualizarea informațiilor privind gestionarea unor categorii speciale de chimicale de către 

operatori din județul Botoșani și transmiterea acestora pe cale ierarhică (PIC, POPs, mercur, 

azbest, etc.)  

 

 

 

   Total an 2021 

- nr. operatori economici: 0 

- nr. de rapoarte transmise: 1 

 

28 Inventarierea operatorilor din județul Botoșani care au obligaţii legale în aplicarea  

Regulamentului (REACH) nr.1907/2006 şi a Regulamentului nr.1272/2008 (CLP) şi 

monitorizarea cantităţilor/  tipurilor de substanţe şi preparate chimice gestionate 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- cantitati substanțe și preparate chimice gestionate: 

utilizate = 171,612 tone; aprovizionate = 193,444 tone 

Total an 2021 
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- nr. operatori economici: 144 

- cantitati substanțe și preparate chimice gestionate: 

utilizate = 541,357 tone; aprovizionate = 479,635 tone 

29 Actualizarea bazei de date SIM-SCP cu operatorii economici utilizatori de substanţe chimice 

ca atare, producători de amestecuri chimice, importatori de amestecuri și articole chimice şi a 

cantităţilor corespunzătoare gestionate anual 

 

   Total an 2021 

- nr. operatori economici înregistrați: 41 

- tipuri și cantități de chimicale gestionate: -  

VI Îmbunătăţirea gradului de educare și conştientizare, informare, consultare şi 

participare a tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul 

    

30 Derularea de activități și acțiuni în scopul îmbunătățirii gradului de informare și 

conștientizare a publicului cu privire la protecția mediului înconjurător 

   - nr. activități / acțiuni: 2 

Actualizare permanenta a portalului web precum si a 

paginii de Facebook a institutiei 

31 
Promovarea educaţiei ecologice prin intermediul unităților de învățământ, sprijinirea 

participării unităţilor de învăţământ la concursurile şi programele de mediu 

 

   Sem. al II-lea 2021 

-nr. activităţi: 6 

-nr. parteneriate: 9 

-nr. unități de învățământ implicate: 9 

Total an 2021 = 9 activitati cu 13 parteneriate; 9 unitati de 

învățământ implicate  

32 Publicarea pe domeniul web al APM a rapoartelor și informarilor de specialitate, privind 

calitatea factorilor de mediu 

 

 

 

 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- Raport anual privind starea mediului: 1 

- Rapoarte lunare privind calitatea factorilor de mediu: 6 

Total an 2021 

- Raport anual privind starea mediului: 1 

- Rapoarte lunare privind calitatea factorilor de mediu: 12 

 Nr. obiective – 6 

Nr. acțiuni - 32 

    

 Garda Națională de Mediu 

Comisariatul Județean Botoșani 

4 3/

3 

0/0 
 

VII Urmărirea respectării legislației de mediu în vederea reducerii poluării, imbunătățirii 

managementului deșeurilor și substanțelor periculoase 

   

 

33 Monitorizarea agenților economici care desfășoară activități în domeniul controlului poluării 

industriale și managementul riscului, managementul deșeurilor și substanțelor și preparatelor 

periculoase. 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. inspecții planificate propuse- 14 

- nr. inspecții planificate efectuate- 13 

- nr. inspecții neplanificate propuse- 241 

- nr. inspectii neplanificate efectuate- 102 

- nr. sanctiuni aplicate- 32 

- valoarea amenzilor aplicate- 651.500,00 lei 

- nr.sanctiuni complementare aplicate- 0 

Total an 2021 

- nr. inspecții planificate propuse- 14 

- nr. inspecții planificate efectuate- 13 

- nr. inspecții neplanificate propuse- 241 

- nr. inspectii neplanificate efectuate- 268 

- nr. sanctiuni aplicate- 108 
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- valoarea amenzilor aplicate- 1.200.500,00 lei 

- nr.sanctiuni complementare aplicate- 1 si 1 Notificare 

prealabila in vederea suspendarii autorizatiei integrate de 

mediu 

34 Efectuare controale tematice planificate stabilite de către Garda Națională de Mediu în 

domeniul controlului poluării 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. inspecții planificate propuse- 92 

- nr. inspecții efectuate- 53 

- nr. sanctiuni aplicate- 20 

- valoarea amenzilor aplicate- 80.000,00 lei 

- nr.sanctiuni complementare aplicate- 0 

Total an 2021 

- nr. inspecții planificate propuse- 92 

- nr. inspecții efectuate- 53 

- nr. sanctiuni aplicate- 20 

- valoarea amenzilor aplicate- 80.000,00 lei 

- nr.sanctiuni complementare aplicate- 0 

VIII Urmărirea respectării prevederilor legale în vigoare în vederea conservării 

biodiversității și utilizării durabile a componentelor sale 

    

35 Monitorizarea agenților economici care exploatează resurse naturale în vederea asigurării 

conservării resurselor neregenerabile 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. inspecții neplanificate propuse- 82 

- nr. inspectii neplanificate efectuate- 53 

- nr. sanctiuni aplicate- 29 

- valoarea amenzilor aplicate- 97.000 

- nr.sanctiuni complementare aplicate- 1 

Total an 2021 

- nr. inspecții neplanificate propuse- 82 

- nr. inspectii neplanificate efectuate- 117 

- nr. sanctiuni aplicate- 49 

- valoarea amenzilor aplicate- 274.500,00 lei 

- nr.sanctiuni complementare aplicate- 1(desfiintare lucrari) 

si 1 sesizare penala 

36 Efectuare controale tematice planificate stabilite de Garda Națională de Mediu în domeniul 

biodiversității, biosecurității și ariilor protejate 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. inspecții planificate propuse- 5 

- nr. inspecții efectuate- 0 

- nr. sanctiuni aplicate- 0 

- valoarea amenzilor aplicate- 0 

- nr.sanctiuni complementare aplicate- 0 

Total an 2021 

- nr. inspecții planificate propuse- 5 

- nr. inspecții efectuate- 0 

- nr. sanctiuni aplicate- 0 

- valoarea amenzilor aplicate- 0 

- nr.sanctiuni complementare aplicate- 0 

 Nr. obiective – 2 

Nr. acțiuni - 4 

    

 ANANP 

Serviciul Teritorial Botoșani 

9 5/

9 

0/0  
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IX 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 

    

37 Elaborare obiective de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Analiza documentațiilor și emiterea avizelor / punctelor de 

vedere în calitate de administrator al ariilor naturale 

protejate  

– ori de cate ori este necesar; 

Număr de documentații analizate, verificări de 

amplasamente/perioada alocată: 

Semestrul al ll-lea 2021 

-5 procese verbale de verificare a amplasamentelor; 

-0 verificări amplasamente în urma petițiilor 

Total an 

Analiza documentațiilor și emiterea condițiilor specifice la 

punerea în valoare a arboretelor / pentru desfășurarea 

activităților de exploatare forestieră în ariile naturale 

protejate: 

-5 adrese privind stabilirea condițiilor specifice de punere 

în valoare arborete și exploatare forestieră 

– ori de cate ori este necesar; 

Număr de documentații analizate / condiții emise 

-29 avize privind activități desfășurate in ariile naturale 

protejate 

 

Total  an  2021 

- 16 procese verbale de verificare a 

amplasamentelor; 

- 4 verificări amplasamente în urma petițiilor 

Analiza documentațiilor și emiterea condițiilor specifice la 

punerea în valoare a arboretelor / pentru desfășurarea 

activităților de exploatare forestieră în ariile naturale 

protejate: 

- 31 adrese privind stabilirea condițiilor specifice 

de punere în valoare arborete și exploatare 

forestieră 

– ori de cate ori este necesar; 

Număr de documentații analizate / condiții emise 

- 58 avize privind activități desfășurate in ariile 

naturale protejate 

 

 

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

competentă pentru protecția mediului, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

X 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 

    

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

proceselor-verbale de verificare a amplasamentelor 

 

 

   Semestrul al ll -lea 2021 

Număr de procese verbale întocmite; 

- 5 procese verbale de verificare amplasamente 

Număr de rapoarte de monitorizare întocmite 

- 15 rapoarte de monitorizare 

Total  an  2021 

Număr de procese verbale întocmite; 

- 16 procese verbale de verificare amplasamente 

Număr de rapoarte de monitorizare întocmite 

- 26 rapoarte de monitorizare 

 

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

întocmirea rapoartelor de monitorizare 

 

 

 

 

   

XI Asigurarea managementului eficient al ariilor naturale protejate din județul Botoșani 

cu scopul menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes 

conservativ 

    

41 
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   

 

   Semestrul al ll- lea 2021 

Număr de procese verbale întocmite; 

- 0 procese verbale întocmite 

Număr de rapoarte de monitorizare întocmite 

- 0  rapoarte de monitorizare întocmite 

Total  an  2021 

Număr de procese verbale întocmite; 
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- 4 procese verbale întocmite 

Număr de rapoarte de monitorizare întocmite 

4  rapoarte de monitorizare întocmite 

XII Creșterea nivelului de conștientizare - îmbunătățirea cunoștințelor, schimbarea 

atitudinii și comportamentului - pentru grupurile interesate care au impact asupra 

conservării biodiversității 

    

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

ariile naturale protejate care se suprapun cu fondul forestier 

   Semestrul al ll- lea 2021 

Număr de procese verbale întocmite; 

- 0 locații cu panouri temporare (cuprind  

informații cu privire la zona protejata in care se desfășoară 

activitatea) 

Nr. parteneriate/Contracte de colaborare încheiate 

- 0  parteneriate/contracte de colaborare  

Total  an  2021 

Număr de procese verbale întocmite; 

- 44 locații cu panouri temporare (cuprind  

informații cu privire la zona protejata in care se desfășoară 

activitatea) 

Nr. parteneriate/Contracte de colaborare încheiate- 

7  parteneriate/contracte de colaborare 

43 Încheierea contractelor de parteneriat și colaborare cu unități de învățământ și ONG-uri    

XIII Menținerea și promovarea activităților durabile de exploatare a resurselor naturale în 

zonele desemnate acestor activități și reducerea celor nedurabile 

    

44 Realizare activități de informare și conștientizare    Semestrul al ll- lea 2021 

Nr. activităților de informare și de conștientizare 

- Activități  informare și de conștientizare 90 

Total  an  2021 

Nr. activităților de informare și de conștientizare 

- activități  informare și de conștientizare 90 

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

valorilor naturale și culturale - cu scopul limitării impactului asupra mediului 

    

45 Încheierea contractelor de parteneriat și colaborare cu unități de învățământ și ONG-uri    Semestrul al ll- lea 2021 

Nr. parteneriate/Contracte de colaborare încheiate 

      - 0  parteneriate/contracte de colaborare 

Total  an  2021 

- 7  parteneriate/contracte de colaborare 

 Nr. obiective - 6     

 Nr. acțiuni - 9     

 Direcția Silvică  

Botoșani 

3 1/

2 

0/0  

XV Apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a 

statului, respectiv a celui proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau 

proprietate privată pe care îl administrează, precum şi pentru gestionarea fondurilor de 

vânătoare şi de pescuit atribuite, pentru recoltarea, prelucrarea şi valorificarea, prin 

acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier 
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46 Asigurarea regenerării tuturor suprafeţelor din fond forestier prin împădurirea terenurilor 

goale, regenerarea naturală a suprafetelor tăiate, completarea golurilor în plantaţii mai vechi. 
   Sem. II 

-împădurirea terenurilor goale:48 ha 

-împădurirea terenurilor  goale  din  fond  forestier  privat  

cu  contract  de  administrare:1 ha 

-regenerararea  naturală  a  suprafețelor tăiate: 140 ha 

-completarea  golurilor  în  plantațiile  vechi: 49 ha  

Total an 

-împădurirea terenurilor goale: 49 ha 

-împădurirea terenurilor  goale  din  fond  forestier  privat  

cu  contract  de  administrare:4 ha 

-regenerararea  naturală  a  suprafețelor tăiate: 186 ha.  

-completarea  golurilor  în  plantațiile  vechi: 49 ha 

47 Creşterea procentului  de  împădurire prin sponsorizări cu  puieţi    Nerealizat 

Din  cauza  stării  de  necesitate  cauzată  de  epidemia  de  

coronavirus   nu  au  fost  solicitări  de  sponsorizare  cu  

puieți  forestieri. 

48 Asigurarea accesibilităţii suprafeţelor din fond forestier 

Proiectare Reabilitare drum auto forestier 

   a)Construire drum forestier Muscalu Prelungire - 

2,42 km;  program propus și aprobat  an 2021 = 

750,0 mii lei (cu TVA);  

Lucrarea a început în luna iulie 2021 

  b) Reabilitare   drum forestier Uretrea (Schit Balș) – 

1,04 km:  program propus an 2021 = 953,00 mii lei 

(cu TVA);  

program aprobat  an 2021 = 250,00 mii lei (cu 

TVA);  

Lucrarea va începe după finalizarea procedurii 

de achiziție publică a execuției lucrărilor, care 

este în curs. 
  c) proiectare construire DF Prelungire Poiana 

Cucului – 1,1 km; program propus an 2021 = 10,0 

mii lei (cu TVA); 

program aprobat an 2021 = 0,50 mii lei (cu TVA); 

Valoarea aprobată nu acoperă costul proiectului 

tehnic. Se va solicita suplimentarea de fonduri 

pentru acest obiectiv. 
  d) proiectare construire DF Holm – 3,09 km;  

program propus an 2021 = 15,0 mii lei (cu TVA); 

program aprobat an 2021 = 0,50 mii lei (cu TVA); 

Valoarea aprobată nu acoperă costul proiectului 

tehnic. Se va solicita suplimentarea de fonduri 

pentru acest obiectiv. 
  e) proiectare construire DF Suharău Ramificație – 3,9 

km;  program propus an 2021 = 37,0 mii lei (cu 

TVA); 
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program aprobat an 2021 = 21,0 mii lei (cu TVA); 

Studiul de fezabilitate este în procedură de 

avizare la C.T.E. a R.N.P.-Romsilva. 

  f) proiectare reabilitare DF Călugăra Mare – 2,0 km;  

program propus an 2021 = 25,50 mii lei (cu TVA); 

Nu a fost inclus în programul aprobat pentru 

anul 2021.  Se va solicita aprobarea de fonduri 

pentru acest obiectiv pentru anul 2022. 

  g) proiectare reabilitare DF Ciobanu Stupina – 1,0 

km;  program propus an 2021 = 14,50 mii lei (cu 

TVA); 

Nu a fost inclus în programul aprobat pentru 

anul 2021.  Se va solicita aprobarea de fonduri 

pentru acest obiectiv pentru anul 2022 

 Nr obiective – 1 

Nr. acțiuni - 3 

    

 Sistemul de Gospodărire a Apelor 

 Botoșani 

21 15

/ 

17 

0/0  

XVI Lucrări de decolmatare a cursurilor de apă amenajate    Planificat/realizat 

49 Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă Miletin, comuna 

Cristesti, pe o lungime de 4,25 km, pana la confluenta cu r Putreda 

   Sem. II 

Terasamente mecanice  30 mii mc/20,5 mii mc 

Lungimea 4,25 km/ 3.5 km 

Valoarea  27,0 mii lei / 14,0 mii lei 

Total an 

Terasamente mecanice  30 mii mc/34,7 mii mc 

Lungimea 4,25 km/ 4.7 km 

Valoarea  27 mii lei / 28,2 mii lei 

Lucrare finalizată 

50 Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă Cordun, UAT 

Flamanzi, pe o lungime de 0,9 km, pana la confluenta cu r Varnița 

   Terasamente mecanice  7.4  mii mc 

Lungimea 0,9 km 

Valoarea  12 mii lei 

Lucrare reprogramată pentru anul 2022 

501 Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă Varnița, UAT 

Flămânzi, pe o lungime de 0,9 km, până la confluența cu r Varnița 

   Terasamente mecanice  0,0  mii mc/17,4 mii mc 

Lungimea 0,0 km / 2,0 km 

Valoarea  0,0 mii lei /14,5 mii lei 

Terasamente mecanice  0.0  mii mc/17,4 mii mc 

Lungimea 0,0 km / 2,0 km 

Valoarea  0,0 mii lei /14,5 mii lei 

Lucrare finalizată în sem II 2021-obiectiv nou 

XVII Lucrări de decolmatare cursuri de apă neamenajate     

51 Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore a cursului de apa Draslea, comuna 

Trusesti, pe o lungime de 0.9 km, aval de confluenta cu raul Valea Ciolpanilor 

   Terasamente mecanice  7.5 mii mc 

Lungimea 0,9 km 

Valoarea 10,0 mii lei 
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Lucrare reprogramată pentru anul 2022 

52 Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore a cursului de apa Putreda, comuna 

Cristesti, pe o lungime de 0.7 km, de la podul de pe DJ207N pana la confluenta cu raul 

Miletin 

   Sem. II 

Terasamente mecanice  3.4 mii mc/3,5 mii mc 

Lungimea 0,7 km/0,8 km 

Valoarea 6,0 mii lei/ 7 mii lei 

Total an 

Terasamente mecanice  3.4 mii mc/3,5 mii mc 

Lungimea 0,7 km/0,8 km 

Valoarea 6,0 mii lei/ 7 mii lei 

Lucrare finalizată în sem II 2021 

53 Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore a cursului de apa Scanteia, comuna Prajeni, 

pe o lungime de 1.1 km, pana la confluenta cu raul Miletin 

   Sem. II 

Terasamente mecanice  7.2 mii mc/ 8,3 mii mc 

Lungimea 1,1 km/1,4 km 

Valoarea 20,0 mii lei / 14 mii mc 

Total an 

Terasamente mecanice  7.2 mii mc/ 8,3 mii mc 

Lungimea 1,1 km/1,4 km 

Valoarea 20,0 mii lei / 14 mii mc 

Lucrare finalizată sem II 2021 

54 Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore a cursului de apa Tinca, comuna Hiliseu, 

pe o lungime de 1.0 km, pana la confluenta cu raul Jijia 

   Terasamente mecanice  9.0 mii mc/4,30 mii mc 

Lungimea 1,0 km/1,0 

Valoarea 11,0 mii lei/8,8 mii lei 

Lucrare finalizată 

55 Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore a cursului de apa Jijia, comuna Hiliseu, pe 

o lungime de 0.8 km 

   Terasamente mecanice  7.5 mii mc/6,3 mii mc 

Lungimea 0,5 km/1,3 km 

Valoarea 10,0 mii lei/7,4 mii lei 

Lucrare finalizată 

56 Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore a cursului de apa Dresleuca, comuna 

Curtesti, localitate Hudum, pe o lungime de 2.1 km 

   Sem. II 

Terasamente mecanice  13.0 mii mc/12,0 mii mc 

Lungimea 2,1 km/ 2,4 km 

Valoarea 18,0 mii lei/12 mii lei 

Totala n 

Terasamente mecanice  13.0 mii mc/12,0 mii mc 

Lungimea 2,1 km/ 2,4 km 

Valoarea 18,0 mii lei/12 mii lei 

Lucrare finalizată sem II 2021 

XVIII Fundamentarea și urmărirea realizării prevederilor abonamentelor de 

utilizare/exploatare a resurselor de apă 

    

57 Emitere propuneri de alocații pentru utilizarea resursei de apa si  pentru primirea apelor uzate 

in resursele de apa 

   Sem. II 

Nr. abonamente pentru utilizarea/exploatarea  resurselor de 

apă: 258/234 

Total an 

Nr. abonamente pentru utilizarea/exploatarea  resurselor de 

apă: 258/278 

58 Receptia cantitatilor de resurse de apa (volume, concentratii etc) utilizate/exploatate  in 

conformitate cu prevederile abonamentelor 

   Sem. II 

Nr. procese verbale de receptie incheiate: 482/302 

Total an 
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Nr. procese verbale de receptie incheiate: 482/575 

XIX Reactualizarea dosarelor de obiectiv și Protecția resurselor de apă     

59 Efectuarea verificarilor in teren pentru reactualizarea dosarelor de obiectiv. Controale pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor poluărilor accidentale, participarea la acţiuni de înlăturare 

a efectelor poluărilor accidentale 

   Sem. II 

Nr. note de constatare/procese verbale de constatare: 

134/49 

Total an 

Nr. note de constatare/procese verbale de constatare: 

134/125 

60 Calculul penalitatilor pentru depasirea parametrilor de calitate inscrisi in actele de 

reglementare    

   Sem. II 

Nr. pv penalitati aplicate: 100/130 

Total an 

Nr. pv penalitati aplicate: 100/172 

XX Activitati privind monitoringul calitativ al apelor      

61 Programarea  prelevarilor pentru subsistemele: rauri, lacuri, foraje, uzate. Analiza rezultatelor 

masuratorilor efectuate pe probele recoltate. 

   Sem. II 

Monitorizarea a 26/26 sectiuni rauri, 12/12 sectiuni lacuri, 

43/41 sectiuni foraje subteran, 59/57 sectiuni evacuare ape 

uzate 

Total an 

Monitorizarea a 26/26 sectiuni rauri, 12/12 sectiuni lacuri, 

43/41 sectiuni foraje subteran, 59/57 sectiuni evacuare ape 

uzate 

XXI Reglementarea din punctul de vedere al gospodaririi apelor     

62 Emiterea avizelor de gospodărirea apelor    Sem. II 

Nr. avize: 60/27 

Total An - 60/59 

63 Emiterea autorizatiilor de gospodărirea apelor    Sem. II 

Nr. autorizatii: 65/34 

Total an - 65/76 

64 Emiterea referatelor tehnice de specialitate solicitate de A.B.A. Prut-Bârlad    Sem. II 

Nr. referate tehnice: 12/3 

Totala an - 12/5 

65 Consultanţa tehnică ce vizează aspecte de gospodărire a apelor    Sem. II 

Nr. consultante tehnice: 60/25 

Total an-60/55 

66 Puncte de vedere, adrese in legatură cu necesitatea obtinerii actelor de reglementare in 

domeniul gospodaririi apelor 

   Sem. II 

Nr. puncte de vedere: 60/33 

Totala an - 60/63 

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

67 Elaborarea raportelor privind stadiul realizării lucrărilor pentru asigurarea cerintelor de apa 

ale populatiei din localitati, stadiul realizarii lucrarilor pentru colectarea si epurarea apelor 

uzate urbane, impementarea directivelor U.E. in domeniul apelor, s.a. 

   Sem. II 

Nr. raportări: 59/26 

Total an 

Nr. raportări: 17/15  

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

folosirea și protectia resurselor de apă 

    

68 Elaborarea programelor de gospodarire a apelor si a sintezelor bazinale privind folosirea si 

protectia resurselor de apă 

   Nr. raportări: 17/8 

Nr. abonamente pentru utilizarea/exploatarea  resurselor de 
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apă: 258/278 

XXIV Realizarea altor activități curente legate de gospodărirea apelor     

69 Activități legate de gospodărirea apelor    - 

 Nr. obiective – 9 

Nr. acțiuni - 21 

    

 Total nr. obiective – 24 

Total nr. acțiuni - 69 
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Nr. 

crt. 

 

 

 

 

 

 

DENUMIREA INVESTIŢIEI 

cuprinsă în “Planul de acţiuni pe anul 2021 al 

Judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în programul de guvernare” 

 

 

 

 

Valoarea 

totală a 

investiţiei 

-MII LEI- 

 

 

 

 

 

Sursa  de  Finanțare 

(Program european, 

împrumut bancar, BS) 

 

 

 

 

 

 

Data  începerii investiției 

și  data finalizării  

investiției,  conform  

contractului de finanțare  

semnat /actului  adițional 

 

 

 

 

Stadiul  investiţiei/ 

etapa de pregătire 

 

 

 

 

     

 

 

Alte 

observaţii 

 

 

 

 

 

 

1 

Reconstrucţia  ecologică  a terenurilor 

degradate cumpărate,  perimetrul Drăguşeni  

- 161 ha/ - completari 1,2 ha, întrețineri 

plantaţii 21 ha 

 

 

6.059,088 

 

 

 

 

Fondul de  ameliorare  

a  fondului funciar cu 

destinație  silvică 

 

 

 

08.11.2010 

08.11.2021 

 

 

 

63,35% 

 

 

 

 

 

Pentru anul  2021 sunt  prevăzute lucrări de  

completarea golurilor din plantații pe 1,2 ha 

și lucrări de  întreținere în plantații pe 21 ha 

Realizat: 

-1,2 ha completări 

-15 ha întrețineri 

 

2 

Reconstructia  ecologică  a terenurilor 

degradate cumpărate,  perimetrul Bodron 

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

plantaţii 7 ha 

 

 

337,200 

 

 

 

 

Fondul de  ameliorare  

a  fondului funciar cu 

destinație  silvică 

 

 

07.11.2014 

07.11.2021 

 

 

 

91,07% 

 

 

 

 

Pentru  anul  2021 sunt  prevăzute lucrări de  

completarea golurilor din plantații pe 0,2 ha 

și  lucrări de  întreținere în  plantații pe 7 ha 

Realizat: 

-0,2 ha completări 

-7 ha întrețineri 

 

 

3 

Reconstrucţia  ecologică  a terenurilor 

degradate cumpărate,  perimetrul Putureni- 

20 ha / -completări 0,4 ha,  întrețineri 

plantaţii 13 ha 

 

 

629,930 

 

 

 

Fondul de  ameliorare  

a  fondului funciar cu 

destinație  silvică 

 

 

 

08.11.2021 

07.11.2022 

 

 

100% 

 

 

 

Pentru  anul  2021 sunt  prevăzute lucrări  

de  completarea golurilor din  plantații pe 

0,4 ha și  lucrări de  întreținere în  plntații 

pe 13 ha 

Realizat: 

-0,4 ha completări 

-13 ha întrețineri 

finalizat 

4 

Amenajare râu Jijia pentru combaterea 

inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi 

634.468 ,00                        

( cu TVA) 

Bugetul de Stat si alte 

surse legal constituite 

1989 Contract în 

desfasurare incheiat 

cu firma de 

avocatură în 

vederea  

exproprierii terenuri 

Ibaneasa 

ABA Prut Barlad a solicitat credit de 

angajament exproprieri terenuri 

5 

Exploatare Complexa Stanca Costesti- 

Punerea in siguranta si reabilitarea 

amenajarilor hidrotehnice de la nodul 

hidrotehnic Stanca Costesti 

71.152,00  

cu TVA 

Bugetul de Stat si alte 

surse legal constituite 

2013 Semnare contract 

pentru execuție 

lucrări și 

supervizare tehnică 

și demarare lucrări 

ABA Prut Barlad a solicitat credit de 

angajament si buget pentru continuare 

lucrări 

6 

Acumulare rau Miletin pentru atenuarea 

viiturilor in zona Cristesti- Cosula, jud. 

Botosani 

13.113,00 

 cu TVA 

Bugetul de Stat, Surse 

Proprii si alte surse 

legal constituite 

2022 Obtinere avize si 

acorduri in vederea 

aprobarii 

Indicatorilor 

tehnico- economici 

ABA Prut Barlad a solicitat credit de 

angajament in vederea contractarii 

serviciilor de proiectare faza PT, după 

aprobarea indicatorilor 

7 
Reconectare, restaurare lunca inundabila, 

remeandrare curs de apa Jijia 

1.170,00 

 cu TVA 

POIM  

2014- 2020 

 Evaluare aplicatie 

de finanțare 

Asistenta tehnică pentru aplicatie de 

finantare 
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CAPITOLUL  5 – INFRASTRUCTURA RUTIERĂ 

 

Secția Drumuri Naționale Botoșani 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA INVESTIŢIEI 

cuprinsă în “Planul de acţiuni pe anul 

2021 al Judeţului Botoşani pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în 

programul de guvernare” 

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  

 

Alte 

observaţii 

1 
Modernizarea DN 28B  Târgu Frumos - 

Botoșani 
322.790,000 

Fonduri europene 

C.N.A.I.R. 
- 15%  

2 
Modernizare DN 29D Botoșani – Trușești - 

Ștefănești 
188.585,000 

Fonduri europene 

C.N.A.I.R. 

30.03.2021 

30.03.2023 
23%  

3 
Covor asfaltic DN 24C km 43+850-45+730 

Bădărăi 
392,000 

Venituri Proprii 

C.N.A.I.R. 

01.05.2021 

15.09.2021 
100% finalizat 

4 
Covor asfaltic DN 24C km 45+840-49+110 

Durnești – Santa Mare  
682,000 

Venituri Proprii 

C.N.A.I.R. 

01.05.2021 

15.09.2021 
- Lipsă fonduri 

5 
Covor asfaltic DN 24C 53+000-55+138 

Santa Mare – Ringhilești 
446,000 

Venituri Proprii 

C.N.A.I.R. 

01.05.2021 

15.09.2021 
- Lipsă fonduri 

6 
Covor asfaltic DN 24C 55+588-58+536 

Ringhilești – Ilișeni 
615,000 

Venituri Proprii 

C.N.A.I.R. 

01.05.2021 

15.09.2021 
100% finalizat 

7 
Covor asfaltic DN 24C 59+400-60+400 

Ilișeni 
313,000 

Venituri Proprii 

C.N.A.I.R. 

01.05.2021 

15.09.2021 
100% finalizat 

8 
Covor asfaltic DN 24C 69+063-73+000 

Bobulești – Bădiuți 
1.233,300 

Venituri Proprii 

C.N.A.I.R. 

01.05.2021 

15.09.2021 
100% finalizat 

9 
Covor asfaltic DN 29B 3+000-10+000 

Cătămărești Deal – Cervicești 
2.556,330 

Venituri Proprii 

C.N.A.I.R. 

01.05.2021 

15.09.2021 
- Lipsă fonduri 

10 
Covor asfaltic DN 29B 24+702-31+500 

Văculești - Dorohoi 
2.482,000 

Venituri Proprii 

C.N.A.I.R. 

01.05.2021 

15.09.2021 
- Lipsă fonduri 

11 
Covor asfaltic DN 24C, km 77+250-

106+800, Stânca-Manoleasa Prut 
7.500,000 

Venituri Proprii 

C.N.A.I.R. 

01.05.2021 

15.09.2021 
100% finalizat 
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Nr. 

crt. 

POLITICA SECTORIALĂ 

 

 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

 

 

 

 

 

N
r
. 
a

c
ți

u
n

i 
p

ro
p

u
se

 p
e
n

tr
u

 r
ea

li
za

re
a

 

o
b

ie
c
ti

v
el

o
r
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u
p

r
in

se
 î

n
 P

ro
g

ra
m

u
l 

d
e
 

G
u

v
er

n
a
r
e 

Din care: Indicatorii de rezultat 

N
r.

 a
cț

iu
n

i 
re

a
li

za
te

 

n
r.

 a
cț

iu
n

i 
în

 c
u

rs
 d

e 
re

a
li

za
re

  

6 AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 87 70

/ 

82 

1/1 Sem. II/an 2021 

 Direcția pentru Agricultură Județeană  

Botoșani 

11 6/

9 

0/0  

I Promovarea produselor locale românești     

1 Programul - Legume in spații protejate    Program derulat prin APIA – activitate de control în 

teren cu echipe APIA+DAJ 

2 Programul - Carne de porc    -0/2 întâlniri pentru promovarea programului 

-0/0 solicitanți 

-0/0 beneficiari 

-0/0 lei sprijin acordat  

3 Programul - Ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în acvacultură    Nu a fost emis actul normativ 

4 Programul - Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi 

 
   -2/2 întâlniri pentru promovarea programului 

-106/106 solicitanți 

-102/102 beneficiari 

-1.407.578,00 lei/1.407.578,00 lei sprijin acordat 

5 Programul - Ajutor de minimis pentru sectorul apicol    Program derulat prin APIA 

II Restructurarea învățământului profesional și tehnic     

6 Susținere financiară licee tehnologice agricole    -3/3 beneficiari 

-600,00 mii lei/600,00 mii lei total sprijin financiar 

acordat prin MADR 

III Dezvoltarea agriculturii ecologice     

7 Înscriere producători în sistemul agriculturii ecologice    -0/140 solicitanți 

-0/140 beneficiari 

IV Consolidare proprietății     

8 Eliberare avize vânzări terenuri    -891/1.746 dosare 

-551/839 avize 

V Asigurarea schimbului de generații în agricultură     
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9 Organizare cursuri de calificare pentru meseriile: 

   -lucrător în cultura plantelor 

   -lucrător în creșterea animalelor 

   -0/4 întâlniri pentru promovarea cursurilor 

-/32 solicitanți 

-/32 beneficiari 

-3/3 întâlniri 

-57/57 solicitanți 

-57/57 beneficiari 

VI Dezvoltarea piețelor locale     

10 Promovarea și comercializarea produselor în sistem on-line    -o platformă on-line 

11 Urmărirea și respectarea legislației în piețele agroalimentare    -21/235 controale efectuate 

 Nr. obiective – 6 

Nr. acțiuni - 11 

    

 Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  

Botoșani 

    

VII Implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 3 3/

3 

0/0  

12 Primirea și verificarea cererilor de finanțare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sem. II 

Nr. cereri de finanțare primite/verificate-

300/300 

Total an 

Nr. cereri de finanțare primite/verificate-

312/312 

Cele mai multe cereri de finanțare s-au depus 

pe Măsura 4 (14 CF pe sM4.1 și 2 CF pe 

sM4.2) și pe Măsura 6 (93 CF pe sM6.1, 75 CF 

pe sM6.2, 98 CF pe sM6.3 și 19 CF pe sM6.4).  

 13 Verificarea dosarelor cererilor de plată 

 

 

   Nr. dosare plată verificate – 11/149 

Total sume aprobate la plată – 1.359 mii 

EURO/2.436 mii EURO 

14 Informări cu privire la accesarea măsurilor pentru agricultură și dezvoltare rurală 

 

 

   nr. persoane informate – peste 100 persoane (prin 

telefon sau e-mail) 

 Nr. obiective – 1 

Nr. acțiuni - 3 

    

 APIA 

 Centrul Județean Botoșani 

30 21

/ 

30 

0/0  

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

Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 

    

15 Organizarea și realizarea sesiunilor de informare a fermierilor referitor la cererea unică de 

plată C 2021 

   nr. sesiuni de informare organizate-0/1 
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16 Difuzarea materialelor de informare privind cererea unică de plată C 2021    nr. materiale distribuite-0/0 

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

măsurilor specifice 

   Nr. fermieri informați-3.000/34.000 

IX Acordarea ajutoarelor de stat şi derularea măsurilor specifice cu finanțare din fonduri 

FEGA şi FEADR 

    

18 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 

   Nr. cereri primite și verificate-744/1.250 

Nr. cereri autiorizate-743/1.247 

19 Derularea activității de rentă viageră agricolă    Nr. carnete vizate-242/1.063 

 

20 Gestionarea Programului pentru școli al României    Nr. cereri primite și verificate-1/2 

Nr. cereri aprobate-1/1 

Valoare ajutor acordat producătorilor-1.816.689,38 

lei/1.816.689,38 lei 

21 Acordarea ajutorului specific comunitar în sectorul apicol    Nr. cereri primite și verificate-135/135 

Nr. cereri aprobate-135/135 

Valoare ajutor acordat producătorilor-1.027.155,10 

lei/1.027.155,10 lei 

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

pentru Măsura 14 

   Nr. cereri de plată/deconturi justificative primite 

Sem. II – 0/6 

total an – 6/15 

nr. cereri aprobate la plată ms. 14 - 0/21 cereri 

valoare – 2.393.284 EURO/505.373 EURO 

23 Gestionarea Măsurii 8 și a Măsurii 15     Nr. cereri primite/verificate – 0/5 

Nr. cereri aprobate – 0/1 

Valoare ajutor – 0/137.529 EURO 

X Administrarea și autorizarea cererilor unice de plată din Campania 2021 pentru plata 

în avans 

    

24 Primirea cererilor unice de plată    nr. cereri primite/verificate – 0/30.586 cereri 

nr. cereri aprobate la plată – 30.586/30.586 cereri 

25 Introducerea cererilor unice de plată și a documentelor aferente în sistemul informatic    Nr. cereri introduse – 0/30.586 

 

26 Realizarea controlului preliminar    Nr. fermieri verificați – 0/30.586 fermieri 

 

27 Rezolvarea erorilor de suprapunere/supradeclarare    Nr. fermieri verificați – 0/30.586 fermieri 

Nr. fermieri identificați cu erori – 0/1.082 fermieri 

28 Efectuarea controalelor administrative    Nr. controale planificate/realizate 

Sem. II – 30.586 

An 2021 – 30.586 

Nr. fermieri verificați – 30.586/30.586 

29 Autorizarea la plata în avans    nr. cereri primite/verificate – 0/30.586 cereri 

nr. cereri aprobate – 28.181/28.181 
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valoarea plății – 31.311.485,54 

EURO/31.311.485,54 EURO 

XI Administrarea și autorizarea cererilor unice de plată din Campania 2021 pentru plata 

regulară 

    

30 Efectuarea controlului administrativ    Nr. controale planificate/realizate 

-sem. II-30.586 

-An 2021-30.586 

-nr. fermieri verificați – 30.586/30.586 

31 Autorizarea la plata regulară    nr. cereri primite/verificate – 0/30.586 cereri 

nr. cereri aprobate – 28.181/30.586 

valoarea plății – 19.507.169,44 

EURO/19.507.169,44 EURO 

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

Campania 2020 și din campaniile anterioare 

    

32 Efectuarea controlului administrativ    Nr. controale planificate/realizate 

-sem. II-0/0 

-An 2021-31.911/31.911 

-nr. fermieri verificați – 0/31.911 

33 Autorizarea la plata regulară    nr. cereri primite/verificate – 0/31.911 cereri 

 

XIII Efectuarea  controalelor  clasice  pe   teren,  conform  eşantionului  transmis de  APIA  

cu  încadrare  în  termenul  de  finalizare  stabilit  prin   OMADR 

    

34 Pregătirea  dosarelor  pentru  efectuarea  controalelor  în  teren (primire copii cerere  de 

sprijin, emitere ordin de control şi  raport de control) 

   Nr. dosare – 1.150/1.475 

Nr. ordine de control emise – 1.150/1.271 

Nr. dosare controlate – 1.150/1.475 

Nr. ordine de control realizate – 1.150/1.271 

Nr. rapoarte de control realizate – 1.150/1.475 

35 Efectuarea  controlului  pe  teren,    la  faţa  locului,  conform  scopului  de  control  

eşantionat 

   Nr. ferme controlate – 1.150/1.475 

Nr. neregularități identificate – 85/112 

Nr. măsuri impuse - 0 

36 Întocmirea  rapoartelor de control    Nr. rapoarte – 1.150/1.475 

 

37 Introducerea  rapoartelor  de control  în  aplicaţia  electronică    Nr. rapoarte – 1.150/1.475 

 

XIV 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 

    

38 Pregătirea inspecţiei/supracontrolului    Nr. inspecții – 17/23 

 

39 Efectuarea inspecţiei/supracontrolului    Nr. inspecții – 23/33 

 

40 Întocmirea actului de control    Nr. acte control – 23/33 
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41 Valorificarea actului de control    100%/100% 

 

XV Urmărirea și recuperarea creanțelor apărute în urma gestionării formelor de sprijin 

finanțate de la bugetul de stat și/sau din fonduri comunitare 

    

42 Activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare            Nr. predebite/debite constatate  

Sem. II – 1.035/985 

An 2021 - 1.053/1.076 

43 Înregistrarea titlurilor de creanță în registrul debitorilor    Nr. procese-verbale înregistrate 

Sem. II-985 

An 2021-1.076 

Nr. procese-verbale întocmite 

Sem. II-985 

An 2021-1.076 

44 Comunicarea titlurilor de creanță     Nr. expedieri – 985/1.076 

 

 Nr. obiective – 8 

Nr. acțiuni - 30 

    

 Oficiul Județean de Zootehnie  

Botoșani 

11 11

/ 

11 

0/0  

XVI Respectarea condițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale 

tranzitorii și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic 

    

45 Efectuarea controalelor la fața locului conform procedurilor elaborate de ANZ, a 

solicitanților de sprijin național și european pentru speciile: taurine, ovine/caprine și albine, 

conform Procedurii Operaționale -2021 

   Sem.al II-lea 2021 

1.Esantion ANT/SCZ-156 exploatații; 

2.Esantion M10P8- 16 exploatații. 

Total an 2021-  172 exploatații 

XVII Efectuarea inspecției de stat în domeniul zootehnic privind implementarea legislației 

naționale și comunitare în teritoriu, ameliorarea, reproducția, conservarea și 

managementul resurselor genetice animale 

    

46 

 

 

 

47 

 

48 

Controlul modului în care se desfășoară activitățile de reproductie si derulare a programelor 

de ameliorare, precum si a programelor de conservare a resurselor genetice la animale, 

verificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate a raselor de animale aflate in stare critica, in 

pericol de disparitie, vulnerabile si a celor nesigure 

Controlul corectitudinii si veridicitatii inscrisurilor in evidentele zootehnice (Registrul 

genealogic, Registrul de monta si fătări, adeverintele de montă , declaratiile de fătare, etc.) 

Efectuarea  inspectiei activitatii de Control Oficial al Productiilor la taurine, ovine, caprine, 

controlând metodele de efectuare a COP, monitorizare a COP, cantitativ și calitativ și pentru 

calcularea si publicarea rezultatelor, la speciile, taurine, ovine si caprine 

   Sem. al II lea 2021 

-45 exploatații; 

-30 exploatații. 

-2 asociații ale crescătorilor de animale 

Total an 2021   

-80 exploatații; 

-45 exploatații; 

-2 asociații ale crescătorilor de animale 

 

 

XVIII Coordonarea activității de ameliorare, reproductie, conservare si managementul 

resurselor genetice la animale 
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49 

 

50 

Identificarea proprietarilor ce detin tauri neautorizati folositi la monta naturala, avertizarea 

lor in scris, aplicarea de amenzi, in vederea minimalizarii montei clandestine 

   Sem. al II-lea  

-6 controale 

Total an 2021  

-12 controale 

 

Efectuarea controlului privind respectarea legislatiei in domeniul circulatiei materialului 

biologic de reproductie pe teritoriul judetului, producerea, comercializarea si utilizarea 

materialului seminal refrigerat si congelat 

XIX Monitorizarea identificarii stupinelor si stupilor in sistemul unitar     

51 Acordarea codurilor de stupina in urma  verificarii documentelor si inregistrarea in baza 

nationala de date 

Verificarea la fata locului a stupinelor si stupilor privind modul de identificare a acestora 

Eliberarea adeverintelor privind numarul de familii de albine detinut la apicultorii care 

acceseaza masuri de sprijin 

   Sem. al II lea  

-Acordarea a 117 coduri de stupină; 

-Eliberarea a 251 adeverințe cu numărul de familii 

de albine deținute, la apicultorii care au accesat  

Programul Național Apicol-2021 sau alte măsuri de 

sprijin; 

-Actualizarea numărului de familii in Baza 

Națională de Date, în urma verificării la fața locului 

și a documentelor depuse; 

Total an 2021  

-Acordarea a 165 coduri de stupină; 

-Eliberarea a 391 adeverințe cu numărul de familii 

de albine deținute, la apicultorii care au accesat  

Programul Național Apicol-2021 sau alte măsuri de 

sprijin; 

-Actualizarea numărului de familii în Baza 

Națională de Date, în urma verificării la fața locului 

și a documentelor depuse; 

XX Autorizarea statiunilor si punctelor de monta publica, verificarea existentei 

reproducatorilor pentru monta naturala  si autorizarea din punct de vedere zootehnic   

    

52 Verificarea  existentei reproducatorilor, a documentelor sanitar veterinare necesare emiterii 

autorizatiilor, respectarea efectuarii de monte dirijate si evidenta aferenta 

   Sem. al II lea 

-8 acțiuni; 

Total an 2021 

-16 acțiuni 

XXI Acreditarea organizatiilor si asociatiilor ale crescatorilor de animale care infiinteaza si 

conduc registre genealogice la animalele de ferma si /sau pentru efectuarea controlului 

oficial al productiei, inclusiv pentru calcularea si publicarea  rezultatelor 

    

53 Verificarea existentei animalelor in exploatatii, individualizarea acestora, stabilirea 

apartenentei de rasa    

   Sem. al II lea  

-Nu au fost solicitări; 

Total an 2021 

-Nu au fost solicitări 

XXII Urmărirea respectării relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor 

lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al 

produselor lactate 

    

54 Verificarea prim cumparatorilor de lapte    Sem. al II-lea 

-12 unități procesare lapte au fost verificate; 
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 Total an 2021 

-24 unități procesare lapte au fost verificate. 

XXIII Autorizarea operatorilor de însămânțări artificiale la animale     

55 Întocmirea dosarului cu documentele necesare solicitate in vederea efectuării de cursuri de 

pregatire in domeniu, verificare adeverinte, diplome de atestare pregatire profesionala în 

domeniu, atribuire Cod de operator, autorizare 

   Sem. al II lea 

-s-au emis 6 coduri de operator IA în urma 

verificării documentelor depuse. 

Total an  

-s-au emis 11 coduri de operator IA în urma 

verificării documentelor depuse. 

 Nr. obiective – 8 

Nr. acțiuni - 11 

    

 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară  

Botoșani 

    

XXIV Simplificarea accesului cetăţenilor la serviciile publice 

 

12 10

/ 

10 

0/0  

56 Transmiterea on-line a documentelor semnate electronic 

 

   Număr funcţionalităţi noi implementate şi 

exploatate-91 % din  documente au fost  înregistrate 

/semnate electronic.  

În  cursul anului 2021 majoritatea cererilor  de 

cadastru şi publicitate imobiliară  adresate BCPI 

Botoşani şi BCPI Dorohoi au fost înregistrate şi 

soluţionate on line. 

57 Întâlniri de lucru cu reprezentanţii Uniunii Naţionale a Notarilor Publici și Instituţiei 

Prefectului, persoane fizice şi juridice autorizate - care activează pe raza judeţului Botoşani 

   -5 întâlniri de lucru cu  reprezentanţii Instituţiei 

Prefectului  

-4 întâlniri de lucru cu  persoanele fizice şi juridice 

autorizate,  care activează pe raza judeţului 

Botoşani 

XXV Creare baze de date şi servicii     

58 Completarea bazei de date cu informaţii despre intravilanele localităţilor    - 

XXVI Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru asigurarea dreptului de proprietate. 

Dezvoltarea sistemului integrat de cadastru si carte funciară 

    

59 Soluţionarea cererilor de înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară     Număr de cereri soluţionate   

-BCPI Botoşani - 55.307/100.650 cereri  soluţionate  

-BCPI Dorohoi – 22.980/41.481  cereri  soluţionate  

60 Fundamentarea şi solicitarea de noi funcţionalităţi in aplicaţia e-Terra     - 

61 Lucrări sistematice de cadastru la nivel de  UAT    Lucrãri sistematice de cadastru la nivel de UAT- 

lot 87 

În cadrul celor trei uat-uri Coşula, Copălău şi 

Suliţa, în care au fost contractate de către ANCPI 

lucrări la nivel de întreg uat, şi pentru care au fost 

realizate parţial lucrări, contractele de servicii 
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cadastru sistematic au fost reziliate ca urmare a 

nerespectării în mod repetat de către prestator (SC 

Romair Consulting SRL) a obligaţiilor contractuale, 

prin neexecutarea tuturor livrărilor prevăzute în 

contract.  

În acest sens, comunele  Copălău şi Suliţa au fost 

introduse în programul de finanţare demarat în 

Etapa a VII , prin alocarea de fonduri pentru lucrări 

de cadastru sistematic la nivel de sector cadastral, la 

această dată având deja în derulare contracte de 

servicii încheiate cu persoane fizice şi juridice 

autorizate. 

b. Lucrãri sistematice de cadastru la nivel de 

UAT- POR 

- la nivelul UAT -urilor Mihai Eminescu şi Vlădeni 

lucrările sunt în stadiul de recepţie la OCPI, fiind 

întocmite şi depuse documentele ce fac obiectul         

Livrării 2. 

Principalele cauze care au condus la numărul 

mic de lucrări recepţionate sunt următoarele: 

- interesul scăzut din partea prestatorilor 

pentru realizarea lucrărilor de cadastru la nivel de 

sector cadastral; 

- nefinalizarea la termen a unor contracte de 

prestări servicii; 

- rezilierea din diferite motive din partea 

prestatorilor a contractelor de servicii; 

- lipsa de interes din partea autoriltăţilor 

locale pentru încheierea contractelor  de finantare. 

62 Lucrări sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale 75 UAT     Lucrãri sistematice de cadastru la nivel de sector 

cadastral. 

1. Etapa a VI a de finanţare 

In cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică la 

nivel de sector cadastral finanţate din bugetul 

ANCPI, la nivelul judeţului Botoşani în cel de-al 

doilea semestru din anul 2021, au fost finalizate 

activităţile de recepţie din cadrul Etapei a VI-a de 

finanţare. 

Astfel în toate cele 15 uat-uri în care au fost 

contractate lucrări de cadastru sistematic la nivel de 

sector cadastral, au fost finalizate recepţiile de către 

comisia din cadrul OCPI.  Lucrările vizează 

următoarele uat-uri: Băluşeni, Blîndesti, Cordăreni, 

Darabani, Dersca, George Enescu, Mihălăşeni, 
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Mitoc, Rădăuţi Prut, Santa Mare, Suharau, 

Todireni, Truşeşti, Vlăsineşti.  

In acest sens, ca urmare a finalizării lucrărilor, în 66 

sectoare cadastrale, au fost recepţionate un număr 

de 10085 cărţi funciare, pentru 7169,12 ha. 

2. Etapa a VII de finanţare. 

In cadrul Etapei a VI-a de finanţare demarată de 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară, la nivelul judeţului Botoşani au încheiat 

contracte de finanţare cu Oficiul de Cadastru 

Botoşani un număr de 75 uat-uri eligibile. 

Conform procedurii, din cele 75 uat-uri care au 

primit finanţare, un număr de 60 uat-uri au încheiat 

contracte de servicii pentru lucrări de cadastru 

sistematic la nivel de sector cadastral. 

Prin urmare, au fost contractate 404 sectoare 

cadastrale cu un număr estimat de 62672 imobile, 

cu suprafaţa de 45672,6 ha.  

Lucrările contractate sunt în derulare şi se 

estimează ca acestea să fie recepţionate începând cu 

luna februarie 2022. 

Deficienţe şi măsuri. 

În cadrul lucrărilor de cadastru sistematic au fost 

identificate următoarele deficienţe: 

- lipsa planurilor parcelere la nivel de 

unitate administrativ teritorială; 

- interesul scăzut al prestatorilor, dat fiind 

preţul/imobil; 

- lipsa personalului de specialitate din 

cadrul primăriilor în compartimentele de 

specialitate; 

- neprezentarea proprietarilor cu actele de 

proprietate pentru identificarea imobilelor; 

- interesul scăzut din partea prestatorilor 

pentru realizarea lucrărilor de cadastru la nivel de 

sector cadastral; 

Măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii: 

- punerea la dispoziţia prestatorilor a datelor 

şi informaţiilor aflate în arhiva instituţiei; 

- stabilirea împreună cu reprezentanţii 

autorităţilor locale a sectoarelor eligibile lucrărilor 

de cadastru sistematic; 

- realizarea campaniilor de informare 

publică a începerii lucrărilor prin  afişarea 
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anunţurilor pe site-urile primăriilor precum şi 

transmiterea de comunicate de presă din partea 

acestora; 

suplimentarea personalului din aparatul propriu cu 

atribuţii de verificare şi validare, în cazul 

identificării unui volum mare de lucrări. 

XXVII Crearea şi dezvoltarea unui sistem electronic de gestionare a documentelor / Realizarea 

unei baze de date electronice 

Realizarea infrastructurii necesare pentru înregistrarea corectă a proprietăţii 

    

63 Conversia în format digital a tuturor cărţilor funciare pe hârtie    -13.751/23.144   imobile noi înregistrate  

 64 Înregistrarea sporadică a imobilelor în cadastru şi cartea funciară    

65 Conversia în format digital a planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor având 

atribuite  numere cadastrale vechi 

   

66 Recepţia de planuri parcelare     

XXVIII Clarificarea regimului proprietăţii. Finalizarea procesului de restituire a proprietăţilor     

67 Soluţionarea cererilor de validare şi /sau emitere de titluri de proprietate în baza legilor 

fondului funciar 

   -224/277  titluri  de proprietate emise. 

 Nr. obiective – 5 

Nr. acțiuni - 12 

    

 Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare  

Botoșani 

8 7/

7 

1/1  

XXIX Lucrări de I+R în amenajarea Irigații Ripiceni–Stânca / 227.757,34 lei cu TVA     

68 IR23 Reparare agregat de pompare de bază, pompă tip MV 253x1/55 kW    1.IR 23 Reparații agregat de pompare de bază, 

pompă tip MV 253x55 kW, buc 1/                               

Plan 73.156,44 lei / sem. II 2021   46.588,63 lei 

2.IR27 Repararea instalațiilor hidromecanice și 

auxiliare, buc 1/ 

Plan 43.265,03 lei / sem. II 2021   39,061,04 lei 

3.IR15 Reparații construcții hidrotehnice, buc. 1/ 

Plan 35.169,73 lei / sem. II 2021    48.201,20 lei 

4.IR05 Decolmatări CA1 și CA3, buc 1 / Plan 

46.754,86 lei / sem. II 2021   64.581,76 lei 

5.II05 Defrișare CA2, buc 1 /     Plan 3.091,85 lei / 

sem. II 2021     2.604,84 lei 

6.IR31 Celulă motor JT, buc. 1 /     Plan 26.319,43 

lei / sem. II 2021   8.166,39 lei  

TOTAL AN 2021 = 209.203,86 lei cu TVA 

100% 

69 IR27 Repararea instalațiilor hidromecanice și auxiliare    

70 IR15 Reparații construcții hidrotehnice    

71 IR05 Decolmatări CA1 și CA3 

          Defrișare CA2 

   

72 IR31 Celulă motor JT    

XXX Lucrări de I+R în amenajarea Irigații Horia-Liveni-Manoleasa/ 95.742,28 lei cu TVA     

73 IR05 Decolmatare CA4    1.IR05 Decolmatare CA4, buc. 1 /  

Plan 35.119,16 lei / sem. II 2021   46.248,96 lei 74 IR07 Reparații conducte îngropate    
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2.IR07 Reparații conducte îngropate, buc. 1/  

Plan 60.623,12 lei / sem. II 2021 61.732,01 lei 

TOTAL AN 2021 = 107.980,97 lei cu TVA 

100% 

XXXI Avize și acorduri ANIF de scoatere a terenurilor din circuitul agricol     

75 Elaborare avize și acorduri    Plan buc. 40/ 19.500 lei / sem. II 2021  20 buc 

9.402,66 lei 

TOTAL AN 2021 35 buc = 17.011,95 lei 

87,24% 

 Nr. obiective - 3     

 Nr. acțiuni - 8     

 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor 

 Botoșani 

12 12

/ 

12 

0/0  

XXXII Înregistrarea în vederea autorizării de noi operatori economici     

76 Verificarea documentaţiei şi a bazei materiale, testarea cunoştinţelor personalului 

împuternicit  în vederea înregistrării operatorilor economici ptr. producerea, prelucrarea, 

comercializarea de seminţe şi material săditor 

   nr. operatori cu docum. verificate -  1/21          

nr. operatori cu baza econ. verificată  - 5/118 

nr. persoane imputernicite testate  -  4/36                                    

77 Eliberarea autorizaţiei şi atestatului persoanei responsabile    nr. autorizatii eliberate -    4/34                                                

nr. certificate de atestare a cunoștințelor  -  5/47                          
XXXIII Monitorizarea activităţii operatorilor economici     

78 Verificarea informaţiilor conţinute în fişele de supraveghere şi monitorizare a activităţii 

operatorilor economici în vederea acordării vizei de monitorizare anuală 

   nr.fișe de suprav. si monitorizare operatori 

economici – 4/97 

nr. vize de monitorizare anuală  -   7/156                              

79 Organizarea instruirii periodice  a personalului operatorilor economici privind producerea, 

prelucrarea şi comercialzarea seminţelor şi mat. săditor 

   nr. operatori economici instruiți periodic – 2/33 

XXXIV Întocmirea programului anual de multiplicare     

80 Centralizarea din punct de vedere informatic a declaraţiilor de multiplicare pentru întocmirea 

programului de multiplicare  

   nr. declaratii de multiplicare verificate  -  19/150                       

nr.  declaratii de multiplicare admise                     și 

introduse in baza de date – 10/135                               

 

81 Întocmirea propriu-zisă a programului de multiplicare    nr. operatori repartizați pe inspectori  oficiali – 

12/64                    

nr. decl. de multipl. repartizate  pe insp. oficiali               

- 19/144                    
XXXV Efectuarea propriu-zisă a controlului şi eliberarea documentelor     

82 Efectuarea controlului în câmp şi efectuarea determinărilor specifice fiecărei specii    nr.  operatori economici controlați -  12/43                              

suprafața controlată în vederea certificării  - 

1.065/2.180 ha                        

nr. parcele controlate – 66/142                                                     

nr.  controale efectuate   -   66/142                                             
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nr.  fișe de control întocmite  -  257/277                                      

83 Eliberarea documentelor oficiale de inspecţie în câmp    nr.  documente oficiale de inspecție  in câmp 

eliberate – 142/142                                                                   
XXXVI Întocmirea programului de certificare finala a seminţelor şi materialului săditor     

84 Înregistrarea declaraţiilor de certificare    -nr.  operatori economici ce au depus declarații de 

certificare  - 18/66 

-nr.  declarații depuse -  47/105                                              

 

85 Eşantionarea loturilor de seminţe în conformitate cu actele normative în vigoare    nr.  operatori cu loturi eșantionate  -   18/66                                  

nr.  loturi eșantionate  -   18/81                                                     
XXXVII Efectuarea propriu-zisă a analizelor de laborator     

86 Primirea eşantioanelor în laborator    nr. eșantioane primite în laborator  -  116/179                                   

 

87 Repartizarea eşantioanelor pe sectoarele de analiză    -nr.  eșantioane repartizate pe sectoare  - 115/179                            

-nr. determinari efectuate -  376/560                                               

 Nr. obiective – 6 

Nr. acțiuni - 12 

    

 Total nr. obiective – 37 

Total nr. acțiuni - 87 

    

 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA INVESTIŢIEI 

cuprinsă în “Planul de acţiuni pe 

anul 2021 al Judeţului Botoşani 

pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în programul de 

guvernare” 

Valoarea totală 

investiţiei 

-MII LEI- 

 

 

(valori cu TVA) 

Sursa 

de Finanţare 

(Program 

european, 

împrumut 

bancar, BS) 

Data începerii 

investiţiei şi data 

finalizării investiţiei, 

conform contractului 

de finanţare semnat 

/actului adiţional 

Stadiul 

investiţiei 

(%) 

Alte 

observaţii 

1. Reabilitarea infrastructurii principale din 

Amenajarea de irigații Movileni– 

Havârna, jud. Botoșani 

104,000 BS 29.07.2019 

31.12.2021 
0% Elaborarea documentațiilor de proiectare DALI 

(inclusiv expertiza tehnică 

(+PAC+PAD+POE+PTE+DE+AT) conf. HG 

907/2016, pentru obiectivele de investiții din 

cadrul Programului Național de Reabilitare a 

infrastructurii principale de irigații din România 

2. Reabilitarea infrastructurii principale din 

Amenajarea de irigații Curtești, jud. 

Botoșani 

133,000 BS 29.07.2019 

31.12.2021 
0% Elaborarea documentațiilor de proiectare DALI 

(inclusiv expertiza tehnică 

(+PAC+PAD+POE+PTE+DE+AT) conf. HG 

907/2016, pentru obiectivele de investiții din 

cadrul Programului Național de Reabilitare a 

infrastructurii principale de irigații din România 
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Nr. 

crt. 

POLITICA SECTORIALĂ 

 

 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 
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Indicatorii de rezultat 

 

N
r.

 a
cț

iu
n

i 
re

a
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za
te

 

N
r.

 a
cț

iu
n

i 
în

 c
u

rs
 d

e 
re

a
li

za
re

  

7 MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 47 45

/ 

45 

0/

0 
Sem II/an 2021 

 Inspectoratul Teritorial de Muncă  

Botoșani 

22 22

/ 

22 

0/

0 

 

I 

 

II 

Urmărirea aplicării și respectării la nivelul județului Botoșani a prevederilor legale în 

domeniul  muncii și securității acesteia 

Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte 

necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă 

    

1 Acțiune de identificare şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul  prestărilor 

de servicii 

   Nr. controale planificate - 21 

Nr. controale efectuate - 21 

2 Acțiune de informare și conștientizare cu privire la  modul în care se derulează activitatea de 

înregistrare a zilierilor în registrul electronic de evidență a zilierilor conform prevederilor 

Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 

zilieri, modificată şi completată 

   Nr. controale planificate – 14 

Nr. controale efectuate - 14 
 

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

salariaților 

   Nr. lucrări efectuate: 
-130  adeverințe eliberate  în baza documentelor 

existente  în arhiva ITM;  

-24.726 certificate/rapoarte eliberate  cu informații 

extrase din baza de date gestionată de Inspecția 

Muncii;   

-2.841 registre electronice ale salariaților  preluate la 

sediul ITM;  

-643  parole  eliberate pentru transmiterea on-line a  

registrului electronic al salariaților ;  

-3 certificate /adeverinte vizate conform Legii 

nr.335/2013; 
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-77 contracte de ucenicie înregistrate conform Legii 

nr.279/2005; 

-72 notificări privind încheierea de contracte prestări 

servicii înregistrate; 

-6  notificări privind încetarea  contractelor de  

prestări servicii înregistrate; 

187 carnete de muncă eliberate 

4 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. acțiuni planificate - 12 

Nr. acțiuni efectuate - 12 

 

5 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. acțiuni planificate – 2  

Nr. acțiuni efectuate - 2 

 

6 Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor străini aflați pe teritoriul României, cu 

privire la condițiile de angajare și la drepturile pe care le au ca lucrători în România 

   Nr. acțiuni planificate - 2 

Nr. acțiuni efectuate - 2 

7 Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii 

susceptibile utilizării frecvente a acesteia: construcții, protecție și pază, service auto, depozite, 

comerț - lanțurile de aprovizionare (încărcare-descărcare), notariate, birou avocatură și de 

arhitectură 

   Nr. controale planificate - 1094 

Nr. controale efectuate - 1094 

 

8 Campanie națională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind 

munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru de către angajatorii cu un 

număr mai mare de 50 de salariați 

   Nr. controale planificate -7 

Nr. controale efectuate - 7 

 

9 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 - 1 

Nr. controale efectuate - 1 

 

10 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 

   Nr. controale planificate - 14 

Nr. controale efectuate - 14 

 

11 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.1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și 

procedura de autorizare a agentului de muncă temporar, cu modificările și completările 

ulterioare 

   Nr. controale planificate - 0 

Nr. controale efectuate - 0 

 

12 Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, 

modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii 

care îşi desfăşoară activitatea în domeniul - activități de poștă și de curier – cod CAEN 

53precum și de către angajatorii care desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și 

protecție-cod CAEN 7490 

   Nr. controale planificate 

- 11 cod CAEN 53  

- 20 cod CAEN 7490 

Nr. controale efectuate 

- 11 cod CAEN 53  

- 20 cod CAEN 7490 
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13 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 

   Nr. controale planificate - 43 

Nr. controale efectuate   - 43 

14 Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de 

competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat 

de către Comisia Europeană 

   Nr. controale planificate  - 72 

Nr. controale efectuate - 75 

 

15 Acțiune de control privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor 

generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor 

care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de suprafață, 

diviziunile CAEN 05, 07, 08 

   Nr. controale planificate - 5 

Nr. controale efectuate - 5 

 

16 Acțiune de verificare a modului în care angajatorii au îndeplinit  măsurile pentru 

normalizarea condițiilor de muncă la locurile de muncă încadrate în condiții deosebite 

   Nr. controale planificate - 0 

Nr. controale efectuate - 0 

17 Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale de 

securitate și sănătate în muncă la transportatorii rutieri și la beneficiarii serviciilor de 

transport rutier 

   Nr. controale planificate - 16 

Nr. controale efectuate - 16 

 

18 Acțiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în 

ceea ce privește modul 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 - 26 

Nr. controale efectuate - 26 

 

19 Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale la 

comercializarea articolelor pirotehnice 

   Nr. controale planificate - 5 

Nr. controale efectuate - 5 

20 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 - 15 

Nr. controale efectuate - 15 

21 Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din 

microîntreprinderi (1 - 9 lucrători) 

   Nr. controale planificate - 90 

Nr. controale efectuate - 95 

22 Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul 

coronavirus 

   Nr. controale planificate - 755 

Nr. controale efectuate - 755 

 Nr. obiective - 2 

Nr. acțiuni - 22 

    

 Alte activități desfășurate     

 Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile 

utilizării frecvente a acesteia: construcții, protecție și pază, service auto, depozite, comerț - lanțurile de 

aprovizionare (încărcare-descărcare), notariate, birou avocatură și de arhitectură. 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- 533 controale 

- 12 angajatori sancționați 

- 13 persoane  depistate prestând activitate pentru 

muncă nedeclarată 

- 12  sancțiuni contravenționale 

- 260.000 lei valoare amenzi aplicate 

- 11 măsuri de remediere dispuse 

Total an 2021 

-1.094 controale 

- 34 angajatori sancționați 
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- 41persoane  depistate prestând activitate pentru 

muncă nedeclarată 

- 34 sancțiuni contravenționale 

- 25 măsuri de remediere dispuse 

- 820.000 lei valoare amenzi aplicate  

- 25 măsuri de remediere dispuse 

 Campanie națională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la 

domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru de către angajatorii cu un număr mai mare de 50 

de salariați. 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- 7 controale  

- 1 măsură  de remediere dispusă 

Total an 2021 

- 7 controale  

- 1 măsură de remediere dispusă 

 Campanie privind verificarea modului de respectare, de către angajatori, a prevederilor Legii nr. 

156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

   Raportat în semestrul I 

Total an 2021 

- 1control 
 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. 

 

   Sem. al II-lea 2021 

-13 controale 

- o măsură  de remediere  dispusă 
Total an 2021 

-14 controale 

-1 sancțiune contravențională 

-6.000 lei valoare amendă aplicată 
 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 H.G.nr.1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a 

agentului de muncă temporar, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

     Total an 2021 

- 0 controale 

Pe raza județului Botoșani nu mai există nici un agent 

de muncă temporară autorizat. 

 Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, 

modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi 

desfăşoară activitatea în domeniul - activități de poștă și de curier – cod CAEN 53 precum și de către 

angajatorii care desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și protecție-cod CAEN 7490. 

 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- 20 controale efectuate cod CAEN 7490 

- 5 măsuri de remediere dispuse 

- 9 controale efectuate cod CAEN 5320 

- 6 măsuri de remediere dispuse 

Total an 2021 

- 20 controale efectuate cod CAEN 7490 

- 5 măsuri de remediere dispuse 

- 11 controale efectuate cod CAEN 5320 

- 10  măsuri de remediere dispuse 
 Campanie Națională privind verificarea modului în care se respect prevederile legale care 

reglementează relațiile de muncă și securitate și sănătate în muncă în cadrul unităților care au ca obiect 

de activitate : cod CAEN 86 (activitățile de asistență spitalicească, asistență medical ambulatorie și 

stomatologică, alte activități referitoare la sănătatea umană)de stat și private.  

   Raportat în semestrul I 

Total an 2021 

- 31 controale 

- 23 măsuri de remediere  dispuse 
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 Campanie Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își 

desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor - cod CAEN 41,42,43. 

 

   Sem. al II-lea 2021 

-21 controale 

-3 sancțiuni contravenționale  

-3 persoane prestând activitate pentru muncă 

nedeclarată 

- 60.000 lei valoare amenzi  

- 10 măsuri de remediere dispuse 

Total an 2021 

- 47 controale 

- 9 sancțiuni contravenționale 

- 14 persoane prestând activitate pentru muncă 

nedeclarată 

- 292.500 lei valoare amenzi 

- 41 măsuri de remediere dispuse 
 Campanie Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își 

desfășoară activitatea în domeniul protecție și gardă - cod CAEN 801 
   Sem. al II-lea 2021 

- 2 controale 

Total an 2021 

- 2 controale 

 Campanie Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își 

desfășoară activitatea în domeniul întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 4520 
   Sem. al II-lea 2021 

- 21 controale 

- 17 măsuri de remediere dispuse 

Total an 2021 

- 21 controale 

- 17 măsuri de remediere dispuse 

 Campanie Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își 

desfășoară activitatea în domeniul fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cod 

CAEN 107 și comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în 

magazine specializate – cod CAEN 4724 

   Sem. al II-lea 2021 

- 51 controale 

- 1 sancțiune contravențională 

- 20 măsuri dispuse 

Total an 2021 

- 51 controale 

- 1 sancțiune contravențională 

- 20 măsuri de remediere dispuse 

 Acțiune de identificare şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul  prestărilor de 

servicii. 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- 21 controale 

- 17 măsuri de remediere dispuse 

Total an 2021 

- 21 controale 

- 17 măsuri de remediere dispuse 

 Acțiune de informare și conștientizare cu privire la  modul în care se derulează activitatea de 

înregistrare a zilierilor în registrul electronic de evidență a zilierilor conform prevederilor Legii nr. 

52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, modificată şi 

completată. 

   Sem. al II-lea 2021 

- 13 acțiuni de informare 

Total an 2021 

- 14 acțiuni de informare 



51 

 

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

salariaților. 
   Sem. al II –lea 2021 

-62  adeverințe eliberate  în baza documentelor 

existente  în arhiva ITM ;  

-11.159 certificate /rapoarte eliberate  cu informații 

extrase din baza de date gestionată de Inspecția 

Muncii ;   

-1.103 registre electronice ale salariaților  preluate la 

sediul ITM ;  

-292  parole  eliberate pentru transmiterea on-line a  

registrului electronic al salariaților ;  

-0 certificate /adeverințe vizate conform Legii 

nr.335/2013 ; 

-12 contracte de ucenicie înregistrate conform Legii 

nr.279/2005 ; 

-39 notificări privind încheierea de contracte prestări 

servicii înregistrate ; 

-0 notificări privind încetarea  contractelor de  

prestări servicii înregistrate ; 

-86 carnete de muncă eliberate 
Total an 2021 

-130  adeverințe eliberate  în baza documentelor 

existente  în arhiva ITM ;  

-24.726 certificate /rapoarte eliberate  cu informații 

extrase din baza de date gestionată de Inspecția 

Muncii ;   

-2.841 registre electronice ale salariaților  preluate la 

sediul ITM ;  

-643  parole  eliberate pentru transmiterea on-line a  

registrului electronic al salariaților ;  

-3 certificate /adeverinte vizate conform Legii 

nr.335/2013 ; 

-77 contracte de ucenicie înregistrate conform Legii 

nr.279/2005 ; 

-72 notificări privind încheierea de contracte prestări 

servicii înregistrate ; 

-6  notificări privind încetarea  contractelor de  

prestări servicii înregistrate ; 

-187 carnete de muncă eliberate 
 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. 
   Sem. al II –lea 2021 

- 5 controale 

- 6 CCM întregistrate la ITM 

- 6 acte aditionale înregistrate la ITM 

Total an 2021 

- 12 controale 
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- 26 CCM întregistrate la ITM 

- 9 acte aditionale înregistrate la ITM 

 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. 
   Sem. al II –lea 2021 

- 1 acțiune de informare și conştientizare 

- 700 pliante distribuite 

Total an 2021 

- 2 acțiuni de informare și conştientizare 

- 1500 pliante distribuite 
 Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor străini aflați pe teritoriul României, cu privire la 

condițiile de angajare și la drepturile pe care le au ca lucrători în România. 

 

 

   Sem. al II –lea 2021 

- 5 acțiuni împreună cu IGI 

Total an 2021 

- 11 acțiuni din care 10 cu IGI 

 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. 

 

   Sem. al II –lea 2021 

- 22 controale; 

- 266 lucrători la punctele de lucru controlate; 

- 43 deficiențe; 

- 43 măsuri; 

- 20 unități sancționate; 

- 43 sancțiuni din care 3 amenzi în valoare de 15.750 

lei și 40  avertismente; 

Total an 2021 

A avut loc o acţiune de conştientizare la care au 

participat 17 reprezentanţi ai angajatorilor, lucrători 

cu responsabilităţi în domeniul S.S.M. 

- 43 controale ; 

- 456 lucrători la punctele de lucru controlate; 

- 110 deficiențe; 

- 110 măsuri; 

- 41 unități sancționate; 

- 108 sancțiuni din care 8 amenzi în valoare de 

52.750 lei și 100  avertismente; 

 Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al 

Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia 

Europeană 

   Sem. al II –lea 2021 

-Au fost efectuate 38 controale privind supravegherea 

pieței, fiind controlate un număr de 234 produse, 

nefiind constatate neconformități ; 

Total an 2021 

-Au fost efectuate 75 controale privind supravegherea 

pieței, fiind controlate un număr de 453 produse, 

nefiind constatate neconformități  

 Acțiune de control privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de 

prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară 

activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de suprafață, diviziunile CAEN 05, 07, 08. 

 

   Sem. al II –lea 2021 

- 4 controale; 

- 12 deficiențe; 

- 12 măsuri; 
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- 4 unități sancționate; 

- 12 sancțiuni cu avertismente; 

Total an 2021 

A avut loc o acţiune de conştientizare la care au 

participat 7 reprezentanţi ai angajatorilor, lucrători cu 

responsabilităţi în domeniul S.S.M.  

- 5 controale; 

- 14 deficiențe; 

- 14 măsuri; 

- 5 unități sancționate; 

- 14 sancțiuni cu avertismente. 

 Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale de securitate și 

sănătate în muncă la transportatorii rutieri și la beneficiarii serviciilor de transport rutier. 

 

   Sem. al II –lea 2021 

- 6 controale; 

- 18 deficiențe; 

- 18 măsuri; 

- 6 unități sancționate; 

- 18 sancțiuni cu  avertismente; 

Total an 2021 

- 16 controale; 

- 48 deficiențe; 

- 48 măsuri; 

- 16 unități sancționate; 

- 48 sancțiuni din care 1 amenzi în valoare de 1.000 

lei și 47 avertismente; 

 Acțiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce 

privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele 

forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere. 

 

   Sem. al II –lea 2021 

- 14 controale din care 8 în prima etapă și 6 în etapa a 

doua (de verificare a măsurilor dispuse în prima 

etapă); 

- 24 lucrători la punctele de lucru controlate; 

- 25 deficiențe; 

- 25 măsuri; 

- 8 unități sancționate; 

- 25 sancțiuni cu  avertismente; 

Total an 2021 

A avut loc o acţiune de conştientizare la care au 

participat 19 reprezentanţi ai angajatorilor, lucrători 

cu responsabilităţi în domeniul S.S.M. 

- 26 controale din care 14 în prima etapă și 12 în 

etapa a doua(de verificare a măsurilor dispuse în 

prima etapă); 

- 62 lucrători la punctele de lucru controlate; 

- 45 deficiențe; 

- 45 măsuri; 
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- 14 unități sancționate; 

- 45 sancțiuni cu  avertismente. 

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

articolelor pirotehnice. 

 

   Sem. al II –lea 2021 

-5 controale; 

- 0 deficiențe; 

- 5 măsuri; 

- 0 unități sancționate; 

Total an 2021 

-5 controale ; 

- 0 deficiențe; 

- 5 măsuri; 

- 0 unități sancționate. 

 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. 

 

   Sem. al II –lea 2021 

- 15 controale ; 

- 41 deficiențe; 

- 41 măsuri; 

- 15 unități sancționate; 

- 41 sancțiuni din care 1 amenzi în valoare de 8.000 

lei și 40 avertismente; 

Total an 2021 

S-au selectat angajatorii din grupul țintă și s-a 

transmis la Inspecția Muncii situația centralizatoare a 

acestora. A avut loc o acţiune de conştientizare - 

informare a angajatorilor selectați referitor la modul 

de desfășurare a campaniei prin: 

- ședința la sediul inspectoratului teritorial de muncă 

din data de 12.04.2021 la care au participat 18 

reprezentanți ai angajatorilor din grupul țintă 

conform punctului 2; 

- s-a prezentat chestionarul ce va fi utilizat în cadrul 

acțiunii; 

- sesiune de întrebări și răspunsuri; 

- 15 controale ; 

- 41 deficiențe; 

- 41 măsuri; 

- 15 unități sancționate; 

- 41 sancțiuni din care 1 amenzi în valoare de 8.000 

lei și 40 avertismente. 

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

lucrători) 

 

   Sem. al II –lea 2021 

- 71 controale ; 

- 143 deficiențe; 

- 143 măsuri; 

- 71 unități sancționate; 
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- 143 sancțiuni din care 2 amenzi în valoare de 

14.000 lei și 141  avertismente; 

Total an 2021 

S-au nominalizat inspectorii de muncă din inspectorat 

care vor forma Grupul local de lucru. S-a prezentat 

metodologia acţiunii de monitorizare, de către Grupul 

local de lucru,  inspectorilor de muncă din domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea pregătirii 

activităţilor. S-au selectat microîntreprinderile active 

din judeţ care vor fi cuprinse în acţiunea de 

monitorizare, din baza de date a inspectoratului 

teritorial de muncă(120 microîntreprinderi). S-a 

transmis Chestionarul privind respectarea cerinţelor 

minime generale de securitate şi sănătate în muncă la 

minim 20 microîntreprinderi/inspector de muncă, cu 

precizarea termenului de răspuns, respectiv 10 zile 

lucrătoare de la trimiterea chestionarului. De 

asemenea, s-a specificat faptul că netransmiterea 

răspunsului la chestionar la inspectoratul teritorial de 

muncă poate avea ca urmare efectuarea unui control 

în microîntreprinderea respectivă. Inspectorii de 

muncă au analizat răspunsurile angajatorilor la 

Chestionarul privind respectarea cerinţelor minime 

generale de securitate şi sănătate în muncă şi, în 

funcţie de rezultatul analizei, au stabilit 

microîntreprinderile la care vor efectua vizite de 

inspecţie. 

- 95 controale ; 

- 210 deficiențe; 

- 210 măsuri; 

- 91 unități sancționate; 

- 210 sancțiuni din care 2 amenzi în valoare de 

14.000 lei și 208  avertismente; 

 Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus 

 
   Sem. al II –lea 2021 

- 168 controale; 

- 77 deficiențe; 

- 77 măsuri; 

- 77 unități sancționate; 

- 82 sancțiuni cu  avertismente; 

Total an 2021 

- 755 controale; 

- 305 deficiențe; 

- 305 măsuri; 

- 254 unități sancționate; 
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- 305 sancțiuni din care 5 amenzi în valoare de 5.000 

lei și 300  avertismente; 

 Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă 

 Botoșani 

6 4/

4 

0/

0 

 

III Eficientizarea politicii de ocupare și de stimulare a muncii, astfel incât să se ofere 

servicii competitive și adaptate realităților din piața muncii atât pentru angajatori, cât 

și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 

    

23 Derularea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă     
 servicii de mediere a locurilor de muncă vacante prin ocuparea persoanelor aflate in cautarea 

unui loc de muncă 

   Sem. al II-lea 2021 - 3.578 

Total an 2021 - 5.484 

 servicii de informare şi consiliere profesională prin ocuparea persoanelor aflate in cautarea 

unui loc de muncă  

   Sem. al II-lea 2021 – 4.059 

Total an 2021-6.269 

 organizarea de programe de formare profesională pentru ocuparea persoanelor aflate in 

cautarea unui loc de muncă 

   Sem. al II-lea 2021-57 

Total an 2021-69 

 acordarea de alocaţii 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, din momentul angajării şi 

până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj  

   Sem. al II-lea 2021-170 

Total an 2021-267 

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

sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale 

   Sem. al II-lea 2021-78 

Total an 2021-440 

 subvenţionarea locurilor de muncă prin ocuparea persoanelor din rândul celor care mai au 5 

ani până la pensie 

   Sem. al II-lea 2021-0 

Total an 2021-2 

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

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

   Sem. al II-lea 2021-43 

Total an 2021-82 

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

învăţământ 

   Sem. al II-lea 2021-15 

Total an 2021-19 

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

   Sem. al II-lea 2021-0 

Total an 2021-25 

 
subvenţionarea locurilor de muncă persoanelor ocupate din rândul persoanelor cu handicap 

   Sem. al II-lea 2021-0 

Total an 2021-0 

 acordării creditelor cu dobândă subvenţionată din BAS pentru crearea de noi locuri de muncă    0 

 acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente 

sau pentru iniţierea unei afaceri 

   0 

24 Derularea acţiunilor din Planul de Formare Profesională pentru anul 2021 - persoane care vor 

beneficia de servicii gratuite de formare profesională 

    

 organizare cursuri prin Centrul de Formare Profesională, aparţinând AJOFM Botoşani     
 

- pentru persoane care beneficiază de servicii gratuite de formare profesională, şomeri 
   Sem. al II-lea 2021-4 cursuri-55 persoane 

Total an 2021-11 cursuri-135 persoane 

 
- pentru persoane aflate în detenţie 

   Sem. al II-lea 2021-1 curs 15 persoane 

Total an 2021 - 1 curs 15 persoane 

 - contracte de ucenicie si conventii estimate a se incheia    Sem. al II-lea 2021 -56 
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Total an 2021-68 

 - pentru persoane angajate şi cuprinse la cursuri în scopul prevenirii şomajului conform 

art.48^1 din Legea nr. 76/2002 

   0 

25 Derularea Programului special de ocupare a forţei de muncă pentru comunităţi cu număr mare 

de etnici romi 

    

 
ocuparea persoanelor de etnie roma din care:    

   Sem. al II-lea 2021-0 

Total an 2021-0 

 
- încadrare prin servicii de mediere 

   Sem. al II-lea 2021-0 

Total an 2021-0 

26 Derularea Programului de ocupare a persoanelor marginalizate     

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

   Sem. al II-lea 2021-0 

Total an 2021-0 

 - subvenţionarea locului de muncă persoanelor marginalizate social    Sem. al II-lea 2021-0 

Total an 2021-0 

27 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 si 

localitati Programul special de ocupare pentru comunitati cu număr mare de etnici romi 

    

 Monitorizarea persoanelor ocupate din localităţile rurale 

- Coșula 

- Văculești 

- Lozna 

- Hilișeu Horia 
 

Monitorizarea persoanelor ocupate din localităţile urbane 

- Botoșani 

- Dorohoi 

 

Monitorizarea persoanelor ocupate  pentru comunități cu număr mare de etnici romi 

- Ștefănești 

- Dorohoi 

- Săveni 

   Total an 2021-persoane 

21 

15 

  3 

55 

 

 

1.576 

   356 

 

 

 

0 

0 

0 

 

28 Derularea Burselor Locurilor de muncă 

bursa generală a locurilor de muncă 

bursa locurilor de muncă pentru absolvenți 

burse organizate la cererea pieței muncii (romi, persoane ce părăsesc sistemul pentru protecția 

copilului, diverse meserii sau domenii de activitate, pentru persoanele private de libertate ce 

urmează să părăsească sistemul) 

   În data de 13.07.2021 s-a  organizat Bursa 

locurilor de muncă în domeniul construcțiilor și 

confecțiilor la care au participat 31 agenți 

economici care au selectat 76 persoane din care 

53 persoane s-au încadrat. 

 Nr. obiective - 1 

Nr. acțiuni - 6 
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 Casa Județeană  de Pensii  

Botoșani 

5 5/

5 

0/

0 

 

IV Reducerea numărului de cereri de pensionare soluţionate peste termenul legal     

29 Asigurarea unui număr suficient de personal, perfecţionat în activitatea de stabiliri prestaţii, 

precum şi a dotării IT necesare 
   ■ Ponderea cererilor de înscrieri noi la pensie 

soluţionate în termenul legal, în totalul cererilor 

de înscrieri noi soluţionate (P1.1 Pondere cazuri 

noi soluţionate în termen): 
01/2021: 97,14% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 

de performanţă) 
02/2021: 98,30% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 

de performanţă) 

03/2021: 97,64% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă) 

04/2021: 98,24% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 

de performanţă) 
05/2021: 95,17% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 

de performanţă) 

06/2021: 99,59% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă) 

07/2021: 92,33% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 

de performanţă) 
08/2021: 93,52% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 

de performanţă) 

09/2021: 87,36% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă) 

10/2021: 86,77% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 

de performanţă) 
11/2021: 81,43% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 

de performanţă) 

12/2021: 88,38% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă) 

     ■ Ponderea cererilor de înscriere la pensie 

înregistrate în perioada de referinţă şi 

nesoluţionate, în media lunară a cererilor 

înregistrate în ultimele 12 luni calendaristice 

(P1.2 Pondere cazuri nesoluţionate în termen): 
01/2021: 0,00% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator 

de performanţă) 

02/2021: 0,00% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator 
de performanţă) 

03/2021: 0,00% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator 

de performanţă) 
04/2021: 0,00% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator 

de performanţă) 

05/2021: 0,00% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator 
de performanţă) 

06/2021: 0,40% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator 
de performanţă) 

07/2021: 0,60% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator 

de performanţă) 
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08/2021: 0,60% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator 
de performanţă) 

09/2021: 8,35% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator 

de performanţă) 
10/2021: 2,31% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator 

de performanţă) 

11/2021: 1,71% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator 
de performanţă) 

12/2021: 1,10% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator 

de performanţă) 

     ■ Ponderea cererilor de recalculare soluţionate 
în termenul legal din totalul cererilor de 
recalculare soluţionate (P1.3 Pondere 
recalculări soluţionate în termen): 
01/2021: 96,39% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă) 
02/2021: 98,91% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă) 
03/2021: 94,78% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă) 
04/2021: 95,14% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă) 
05/2021: 95,01% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă) 
06/2021: 92,05% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă) 
 

07/2021: 91,67% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă) 
08/2021: 90,20% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă) 
09/2021: 93,19% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă) 
10/2021: 87,78% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă) 
11/2021: 88,68% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă) 

12/2021: 86,49% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator 
de performanţă 

     ■ Ponderea cererilor de recalculare a pensiei 
înregistrate în perioada de referinţă şi 
nesoluţionate, în media lunară a cererilor de 
recalculare a pensiei înregistrate în ultimele 12 
luni calendaristice (P1.4 Pondere recalculări 
nesoluţionate în termen): 
01/2021: 0,00 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator 
de performanţă) 
02/2021: 0,43 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator 
de performanţă) 
03/2021: 0,21% (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator 
de performanţă) 
04/2021: 0,31% (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator 
de performanţă) 
05/2021: 0,42 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator 
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de performanţă) 
06/2021: 0,33 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator 
de performanţă) 
 

07/2021: 1,67 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator 
de performanţă) 
08/2021: 2,57 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator 
de performanţă) 
09/2021: 8,00% (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator 
de performanţă) 
10/2021: 3,23% (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator 
de performanţă) 
11/2021: 4,82 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator 
de performanţă) 

12/2021: 2,96 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator 
de performanţă) 

     ■ Ponderea modificărilor din oficiu a drepturilor 
de pensii, soluţionate în termen de 45 de zile de 
la data îndeplinirii condiţiilor standard, în totalul 
modificărilor efectuate din oficiu (P1.5 Pondere 
modificări din oficiu): 
01/2021:   97,08% (indicator de rezultat), raportat la 75% 
(indicator de performanţă) 
02/2021: 100,00% (indicator de rezultat), raportat la 75% 
(indicator de performanţă) 
03/2021: 100,00% (indicator de rezultat), raportat la 75% 
(indicator de performanţă) 
04/2021:   95,50% (indicator de rezultat), raportat la 75% 
(indicator de performanţă) 
05/2021: 100,00% (indicator de rezultat), raportat la 75% 
(indicator de performanţă) 
06/2021:   98,21% (indicator de rezultat), raportat la 75% 
(indicator de performanţă) 
 

07/2021:   96,43% (indicator de rezultat), raportat la 75% 
(indicator de performanţă) 
08/2021:   97,89% (indicator de rezultat), raportat la 75% 
(indicator de performanţă) 
09/2021:   92,00% (indicator de rezultat), raportat la 75% 
(indicator de performanţă) 
10/2021:   93,48% (indicator de rezultat), raportat la 75% 
(indicator de performanţă) 
11/2021:   97,06% (indicator de rezultat), raportat la 75% 
(indicator de performanţă) 

12/2021:   97,67% (indicator de rezultat), raportat la 75% 
(indicator de performanţă 

V Reducerea timpului mediu de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor     

30 Asigurarea infrastructurii software şi hardware la nivel optim    ■ Timpul mediu de soluţionare a cererilor de 

înscriere nouă la pensie (P2.1 Timpul mediu de 

soluţionare a cererilor de înscriere nouă la 

pensie): 
01/2021: 33,79 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile 
(indicator de performanţă) 
02/2021: 30,06 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile 
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(indicator de performanţă) 
03/2021: 29,85 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile 
(indicator de performanţă) 
04/2021: 26,23 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile 
(indicator de performanţă) 
05/2021: 27,65 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile 
(indicator de performanţă) 

06/2021: 25,57 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile 
(indicator de performanţă) 
07/2021: 29,90 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile 
(indicator de performanţă) 
08/2021: 31,00 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile 
(indicator de performanţă) 
09/2021: 33,64 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile 
(indicator de performanţă) 
10/2021: 36,89 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile 
(indicator de performanţă) 
11/2021: 37,38 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile 
(indicator de performanţă) 

12/2021: 34,62 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile 

(indicator de performanţă 

VI Creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat     

31 Îmbunătățirea valorificării biletelor de tratament prin sucursalele Societatea de Tratament 

Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă ”TBRCM” SA 

 
În trimestrele I, II și IV 2021, nu s-a respectat indicatorul de performanţă. Indicatorul de rezultat a înregistrat trimestrial valori sub 

ținta de 85%, stabilită de CNPP. 

Cauza: cereri de acordare a biletelor de tratament, depuse la începutul anului 2021, aprobate de CNPP, dar refuzate de solicitanți, 

din cauza pandemiei COVID-19 

   ■ Gradul de valorificare a biletelor de tratament 

distribuite prin sucursalele TBRCM (F1.3 

Gradul de valorificare a biletelor de tratament 

balnear distribuite prin sucursalele TBRCM 

SA): 
T1/2021: 60,53% (indicator de rezultat), raportat la 85% (indicator 

de performanţă) 

T2/2021: 78,64% (indicator de rezultat), raportat la 85% lei 

(indicator de performanţă) 

T3/2021: 98,99% (indicator de rezultat), raportat la 85% (indicator 
de performanţă) 

T4/2021: 81,07% (indicator de rezultat), raportat la 85% lei 

(indicator de performanţă) 

VII Optimizarea cheltuielilor     

32 Reducerea cheltuielilor de funcționare ale Casei Județene de Pensii Botoșani 

 

 

 
Trimestrial, nu s-a respectat indicatorul de performanţă (7,50 lei), depăşindu-se valoarea cheltuielilor de funcţionare 
pentru un beneficiar de prestaţii stabilită de CNPP. 
Cauza: au crescut cheltuielile cu taxele poştale şi comisioanele bancare de transmitere a drepturilor de pensie 

   ■ Cheltuiala de funcţionare pentru un beneficiar de 

prestaţii (F2.2 Cheltuiala de funcţionare pentru un 

beneficiar de prestaţii): 
T1/2021: 10,43 lei (indicator de rezultat), raportat la 7,50 lei 

(indicator de performanţă) 
T2/2021: 10,51 lei (indicator de rezultat), raportat la 7,50 lei 

(indicator de performanţă) 

T3/2021: 10,73 lei (indicator de rezultat), raportat la 7,50 lei 
(indicator de performanţă) 

T4/2021: 10,51 lei (indicator de rezultat), raportat la 7,50 lei 

(indicator de performanţă) 

VIII Promovarea comunicării la distanţă cu beneficiarii sistemului de pensii publice     

33 Creşterea numărului de utilizatori ai portalului on-line CNPP 

 
   ■ Număr de conturi deschise pe portalul on-line 

CNPP (B1.1 Număr de conturi de utilizator deschise 
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În primele patru luni ale anului 2021, nu s-a respectat indicatorul de performanţă. Astfel, indicatorul de rezultat a 
înregistrat valori sub 38 de conturi pe lună, ţintă stabilită de CNPP. Cauza: instituirea stării de alertă la nivelul țării, în 
condițiile în care, pentru obținerea datelor de acces la contul on-line, solicitantul trebuie să se prezinte personal la sediul 
casei teritoriale de pensii, conform procedurii afișate pe pagina de internet a CNPP (www.cnpp.ro) 
 
Începând cu luna mai a perioadei de raportare, s-a respectat indicatorul de performanţă. Astfel, indicatorul de rezultat a 

înregistrat valori peste 38 de conturi pe lună, ţintă stabilită de CNPP 

pe portalul on-line CNPP): 
01/2021: 28 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi 

(indicator de performanţă) 
02/2021: 25 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi 

(indicator de performanţă) 

03/2021: 26 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi 
(indicator de performanţă) 

04/2021: 20 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi 

(indicator de performanţă) 
05/2021: 40 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator 

de performanţă) 

06/2021: 40 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator 
de performanţă) 

07/2021: 44 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator 

de performanţă) 
08/2021: 51 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator 

de performanţă) 

09/2021: 46 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator 
de performanţă) 

10/2021: 46 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator 

de performanţă) 
11/2021: 43 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator 

de performanţă) 

12/2021: 41 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator 
de performanţă) 

 Nr. obiective – 5 

Nr. acțiuni - 5 
    

 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială  

Botoșani 

14 14

/ 

14 

0/

0 

 

IX Asigurarea  echilibrului economico-financiar al persoanelor /familiilor /serviciilor 

sociale prin gestionarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială   

 

    

34 Stabilirea drepturilor la beneficii de asistență socială, modificarea/suspendarea/reluarea 

acestora, inclusiv a celor acordate in baza reglementărilor comunitare privind regimurile de 

securitate socială, in conformitate cu prevederile legale 

 

 

   Nr dosare introduse in programul informatic 

/nr.dosare primite – 9.349/9.349         

-drepturi noi acordate   9.349 

-reluări                          9.067 

-suspendări                   2.062 

-incetări                       10.741 

Total an 2021   - 17.121/17.121 

-drepturi noi acordate  17.121 

-reluări                        16.225 

-suspendări                   3.185 

-incetări                       17.551 

35 Plata drepturilor de beneficii de asistenţă socială     Valoarea sumelor  plătite/Total credite bugetare (lei) 

Sem II  - 181.930.023 lei / 181.773.595 lei 

Total an 2021  - 400.342.327 lei / 400.789.221 lei 

http://www.cnpp.ro/
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36 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 

   Numărul de formulare primite şi transmise fizic și 

sau electronic /Numărul formularelor  primite 

Sem II  - 721/721 

Total an 2021 - 1.550/1.550 

37 Plata indemnizațiilor de sprijin pentru COVID     Valoarea sumelor plătite/Valoare sumelor cuvenite 

(lei) 

Sem. II  - 2.999.498 lei /3.131.059 lei 

Total an 2021- 8.385.726 lei /8.517.287 lei 

X Monitorizarea modului de acordare/recuperare a sumelor pentru plata beneficiilor de 

asistenţă socială în vederea combaterii erorii, fraudei şi corupţiei 
    

38 Realizarea activității de control 

 
   -Nr. controale tematice efectuate/nr.controale din 

planul de control 

Sem. II - 24 

Total an 2021 - 80 

39 Monitorizarea măsurilor dispuse    -Nr. măsuri îndeplinite/ Nr. măsuri dispuse  

(10 în termen de realizare) 

Sem. II  - 443/445 (2 în termen de realizare) 

Total an 2021 - 857/864 (2 în termen de realizare și 5 

anulate) 

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

verificate 
   -Nr.  rapoarte efectuate/Nr. rapoarte conform planului 

de control 

Sem.II  1/1 

Total an 2021  - 2/2 

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

 
   Valoarea debitelor recuperate/valoare debite 

constituite (lei) 

Sem. II – 4.852/20.404 lei (15.552 lei  în termen de 

recuperare) 

Total an 2021 – 33.684/51.272 lei ( 17.588 lei în 

termen de recuperare) 

XI Monitorizarea, evaluarea și controlul modului de îndeplinire a standardelor minime de 

calitate şi de cost privind serviciile sociale 
    

42 Controlul serviciilor sociale privind respectarea legislaţiei în vigoare    Nr. de servicii verificate/Nr. de servicii notificate în 

vederea verificării de către AJPIS 

Sem. II -13/13 

Total an 2021 -18/18 

43 Evaluarea pe teren a îndeplinirii standardelor minime de calitate    Nr. serviciilor sociale inspectate in vederea licentierii 

și reacreditarii  / nr. cererilor înregistrate la AJPIS 

Sem. II  - 17/17     

Total an 2021  -  34/34 

44 Monitorizarea măsurilor dispuse    Nr. măsuri îndeplinite/Nr. de măsuri dispuse 

Sem.II  - 2/11 (9 măsuri in termen de realizare) 

Total an 2021 - 15/24 (9 măsuri în termen de 

realizare) 
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XII Susţinerea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesională prin 

îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de secretariat al comisiei de autorizare 
    

45 Asigurarea îndrumării metodologice pentru aplicarea actelor normative din domeniul 

autorizării furnizorilor de formare profesională a adultilor 
   Nr. informaţiilor oferite/numărul solicitărilor   

Sem. II -701/701 

Total an 2021 -  1.569/1.569 

46 Verificarea completitudinii dosarului şi a valabilităţii documentelor c.f. OG nr. 129/2000 

 
   Nr. dosare autorizate/nr.cereri de autorizare 

Sem II - 2/2 

Total an 2021 - 14/14 

47 Asigurarea desfăşurării activităţii furnizorilor în condiţiile normelor legale    Nr. certificate eliberate/nr absolvenți 

Sem. II  -  1.089/1.089 

Total an 2021 - 2.064/2.064  

Nr. timbre seci aplicate/nr. certificate eliberate 

SEM II - 1.089/1.089 

Total an 2021  -  2.064/2.064 

 Nr. obiective – 4 

Nr. acțiuni - 14 
    

 Nr. total obiective –22 

Nr. total acțiuni - 47 
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA INVESTIŢIEI 

cuprinsă în “Planul de acţiuni pe anul 2021 

al Judeţului Botoşani pentru realizarea 

obiectivelor cuprinse în programul de 

guvernare” 

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  

 

Alte 

observaţii 

1. „Reparații capitale casa Constantin Zamfirescu 

Botoșani” 

     2.000,000 BS 23.04.2020 

22.04.2021 

31.10.2021 

78,15%  
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Nr. 

crt. 

 

POLITICA SECTORIALĂ 

 

 

 

OBIECTIV 

 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 
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8 SĂNĂTATE 63 56

/ 

60 

0/0 Sem. II/an 2021 

 Casa de Asigurări de Sănătate  

Botoșani 

15 15

/ 

15 

0/0  

I Monitorizarea relaţiilor contractuale între CAS Botoşani şi furnizorii de servicii 

medicale şi farmaceutice, în vederea asigurării unei asistenţei medicale de calitate 

pentru persoanele asigurate  

    

1 

 

2 

 

3 

-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. 

   Semestrul II 2021 

-Număr contracte incheiate - 581 

-Număr acte adiționale incheiate: 1.805 

-valoare contracte – 151.715,82 mii lei 

Total an 2021 

-Număr contracte incheiate - 919 

-Număr acte adiționale incheiate: 2.381 

-valoare contracte – 312.722,68 mii lei 

 4 

 

 

5 

 

6 

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. 

   Semestrul II 2021 

-Număr contracte incheiate 63 

-Număr acte adiționale incheiate: 450 

-valoare contracte- 29.218,16 mii lei 

Total an 2021 

Număr contracte incheiate 63 

-Număr acte adiționale incheiate: 990 

-valoare contracte- 64.915,65 mii lei 

 

7 Eliberarea cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate persoanelor asigurate care 

solicită acest document 

   Semestrul II 2021 

-nr. carduri naţionale predate asiguraţilor: 270 

Total an 2021 

nr. carduri naţionale predate asiguraţilor: 809 
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8 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 

   Semestrul II 2021 

-valoare servicii medicale decontate/sem.II 2021 – 

184.760,65 mii lei  

Total an 2021 

-valoare servicii medicale decontate an 2021 – 

375.678,19 mii lei  

II Asigurarea finanţării serviciilor medicale şi farmaceutice şi aplicarea legislației în ceea 

ce privește emiterea documentelor necesare asiguratului  

    

9 Eliberarea cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor români asiguraţi 

care solicită acest document şi monitorizarea acordării asistenţei medicale cetăţenilor membri 

ai UE 

   Semestrul II 2021 

-nr. carduri europene eliberate: 1.278 

-nr. cazuri asistenţă medicală acordată: 64 

Total an 2021 

-nr. carduri europene eliberate: 2.101 

 -nr. cazuri asistenţă medicală acordată: 99 

10 Eliberarea formularelor europene în conformitate cu Regulamentele Consiliului European    Semestrul II 2021 

-nr. formulare europene eliberate: 986 

Total an 2021 

-nr. formulare europene eliberate: 1.390 

11 Înregistrarea, prelucrarea şi evidenţa  documentelor justificative privind stabilirea 

calităţii de asigurat, eliberarea adeverinţei de asigurat, intocmirea dosarului asiguratului   

   Semestrul II 2021 

-nr. adeverinţe eliberate: 2.954 

-nr. dosare asiguraţi întocmite: 6.426 

Total an 2021 

-nr. adeverinţe eliberate: 5.875 

-nr. dosare asiguraţi întocmite: 14.106 

12 Primirea cererilor şi emiterea deciziilor:  

- de  dispozitive medicale 

- îngrijiri la domiciliu 

- îngrijiri paleative 

   Semestrul II 2021 

-nr. cereri depuse: 1.374 

-nr. decizii eliberate ptr dispozitive medicale: 1.397 

-nr. cereri depuse: 0 

-nr. decizii eliberate ptr îngrijiri la domiciliu: 0 

Total an 2021 

-nr. cereri depuse: 2.707 

-nr. decizii eliberate ptr dispozitive medicale: 2.661  

-nr. cereri depuse: 0 

-nr. decizii eliberate ptr îngrijiri la domiciliu: 0 

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

respectarea clauzelor contractuale, cât şi a persoanelor juridice şi fizice privind 

indemnizaţiile de concedii  

    

13 Activităţi de control a furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu CAS 

Botoşani 

   Semestrul II 2021 

-nr. controale: 46 controale la un număr de 177 

furnizori 

-valoare sume imputate – 20,66 mii lei 

Total an 2021 

-nr. controale: 69 controale la un număr de  272 



67 

 

furnizori 

-valoare sume recuperate – 40,65 mii lei 

14 Verificarea persoanelor fizice sau juridice ai căror salariaţi beneficiază de concedii medicale    Semestrul II 2021 

-nr. controale 9 

-valoare sume recuperate – 3,5 mii lei 

Total an 2021 

-nr. controale: 16 

-valoare sume recuperate- 6 mii lei 

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

Rambursarea indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate 

   Semestrul II 2021 

-număr cereri rambursare depuse: 4.849 

-nr. cereri rambursare decontate: 1.833 

-Valoare cereri de rambursare decontată de CAS – 

12.012,42 mii lei 

Total an 2021 

- număr cereri rambursare depuse 9.521 

- număr cereri rambursare decontate 5.532 

- Valoare cereri de rambursare decontată de CAS – 

32.463,85 mii lei 

 Nr. obiective – 3 

Nr. acțiuni - 15 

    

 Direcția de Sănătate Publică a Județului  

Botoșani 

    

IV Implementarea Programelor Naţionale de Sănătate 22 17

/ 

20 

0/0  

 PN I  

Programele naţionale de boli transmisibile  

    

16 Programul Naţional de Vaccinare    Sem. II 

-total nr. vaccinări – 14.670 

PNV 0-14 ani-14.207 

gripal – 18.238 

Covid – 108.225 

an 2021 

-total nr. vaccinări – 273.079 

PNV 0-14 ani – 32.099 

Gripal – 31.576 

Covid – 209.374 

-lipsă a anumitor vaccinuri la nivel național 

-refuzul părinților în a-și vaccina copiii 

17 Programul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile Prioritare    An  2021 

-160 focare în instituții 

-14.545 anchete covid derulate 



68 

 

-38 cazuri înregistrate în Registrul unic de 

boală transmisibilă 

18 Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Infecţiei HIV/SIDA     Sem. II 

-1.169 teste ELISA  

-5 cazuri noi 

An 2021 

-2.134 teste HIV efectuate - ELISA 

-8 cazuri noi 

-5 decese 

19 Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei    An 2021 

-1.756 persoane examinate pentru depistarea 

cazurilor de infecție/îmbolnăvire de tuberculoză 

-271 bolnavi TBC tratați 

20 Programul Naţional de Supraveghere şi Control al Infecţiilor Nosocomiale    Sem. II/An 2021 

-nr. IAAM – 272/669 

 PN II 

Programul Naţional de Monitorizare a Factorilor Determinanţi din Mediul de Viaţă şi 

Muncă 

    

21 Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă    rapoarte specifice = 5/9 

nr. intervenții = 11/21 

22 Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante    Se raportează de către Laboratorul Teritorial 

Suceava 

Nr. raportări – 0/0 

Nr. intervenții specifice – 2/4 

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

muncă 

   Nr. activități – 4/4 
Numărul bolilor profesionale declarate a fost zero - din 

cauza nesemnalării acestora de către medicii specialiști și 

cei de medicina muncii sau de intreprindere; aceştia din 

urmă fiind plătiţi de angajatori, sunt supuşi presiunii de a 

nu semnaliza patologia profesională existentă în fiecare 

unitate. 

24 Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

alimentări şi de nutriţie 
   Număr intervenţii =12/16  

Număr rapoarte specifice = 9/9 

 PN IV 

Programele Naționale de Boli Netransmisibile 
    

25 Programul Național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin    Fără finanțare în anul 2021. 

Nu au fost efectuate testări prin program. 

 

Au fost efectuate testări prin intermediul Unității 

mobile a Institutului de Oncologie Iași, în 

colaborare cu rețeaua de Asistență medicală 

comunitară a județului Botoșani. 
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 PN V 

Programul Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educație pentru Sănătate 

    

26 Evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate 

 

   Campanii I.E.C. – 6/12 

Activități – 32/62 

27 Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor    număr  triaje: 2/3 

număr  elevi triați:  54.925/78.723 

număr afecțiuni depistate:  229/307 

 PN VI 

Programul Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului  

    

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

administrarea de lapte praf 

   număr beneficiari - 27/111 sugari 0-12 luni 

consum lapte praf – 677,2 kg/814,8 kg  

distribuit lapte praf  către primării – 481,6 kg/924,8 

kg 
-s-au consumat produse din stoc 

-s-au achiziționat 1.094 kg lapte praf 
29 Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere    nr beneficiari – 71/169 nou născuți prematuri 

 

 

30 Prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv la nou născuți    număr beneficiari –  nou născuți 0/0 

Programul nu a avut finanțare. 
31 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh    număr beneficiari – 37/96 gravide / lehuze 

imunizate 
V Protejarea sănătăţii publice prin activitatea de inspecţie a factorilor de risc din mediul 

de viaţă, muncă şi creşterea calităţii serviciilor medicale 

    

32 Desfăşurarea unor acţiuni tematice cuprinse în Planul naţional de control pe următoarele 

domenii: alimente, apă, turism, mediul de viaţă al populaţiei, produse cosmetice, produse 

biocide, unităţi de învăţământ 

   - număr controale: 798/1.435 

- număr sancțiuni: 341/344 

- valoare sancţiuni: 679.000 lei/696.000 lei 

33 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 

   - număr controale: 415/477 

- număr sancţiuni: 17/22 

- valoare sancţiuni: 43.000  lei/71.000 lei 

VI Creşterea accesului populaţiei din comunităţile de risc la serviciile de asistenţă medicală 

primară 

    

34 Monitorizarea activităţii reţelei de asistenţă medicală comunitară  

- număr asistenți medicali comunitari: 107  

- număr mediatori sanitari: 15 

   Instruiri realizate – 6/12 

VII Accesul la tratament în străinătate     

35 Consilierea pacienţilor prin  

- întocmire / înregistrare dosare 

- corespondenţă clinici 

   nr. solicitări – 2/6 

nr.dosare întocmite –2/6 

nr. dosare aprobate – 1/4 

VIII Creşterea accesului populaţiei la servicii de sănătate de bază prin consolidarea     
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asistenţei medicale de urgenţă 

36 Monitorizarea activităţii centrelor de permanenţă din judeţ 

-centralizarea indicatorilor 

-întocmire documentaţie 

   -număr centre: 13  

Un centru de permanență are componentă mobilă: 

centrul fix Bucecea – ambulanță tip ACD, în 

contract de comodat cu prelungire anuală. 

Număr mediu consultații pe lună – 11.360/23.044  

Nr. mediu de tratamente pe lună – 8.180/16.566 

Nr. mediu de persoane care au apelat la centru – 

11.360/23.044  

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

elaborarea de referate de evaluare în vederea avizării/ autorizării sanitare 

    

37 -Emitere Notificări de Asistenţă de Specialitate 

-Emitere Notificări de Certificarea Conformității 

-Emitere Autorizaţii Sanitare de Funcţionare 

-Elaborare referate de evaluare 

-Emitere Autorizații de liberă practică 

   - asistență de specialitate-162/257 

- certificarea conformității-70/120  

- autorizații sanitare de funcționare-61/154 

- referate de evaluare-30/73 

- autorizație de liberă practică-0/0 

- declarații pe propria răspundere-31/76 

- certificate de inreg. CMI/SC-0/0 

 Nr. obiective – 6 

Nr. acțiuni - 22 

    

 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor  

Botoșani 

26 24

/ 

25 

0/0  

X Verificarea şi evaluarea acţiunilor efectuate şi a documentelor justificative cu anexele aferente  

emise de către medicii veterinari oficiali MVO la Ordinul nr. 64/2007 modificat și completat a 

activităţilor de supraveghere si asistență  sanitare veterinare reglementate de Ordinul ANSVSA 

35/2016 completat cu Ordinul nr. 112/2017 

    

38 Asistența sanitară veterinară la unitățile autorizate/ înregistrate sanitar - veterinar conform 

listei cu repartiția obiectivelor la MVO 

Intocmirea și depunerea la Serviciul Economic a documentelor justificative lunare în vederea 

încasării plății de la unitățile care desfășoară activități de producere, depozitare, prelucrare, 

transport, comercializare a alimentelor de origine animală  

Recoltari probe de produse alimentare cuprinse în Planul Cifric de Supraveghere și Control 

   Sem. al II-lea 2021 

1.Număr acțiuni – controale realizate de  

supraveghere și asistența sanitară veterinară de 

MVO - 828 controale 

 2.Transmiterea până la termenul stabilit prin 

Ordinul 102/2018 a documentelor justificative de 

către MVO -768 deconturi 

3.Număr probe  de produse  recoltate – 688 probe 

Total an 2021 

1.Număr acțiuni – controale realizate de  

supraveghere și asistența sanitară veterinară de 

MVO – 1.647 controale 

2.Transmiterea până la termenul stabilit prin 

Ordinul 102/2018 a documentelor justificative de 

către MVO – 1.527 deconuri 

3.Număr probe  de produse  recoltate – 1.312 probe 
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XI Expertiză sanitara veterinara prin prelevarea de probe în vederea examenului de laborator al 

produselor de origine animală (control reziduuri ) conform Planului National Cadru Reziduuri 

2021 

    

39 Recoltari probe diferite matrici de origine animală pentru determinare de reziduuri    Sem. al II-lea 2021 

- Număr probe  recoltate – lapte 7 probe, pește 17 

probe, carne 152 probe 

Total an 2021 

- Număr probe  recoltate - lapte 17 probe, pește 17 

probe, carne 268 probe , ouă  7 probe 

XII Soluţionarea notificărilor de alertă S.R.A.A.F la nivelul DSVSA Botoșani în cazul 

unităţilor din domeniul alimentar care produc, procesează, depozitează, transportă 

distribuie şi/sau comercializează produse de origine animală si nonanimală 

    

40 Documentație specifică (notificări adiționale, notificări de alerta, Note de constatare, 

documente de sechestru/reținere oficială, document de ridicare a sechestrului, proces-verbal 

de distrugere, proces-verbal de constatare și sancționare contravențională) 

Centralizări, raportări, transmitere răspuns 

   Sem. al II-lea 2021 

Număr de alerte soluționate -21 

Total an 2021 

Număr de alerte soluționate -26 

XIII Monitorizarea respectării cerințelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în cazul 

operațiunilor de import/comerț intracomunitar de alimente de origine animală și nonanimală de 

pe teritoriul județului Botoșani 

    

41 Efectuarea controalelor oficiale în unitățile autorizate sanitar veterinar pentru schimburi 

intracomunitare privind respectarea legislației sanitare veterinare și pentru siguranța 

alimentelor, în vigoare de către operatorii economici 

   Sem. al II-lea 2021  

Număr  de controale efectuate -140 controale din 

care 87 audituri 

Total an 2021 

Număr  de controale efectuate – 329 controale din 

care 124 audituri 

Sem. al II-lea 2021 

-s-a confiscat cant de 3.624 kg carcasă din unități 

de abatorizare  

Total an 2021 

-s-au confiscat 3524,4  kg carne din unități de 

abatorizare  

-s-au aplicat două amenzi în valoare de 6.600 lei și 

1 avertisment 

XIV Verificarea modului în care sunt implementate şi respectate prevederile legislaţiei sanitare 

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor in unitatile supuse suprevegherii si controlului sanitar 

veterinar si pentru siguranta alimentelor,  de către personalul contractual din cadrul Biroului 

Control Oficial Alimente de Origine Nonanimala (Ord. nr.113/2008 ) 

    

42 Intocmirea și depunerea la Serviciul Economic a documentelor justificative lunare în vederea 

încasării plății de la unitățile care desfășoară activități de producere, depozitare, prelucrare, 

transport, comercializare a alimentelor de origine nonanimală 

   Sem. al II-lea 2021  

Număr  de controale  de supraveghere-663 

controale /documente justificative 

Total an 2021 

Număr  de controale de supraveghere – 1.483 
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controale/ documente justificative 

XV Coordonarea, monitorizarea şi verificarea îndeplinirii acţiunilor prevăzute în Programul de 

supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor de origine non-animală, conform Ord 

nr. 35/2016 

    

43 Efectuarea controalelor oficiale, evaluari si prelevari de probe de produse alimentare de 

origine nonanimala conform procedurilor elaborate de ANSVSA şi transmiterea lor spre 

analiză la laboratoarele acreditate pentru control oficial conform arondării stabilite de catre 

ANSVSA 

   Sem. al II-lea 2021 

Număr  de controale efectuate -616 controale din 

care 154 evaluări, 155 controale SRAFF, 53 

recontroale, 3 controale la sesizari, 9 controale cu 

alte institutii, și 46 controale în exploatații de 

animale –SMR 2021  Număr de probe recoltate -

306 și 48 teste sanitatie 

Total an 2021 

Număr  de controale efectuate – 1.256 controale din 

care 269 evaluări, 207 controale SRAFF, 166  

recontroale, 4 controale la sesizări, 197 controale cu 

alte institutii, 46 controale în exploatații de animale 

–SMR 2021   

Număr de probe recoltate - 442 și 96 teste sanitație 

XVI Verificarea şi evaluarea acţiunilor efectuate şi a documentelor emise de către medicii veterinari 

de liberă practică concesionari a activităţilor sanitare veterinare reglementate de Programul de 

acţiuni de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile 

de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a 

bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, pentru anul 2021 

    

44 Vaccinari profilactice obligatorii (anticarbunoase, antirabice) la speciile bovine, ovine, 

caprine, cabaline, caini si pisici cu stapan 

   SEMESTRUL II 2021 

1.Numar vaccinări profilactice obligatorii 

(Anticarbunoase) la speciile: bovine= 1.576 

operatiuni; ovine = 4.382 operatiuni, caprine = 270 

operatiuni, cabaline = 19 operatiuni, antirabice la 

câini = 24.320 operatiuni  și pisici cu stăpân = 214 

operatiuni 

TOTAL AN 2021 

Numar vaccinări profilactice obligatorii 

(Anticarbunoase) la speciile: bovine= 91.949 

operatiuni; ovine = 262.302 operatiuni, caprine = 

33.958 operatiuni, cabaline = 11.933 operatiuni, 

antirabice la câini = 73.937 operatiuni  și pisici cu 

stăpân = 2.026 operatiuni 

45 Recoltari probe sange (bruceloza, LEB,AIE) supraveghere boli declarabile la bovine, ovine, 

caprine, porcine, cabaline 

   SEMESTRUL II 2021 

Numar recoltări probe sânge supraveghere boli 

declarabile la: bovine LEB = 480 probe, Bruceloza 

=480 probe , cabaline AIE = 0 probe 

TOTAL AN 2021  

Numar recoltări probe sânge supraveghere boli 
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declarabile la: bovine LEB = 55.920 probe, 

Bruceloza = 55.410 probe , cabaline AIE = 11.745 

probe 

46 Tuberculinari intradermice la bovine    SEMESTRUL II 2021 

Tuberculinări intradermice la bovine = 3.834 

operatiuni 

TOTAL AN 2021   

Tuberculinări intradermice la bovine = 86.130 

operatiuni 

47 Identificari ( crotalieri ) la speciile bovine, ovine  caprine, porcine    TOTAL AN 2021  

Bovine = 32.806 operatiuni, ovine= 58.957 

operatiuni, caprine = 4.575 operatiuni, porcine =  

29.529  operatiuni 

XVII Expertiză sanitară veterinara prin prelevarea de probe în vederea examenului de laborator al 

produselor de origine animală şi non-animală si farmacovigilenta (control reziduuri si control 

furaje), conform Planului National Cadru Reziduuri 2021 

    

48 Recoltări probe diferite matrici origine animala si non-animala, pentru determinare reziduuri    SEMESTRUL II 2021 

Număr probe recoltate = 104 

TOTAL AN 2021 

Număr probe recoltate = 318 

49 Recoltări probe diferite furaje    SEMESTRUL II 2021 

Număr probe recoltate =  90 

TOTAL AN 2021 :  

Număr probe recoltate =  204 

XVIII Realizarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare pentru boli 

cofinantate în anul 2021 
    

50 Recoltări probe sânge si dejecții supraveghere salmoneloze si influența aviară, domestic si 

salbatic (gripa aviară) 

   SEMESTRUL II 2021 

Număr probe  recoltate = 11 la salmoneloze si 170 

probe la gripa aviară 

TOTAL AN 2021  

Număr probe  recoltate = 40 la salmoneloze si 665 

probe la gripa aviară 

51 Recoltări probe supraveghere rabie    SEMESTRUL II 2021 

Număr probe  recoltate = 1 

TOTAL AN 2021  

Număr probe  recoltate = 4 

52 Recoltări probe supraveghere PPC si PPA la porcine    SEMESTRUL II 2021 

Număr probe  recoltate = 98  la domestic si 3 probe 

la mistretii gasiti morti si 156 probe la mistretii 

impuscati 

TOTAL AN 2021  

Număr probe  recoltate = 170  la domestic si 28 

probe la mistretii gasiti morti si 392 probe la 
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mistretii impuscati 

53 Recoltări probe supraveghere  ESB la bovine si Scrapie la  ovine si caprine    SEMESTRUL II 2021 

Numar probe  recoltate = 21 probe de la bovine 

moarte si 133 probe de la bovine sacrificate de 

urgenta, 87 probe de la ovine moarte si 494 

sacrificate , 46  probe de la caprine moarte si 594 

probe de la caprine sacrificate 

TOTAL AN 2021  

Numar probe  recoltate = 175 probe de la bovine 

moarte si 419 probe de la bovine sacrificate de 

urgenta, 371 probe de la ovine moarte si 984 

sacrificate , 181 probe de la caprine moarte si 857 

probe de la caprine sacrificate 

54 Recoltări probe sange bovine supraveghere Bluetongue    SEMESTRUL II 2021 

Numar probe  recoltate = 110 

TOTAL AN 2021  

Numar probe  recoltate = 506 

XIX Implementarea legislatiei in vigoare privind inregistrarea/autorizarea 

unitatilor/activităţilor supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa 

alimentelor precum şi a mijloacelor de transport  

    

55 Verificarea documentaţiei depuse la DSVSA pentru autorizarea/înregistrarea unităţilor/activităţilor 

supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a mijloacelor de 

transport care necesită deţinerea unei autorizări/înregistrări şi stabileşte conformitatea sau 

neconformitatea acesteia, raportat la prevederile legale în vigoare 

   Semestrul II 2021 au fost depuse la D.S.V.S.A. 461 cereri 

de autorizare/înregistrare, din care 81 cereri pentru 

mijloace de transport si 380 cereri pentru unități de profil. 

Total an 2021 -  au fost depuse la D.S.V.S.A. 898 cereri 

de autorizare/înregistrare, din care 182 cereri pentru 

mijloace de transport si 716 cereri pentru unități de profil. 

56 Verificarea şi întocmirea notei de constatare/referatului  de evaluare, în concordanţă cu legislaţia în 

vigoare, pentru acordarea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 

sau, după caz, primirea referatului de evaluare întocmit de personalul din Circumscripţiile Sanitar 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale 

   sem. II 2021 - au fost întocmite 447 note de 

constatare/referate de evaluare, pentru acordarea 

autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor. 

Total an 2021 - au fost întocmite 873 note de 

constatare/referate de evaluare, pentru acordarea 

autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor. 

57 Intocmirea şi supunerea spre aprobare a autorizaţiei/documentului de înregistrare pentru 

unităţile/activităţile respectiv mijloacele de transport care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi 

asigură eliberarea acestora către titular/solicitant, cu consemnarea în registrele proprii a datelor 

relevante 

   Au fost emise 76 documente de înregistrare/autorizare 

pentru mijloacele de transport si 371 de 

autorizări/înregistrări pentru unități de profil, cu 

consemnarea datelor relevante și eliberarea acestora către 

solicitant. 

Au fost emise 168 documente de înregistrare/autorizare 

pentru mijloacele de transport si 705 de 

autorizări/înregistrări pentru unități de profil. 

XX Evaluarea proiectelor pentru amplasarea, proiectarea şi construirea unităţilor celor care 

intenţionează să acceseze fonduri naţionale şi europene in conformitate cu legislatia in vigoare 
    

58 Intocmirea şi propunerea spre aprobare de către  directorului executiv, notificarea referitoare la    -58/85 proiecte finanțate prin fonduri europene și 
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avizarea proiectului pentru amplasarea, proiectarea şi construirea unităţilor, celor care intenţionează să 

acceseze fonduri naţionale şi europene in ceea ce priveste conformitatea cu legislația națională si 

europeană 

naționale,  pentru care au fost emise avize/negații - 

verificate 

XXI Intocmirea şi actualizarea catagrafiei unităţilor autorizate/inregistrate     

59 Intocmirea şi actualizarea bazelor de date cu privire la unităţile/activităţile autorizate/înregistrate, 

respectiv mijloacele de transport autorizate/înregistrate şi actualizează informaţiile specifice de pe 

website-ul ANSVSA 

   Ultima actualizare-27.12.2021 

60 Analizarea datelor înregistrate şi actualizarea acestora în sistemul informatic şi bazele de date ale 

ANSVSA conform prevederilor legale. Stabilirea calitatii datelor analizate şi întocmirea rapoartelor 

statistice pentru structurile de specialitate în vederea utilizării lor pentru îndeplinirea atribuţiilor 

specifice domeniului de competenţă 

   Saptamanal/ori de cate ori este necesar, ultima actualizare 

27.12.2021 

XXII Cooperarea interinstitutionala cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură     

61 Realizarea controalelor specifice şi asigurarea, completarea şi transmiterea documentaţiei către 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori 

a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă 

   Sem. II-45 controale cu privire la modul de respectare de 

către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice 

de competenţă 

Total an-45 controale 

XXIII Monitorizarea activităţilor  de comerţ intracomunitar, importul şi exportul de animale vii, 

embrioni, ovule, material seminal, hrană pentru animale, produse medicinale veterinare, 

produse alimentare şi SNCU pe teritoriul de competenţă al DSVSA 

    

62 Asigurarea împreună cu administratorii punctelor de trecere a frontierei, respectiv a oficiilor poştale 

vamale, activitatea de colectare, de transport şi de distrugere a produselor de origine animală interzise 

a fi introduse pe teritoriul Uniunii Europene, depistate în bagajele călătorilor din ţări terţe, în punctele 

de trecere a frontierei, la graniţele cu ţări terţe, în oficiile poştale vamale  in  care nu sunt organizate 

posturi de inspecţie la frontieră 

   În semestrul II 2021 au fost confiscate în punctele de 

trecere a frontierei produse alimentare de origine animala 

in cantitate de 84 Kg. 

Total an 2021 = 127 Kg. 

XXIV Emiterea si eliberarea la cererea proprietarilor, a pașapoartelor  pentru bovinele identificate si 

inregistrate 
    

63 Verificarea documentelor, verificarea informatiei în BND, emitere si tiparire pasaport, intocmire 

dispozitie de incasare, preluare chitanta, eliberare pasapoarte 
   0/0 – la solicitarea proprietarilor 

 Nr. obiective - 15 

Nr. acțiuni - 26 

    

 Total nr. obiective – 24 

Total nr. acțiuni - 63 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 

 

Nr. 

crt. 

POLITICA SECTORIALĂ 

 

 

OBIECTIV 

 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

 

 

 

 

N
r
. 
a

c
ți

u
n

i 
p

ro
p

u
se

 p
e
n

tr
u

 r
ea

li
za

re
a

 

o
b

ie
c
ti

v
el

o
r
 c

u
p

r
in

se
 î

n
 P

ro
g

ra
m

u
l 

d
e
 

G
u

v
er

n
a
r
e 

Din  

care: 
Indicatorii de rezultat 

 

N
r.

 a
cț

iu
n

i 
re

a
li

za
te

 

n
r.

 a
cț

iu
n

i 
în

 c
u

rs
 d

e 

re
a

li
za

re
 

 

9 EDUCAȚIE 36 36

/ 

36 

0/0 Sem. II/an 2021 

 Inspectoratul Școlar Județean  

Botoșani 

22 22

/ 

22 

0/0  

I Susținerea prin intermediul inspecției școlare, a implementării eficiente a curriculumului, cu 

scop de orientare și optimizare a învățării, îmbunătățirea rezultatelor de învățătură 
    

1 Efectuarea inspecţiilor şcolare cu rol de monitorizare, îndrumare şi control a activităţii din sistemul 

educaţional judeţean 
   Semestrul al II-lea 2021 

-nr. de inspecţii şcolare: 7 inspecții tematice, 3 

inspecții școlare generale, 1 inspecție de revenire,   

definitivat - 185, gradul II - 156, gradul I - 243. 

- nr. de unități școlare verificate : 134 

Total an 2021 

- nr. de inspecţii şcolare: 13 inspecții tematice, 3 

inspecții școlare generale (11 unități de învățământ 

verificate),  1 inspecție de revenire, 515 inspecții 

definitivat, 421  inspecții pentru gradul II, 315 

inspecții pentru gradul I. 

- nr. de unități școlare verificate : 134 

II Asigurarea unui învățământ de calitate și a activităţii de pregătire în vederea obţinerii 

performanței în educaţie 
    

2  Susținerea excelenței în educație prin organizarea și desfășurarea concursurilor și 

olimpiadelor școlare la nivel local, județean 

   Semestrul al II-lea 2021 

- nr. olimpiade și concursuri școlare organizate la nivel 

local, județean=0 

- 144 proiecte derulate în cadrul activităților extrașcolare 

- nr. cadre didactice implicate 525 profesori  

-  nr. elevi participanți=4.918 elevi 

-  nr. premii obținute=119 premii 

Total an 2021 
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- nr. olimpiade și concursuri școlare organizate la nivel 

local, județean=0 

-144 proiecte derulate în cadrul activităților extrașcolare 

- nr. cadre didactice implicate 525 profesori  

-  nr. elevi participanți=4.918 elevi 

-  nr. premii obținute=119 premii 

3 Dezvoltarea și implementarea programelor de stimulare a performanței școlare a elevilor (Centre de 

excelență/ discipline, Clubul Copiilor Dorohoi, Palatul Copiilor Botoșani) 
   Semestrul al II-lea 2021 

- nr. centre de excelenţă =0 

- nr. discipline de studiu cu activitate în Centrele de 

excelenţă=0 

- nr. elevi selectați pentru pregătire în Centrele de 

excelență=0 

- nr. cadre didactice implicate=0 

-Palatul Copiilor Botoșani a organizat  3 concursuri, 290 

de participanți,  un număr de 95 premii obținute. 

-Clubul Copiilor Dorohoi a desfasurat 16 concursuri, 6 

profesori implicați, 221 elevi și un număr total de 32 

premii din care –11 premii I, 8 premii II, 5 premii III, 8 

mențiuni și un număr de 6 trofee. 

Total an 2021 

- nr. centre de excelenţă =0 

- nr. discipline de studiu cu activitate în Centrele de 

excelenţă=0 

- nr. elevi selectați pentru pregătire în Centrele de 

excelență=0 

- nr. cadre didactice implicate=0 

- Palatul Copiilor Botoșani a organizat 12 concursuri, 387 

de participanți,   un număr  de 146 de premii obținute. 

-Clubul Copiilor Dorohoi a desfasurat 28 concursuri, 18 

profesori implicați, 333 elevi și un număr total de 58 

premii. 

4 Organizarea simulărilor examenelor naționale, la nivel judeţean, pentru Evaluarea naţională VIII, 

Bacalaureat;  

-organizarea și desfășurarea examenelor de Evaluare naţională 2021 a absolvenților de clasa a VIII-a, 

EN II, IV, VI, a examenului de Bacalaureat 2021; 

-organizarea admiterii în învățământul liceal, la nivel județean. 

   Semestrul al II-lea 2021 

- Organizarea simulărilor examenelor naționale -Nu este 

cazul 

- Organizarea EN II, IV, VI -2021- Nu a fost cazul în 

semestrul II  

- Organizarea pe centre de examen a Evaluării naţionale 

pentru clasa a VIII-a şi Bacalaureat 2021:  

✓ 102 centre de examen și 5 centre zonale de  

evaluare pentru EVALUAREA NATIONALA – înscriși 

3.227 elevi, cu toate rezultatele – 3.033, cu media peste 5 

– 2.060,  procentul notelor peste 5 – 67,91%. 

✓ Organizarea pe centre de examen Bacalaureat  

2021 (sesiunea a II-a): 4 centre examen,  2 centre zonale 

de evaluare 

✓ Organizarea, la nivel judeţean, a admiterii  

elevilor în liceu, pentru anul școlar 2021-2022= 11 centre 

zonale de înscriere, un centru special de înscriere pentru 
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candidații din alte județe,  un centru special de înscriere 

pentru învățământul seral și frecvență redusă și un centru 

județean de înscriere pentru etapa a II-a.,  
✓ Nr. elevi înscriși în înv. liceal=2.540 elevi,  

dintre care: 282 elevi la învățământ vocațional, 10 elevi 

proveniți din alte județe, 1 elev din străinătate, 23 elevi 

elevi rromi și 19 elevi cu CES. 

Total an 2021 

- Organizarea simulărilor examenelor naționale : în toate 

133 școli  

- Organizarea EN II, IV, VI -2021- în toate școlile  

- Organizarea pe centre de examen a Evaluării Naţionale 

pentru clasa a VIII-a şi Bacalaureat 2021:  

✓ 102 centre de examen și 5 centre zonale de  

evaluare pentru EVALUAREA NAȚIONALĂ 

✓ 20 centre de examen pentru Bacalaureat, 4  

centre zonale de evaluare (sesiunea I), 4 centre de 

examen si 2 centre zonele de evaluare (sesiunea a II-a) 

✓ Organizarea, la nivel judeţean, a admiterii 

 elevilor în liceu, pentru anul școlar 2021-2022= 11 

Centre zonale de înscriere, un centru special de înscriere 

pentru candidații din alte județe,  un centru special de 

înscriere pentru învățământul seral și frecvență redusă și 

un centru județean de înscriere pentru etapa a II-a. 
✓ Nr. elevi înscriși în înv liceal=2.540 elevi,  

dintre care: 282 elevi la învățământ vocațional, 10 elevi 

proveniți din alte județe, 1 elev din străinătate, 23 elevi 

elevi rromi și 19 elevi cu CES. 

III Asigurarea șanselor egale la educație pentru minoritățile naționale și pentru grupurile 

dezavantajate 
    

5 Susținerea continuării și extinderii Programului A doua șansă – învățământ primar și secundar inferior    Semestrul al II-lea 2021 

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

doua şansă” = 9 unități de învățământ ( Școala 

Gimnazială ,,N. Călinescu’’ Coșula, Școala Gimnazială 

nr. 1 Hilișeu Crișan, Școala Gimnazială ,,Ștefan cel 

Mare’’ Dorohoi, Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani, 

Școala Gimnazială,, Sf. Nicolae Botoșani, Școala 

Gimnazială nr. 1 Albești, Liceul Tehnologic Todireni, 

Liceul Tehnologic ,,Al. Vlahuță Șendriceni- cu 

desfășurarea orelor ADȘ la Liceul Tehnologic Elie Radu 

Botoșani, Liceul Ștefan D. Luchian Ștefănești) 

Total an 2021 

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

doua şansă” = 9 unități de învățământ ( Școala 

Gimnazială ,,N. Călinescu’’ Coșula, Școala Gimnazială 

nr. 1 Hilișeu Crișan, Școala Gimnazială ,,Ștefan cel 

Mare’’ Dorohoi, Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani, 

Școala Gimnazială,, Sf. Nicolae Botoșani, Școala 
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Gimnazială nr. 1 Albești, Liceul Tehnologic Todireni, 

Liceul Tehnologic ,,Al. Vlahuță Șendriceni- cu 

desfășurarea orelor ADȘ la Liceul Tehnologic Elie Radu 

Botoșani, Liceul Ștefan D. Luchian Ștefănești) 

6 Asigurarea locurile speciale de admitere în învățământul liceal pentru elevii de etnie romă    Semestrul al II-lea 2021 

-nr. elevi admiși la liceu și școli profesionale pentru anul 

școlar 2021-2022 = 35 elevi (21 la liceu și 14 la școli 

profesionale) 

Total an 2021 

-nr.  elevi admiși la liceu și școli profesionale pentru anul 

școlar 2021-2022 = 35 elevi (21 la liceu și 14 la școli 

profesionale) 

IV Extinderea educatiei antreprenoriale la unitățile de învățământ vocațional si tehnologic     

7 Dezvoltarea învățământul profesional și dual prin corelarea ofertei unităților de învățământ cu cererea 

pieței forței de muncă astfel încât ponderea învățământului profesional și dual, clasa a IX-a - an şcolar 

2021-2022, să fie de peste 30% 

   Semestrul al II-lea 2021 

• Numărul unități cu învățământ profesional și dual = 

18 

• Număr clase și nr. elevi, la învățământul profesional și 

dual, realizat = 29 clase învățământ profesional, 4 clase 

învățământ profesional special și 3 clase învățământ 

profesional particular. 

 • Nu s-a realizat clasa de învățământ profesional dual.  

•Ponderea locurilor pentru învățământul profesional din 

totalul pentru clasa a IX-a, an școlar 2021-2022 = 23,7 % 

Total an 2021 

Numărul  unități cu învățământ profesional și dual = 18 

• Număr clase și nr. elevi, la învățământul profesional și 

dual, realizat = 29 clase învățământ profesional, 4 clase 

învățământ profesional special și 3 clase învățământ 

profesional particular.  

• Nu s-a realizat clasa de învățământ profesional dual.  

•Ponderea locurilor pentru învățământul profesional din 

totalul pentru clasa a IX-a, an școlar 2021-2022 = 23,7 % 

8 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 

   Semestrul al II-lea 2021 

• Număr clase de învățământ profesional realizate pe 

domenii și calificări profesionale - 36 clase, din care 21 

profil tehnic, 9 profil servicii și 6 profil agricultură și 

industrie alimentară. Nu s-a realizat clasa de învățământ 

profesional dual. 

• Ponderea planului realizat la învățământul profesional, 

clasa a IX-a, an școlar 2021-2022 din total plan este de 

23,7 %. 

Total an 2021 

• Număr clase de învățământ profesional realizate pe 

domenii și calificări profesionale - 36 clase, din care 21 

profil tehnic, 9 profil servicii și 6 profil agricultură și 

industrie alimentară. Nu s-a realizat clasa de învățământ 

profesional dual. 

• Ponderea planului realizat la învățământul profesional, 
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clasa a IX-a, an școlar 2021-2022 din total plan este de 

23,7 %. 

9 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 

 

   Semestrul al II-lea 2021 

• Număr operatori care au solicitat învățământ profesional 

și dual = 66 ; 

• Număr contracte – cadru și de practică încheiate cu 

operatorii care au solicitat învățământ profesional și dual 

= 66; 

• Număr absolvenți ai învăţământului profesional şi 

tehnic care au obținut certificarea pentru diferite niveluri 

de calificare profesională. 

- școală profesională, nivel 3 de calificare = 655  

absolvenți pentru 18 calificări profesionale, din care 10 

absolvenți la învățământ dual. 

Total an 2021 

• Număr operatori care au solicitat învățământ profesional 

și dual = 75 ; 

• Număr contracte – cadru și de practică încheiate cu 

operatorii care au solicitat învățământ profesional și dual 

= 66; 

• Număr absolvenți ai învăţământului profesional şi 

tehnic care au obținut certificarea pentru diferite niveluri 

de calificare profesională. 

- școală profesională, nivel 3 de calificare = 655  

absolvenți pentru 18 calificări profesionale, din care 10 

absolvenți la învățământ dual. 

V Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie în cadrul 

grupurilor vulnerabile, corelat cu nevoile şi particularităţile acestora (prin parteneriat cu 

CJRAE Botoșani) 

    

10 Elaborarea, implementarea şi monitorizarea programelor, activităţilor şi instrumentelor specifice 

pentru reducerea violenţei, absenteismului şi abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu, prin 

intermediul unei abordări bazate pe parteneriatul cu autorităţile competente   

   Semestrul al II-lea 2021 

- nr. programe din oferta de consiliere educațională a 

C.J.R.A.E. Botoșani = 43 

- 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 = 1.701 

Total an 2021 

- nr. programe din oferta de consiliere educațională a 

C.J.R.A.E. Botoșani = 43 

- 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 = 3.828 

11 Asigurarea asistenţei specializate în aplicarea curriculumului centrat pe competenţe –    Semestrul II 2021 



81 

 

multiculturalitate, la toate nivelurile de şcolaritate, în furnizarea unui curriculum individualizat / 

adaptat nevoilor de instruire a unor elevi / grupuri de elevi / elevi cu C.E.S. 

- nr. elevi/ tineri cu cerințe educaționale speciale, evaluați 

prin  SEOSP – C.J.R.A.E. Botoșani, orientați de către 

Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP), 

constituită la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani către 

învățământul special (64), de masă - cu structuri de 

sprijin (334), total =  398; 

- nr. responsabili de caz pentru copiii/elevii cu CES care 

au  beneficiat de consultanță educațională acordată 

cadrelor didactice = 70; 

- nr. părinți ai copiilor/elevilor cu CES consiliați = 290; 

-nr. de solicitări de învăţământ la domiciliu, avizate  = 13 

solicitări pentru învățământ de masă și 16 solicitări 

pentru învățământ special. 

Total an 2021 

-nr. elevi/ tineri cu cerințe educaționale speciale, evaluați 

prin  SEOSP – C.J.R.A.E. Botoșani, orientați de către 

Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP), 

constituită la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani către 

învățământul special (113), de masă - cu structuri de 

sprijin (423), total =  536; 

-nr. responsabili de caz pentru copiii/elevii cu CES care 

au  beneficiat de consultanță educațională acordată 

cadrelor didactice = 122; 

-nr.  părinți ai copiilor/elevilor cu CES consiliați = 437; 

-nr. solicitări de învăţământ la domiciliu, avizate  = 15 

solicitări pentru învățământ de masă și 23 solicitări 

pentru învățământ special. 

12 Asigurarea derulării acțiunilor de prevenire a situaţiilor de inadaptare şcolară şi de reducere a factorilor 

de risc 
   Semestrul al II-lea 2021 

-nr. elevi cu tulburări de limbaj şi comunicare ce au 

beneficiat de servicii de terapie logopedică prin Centrul 

Logopedic Interşcolar/ Cabinetele logopedice școlare 

(CLI/CLȘ) = 260; 

-nr. părinți/cadre didactice care au beneficiat de 

consultanţă pe problematica tulburărilor identificate = 

242 

Total an 2021 

-nr. elevi cu tulburări de limbaj şi comunicare ce au 

beneficiat de servicii de terapie logopedică prin Centrul 

Logopedic Interşcolar/ Cabinetele logopedice școlare 

(CLI/CLȘ)  = 585; 

-nr. părinți/cadre didactice care au beneficiat de 

consultanţă pe problematica tulburărilor identificate = 

544 

13 Monitorizarea programelor şi serviciilor de asistenţă psihopedagogică implementate la nivelul 

unităților de învățământ în parteneriat cu C.J.R.A.E. Botoșani 
   Semestrul al II-lea 2021 

-nr. programe şi servicii de asistenţă psihopedagogică 

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

-nr. unități de învățământ implicate = 78; 

-nr.  elevi consiliați în cadrul lecțiilor de consiliere 
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educațională cu problematică specifică = 8.190 

Total an 2021 

-nr. programe şi servicii de asistenţă psihopedagogică 

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

-nr. unități de învățământ implicate = 78; 

-nr. elevi consiliați în cadrul lecțiilor de consiliere 

educațională cu problematică specifică = 18.427 

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

învăţământul primar 
   Semestrul al II-lea 2021 

-Număr copii evaluați psihosomatic pentru înscrierea în 

învățământul primar de către specialiștii C.J.R.A.E. 

Botoșani = 5 

Total an 2021 

-Număr copii evaluați psihosomatic pentru înscrierea în 

învățământul primar de către specialiștii C.J.R.A.E. 

Botoșani = 16 

15 Asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică în vederea orientării şcolare și 

profesionale a elevilor 
   Semestrul al II-lea 2021 

-nr. părinți beneficiari de consiliere/consultanță 

metodologică individuală și/sau de grup = 206; 

-nr. cadre didactice informați individual/în grup privind 

orientarea în carieră a elevilor = 102; 

-nr. elevi de clasa a VIII-a beneficiari ai activităţilor de 

consiliere şi orientare școlară și profesională = 765 

-nr. elevi susținuți pentru a lua decizii optime în 

orientarea carierei și motivarea pentru continuarea 

studiilor = 636  

Total an 2021 

-nr. părinți beneficiari de consiliere/consultanță 

metodologică individuală și/sau de grup =  464; 

-nr.  cadre didactice informați individual/în grup privind 

orientarea în carieră a elevilor = 229; 
-nr.  elevi de clasa a VIII-a beneficiari ai activităţilor de 

consiliere şi orientare școlară și profesională = 1.721 
-nr. elevi susținuți pentru a lua decizii optime în 

orientarea carierei și motivarea pentru continuarea 

studiilor =1.431 

VI Asigurarea implementării programelor naţionale de protecţie socială acordate elevilor      

16 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. OG nr. 33/ 2001 aprobată prin Legea nr.126/ 2002. 

   Semestrul al II-lea 2021 

-nr.  beneficiari Euro 200: 101 

-situația cu privire la acordarea manualelor și a 

rechizitelor școlare 

✓ Rechizite scolare 2021-2022 = 10.389 de  

pachete, din care: 

-1.143 pachete cu rechizite  pentru elevii din clasa 

pregătitoare,  

- 1.128 de pachete cu rechizite  pentru elevii din clasa I-a, 

- 3.430 de pachete cu rechizite  pentru elevii din clasele 

II-IV,  
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- 3.679 de pachete cu rechizite  pentru elevi din clasel V-

VII și  

- 1.009 de pachete cu rechizite  pentru elevii de clasa a 

VIII-a. 

✓ Manuale școlare comandate = 80.213 din care  

8.430 pentru învățământ primar, 58464 pentru învățământ 

gimnazial, 13.319 pentru învățământ liceal  

✓ Manuale școlare distribuite elevilor în școli =  

11.253 la învățamântul primar și gimnazial, 13.319 la 

liceu  

Total an 2021 

- nr. beneficiari Euro 200: 101 

-situația cu privire la acordarea manualelor și a 

rechizitelor școlare 

✓ Rechizite scolare 2021-2022 = 10.389 de  

pachete, din care: 

- 1.143 pachete cu rechizite  pentru elevii din clasa 

pregătitoare,  

- 1.128 de pachete cu rechizite  pentru elevii din clasa I-a, 

- 3.430 de pachete cu rechizite  pentru elevii din clasele 

II-IV,  

- 3.679 de pachete cu rechizite  pentru elevi din clasel V-

VII și  

- 1.009 de pachete cu rechizite  pentru elevii de clasa a 

VIII-a. 

✓ Manuale școlare comandate = 80.213 din care  

8.430 pentru învățământ primar, 58.464 pentru 

învățământ gimnazial, 13.319 pentru învățământ liceal  

✓ Manuale școlare distribuite elevilor în școli =  

11.253 la învățamântul primar și gimnazial, 13.319 la 

liceu.  

17 Acordarea sprijinului financiar conform Programului național de protecție socială "Bani de liceu"      Semestrul al II-lea 2021 și  Total an 2021 

-nr.  beneficiari = 1713 

-nr. elevi care au pierdut "Bani de liceu" din cauza 

absențelor = 214 (12,49%) 

18  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”. 

   Semestrul al II-lea 2021 și Total an 2021 

-nr.  beneficiari = 3.182 elevi, 140 plăți sistate din cauza 

absențelor 

19 Acordarea  tichetelor sociale pentru grădiniță, conform Legii nr. 248/2015 şi  a HG nr. 15/2016     Semestrul al II-lea 2021 și Total an 2021 

-nr.  beneficiari = 2.509 

VII Asigurarea unei educaţii pentru dezvoltare durabilă, prin proiecte şi programe educative locale, 

naţionale şi europene/internaţionale, în acord cu strategia Europa 2020, promovarea educaţiei 

interculturale, a desegregării şcolare şi a egalității şanselor la educaţie 
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20 Asigurarea consilierii și accesului la informații privind inițierea și implementarea proiectelor educative 

locale, județene, naționale și europene/ internaționale 
   Semestrul al II-lea 2021 

- nr. adrese oficiale = 18 

- nr. articole de informare pe pagina web = 9 

- nr. comunicate de presă = 7 

Total an 2021 

- nr. adrese oficiale = 33 

- nr. articole de informare pe pagina web = 26 

- nr. comunicate de presă = 9 

21 Facilitarea accesului la informaţii și programe educaționale în domeniile educației, formării 

profesionale și tineretului, specifice învățământului preuniversitar, finanțate din fonduri europene care 

vizează creșterea performanţelor elevilor şi ale cadrelor didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Consfătuirea se organizează la începutul anului şcolar. 

-nr. evenimente organizate la nivel judeţean (conferinţe, reuniuni de proiect, activităţi de predare/ învăţare/ 

formare în cadrul proiectelor, organizate faţă în faţă / online). 

În cadrul proiectului FormAcces, ID 139600, s-au desfăşurat 24 de sesiuni pentru identificarea nevoilor copiilor 

din judeţul Botoşani cu părinţi plecaţi în străinătate în vederea dezvoltării socio-comunitare, faţă în faţă şi online, 

în perioada iulie-decembrie 2021. 

   Semestrul al II-lea 2021 

- nr. consfătuiri = 0 

- nr. şedinţe de lucru = 2 

- nr. scrisori metodice = 5 

- nr. activităţi de (in)formare, ateliere de lucru  = 8 

- nr. proiecte finanţate  în derulare = 100 (din care 7 

implementate de I.Ș.J. Botoşani) 

-nr. evenimente/ competiţii organizate la nivel judeţean = 

12 

- nr. vizite de monitorizare şi de  consiliere = 6 

- nr. proiecte monitorizate = 10 

Total an 2020-2021 

- nr. consfătuiri = 0 

- nr. şedinţe de lucru = 4 

- nr. scrisori metodice = 10 

- nr. activităţi de (in)formare, ateliere de lucru  = 14 

- nr. proiecte finanţate  în derulare = 100 (din care 7 

implementate de I.Ș.J. Botoşani) 

- nr. evenimente/ competiţii organizate la nivel judeţean = 

24 

- nr. vizite de monitorizare şi de  consiliere = 12 

-  nr. proiecte monitorizate = 20 

22 Eficientizarea activităților de consultanță și a sesiunilor de formare continuă privind scrierea de 

proiecte / managementul de proiect, accesarea și implementarea proiectelor educaționale europene, 

pentru beneficiarii și potenţialii beneficiari de proiecte 

 

 

 
*Eveniment de diseminare (Conferinţă finală), Proiect «Dispositifs inclusifs de coopération» (Inclusive 

cooperation training system), DICO+, nr. 2018-1-FR01-KA201-047904, 6-7.07.2021,  Cordoba 

   Semestrul al II-lea 2021 

- nr. activităţi de diseminare/ valorizare organizate = 1* 

- nr. unităţi de învăţământ consiliate = 6 

- nr. proiecte diseminate/ valorizate = 5 

- nr. articole de diseminare/ valorizare pe pagina web = 6 

(+ 5 articole proiect 2SOFT/1.1/133) 

Total an 2021 

- nr. activităţi de diseminare/ valorizare organizate = 7 

- nr. unităţi de învăţământ consiliate = 36 

- nr. proiecte diseminate/ valorizate = 30 

- nr. articole de diseminare/ valorizare pe pagina web  = 

21 (+ 5 articole proiect 2SOFT/1.1/133). 

 Nr. obiective – 7 

Nr. acțiuni - 22 
    

 Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

 Botoșani 

11 11

/ 

11 

0/0  
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VIII Creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal, 

precum şi prin creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar 

    

23 Proiectul Naţional “Necenzurat” - Proiectul urmăreşte formarea la copiii de 12-14 ani a 

unor abilităţi de viaţă, necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile în 

legătură cu consumul de tutun, alcool şi droguri  

   -nr. activităţi organizate 43/259 

-nr. şcoli în care se organizează sesiunile 38/46 

-nr. elevi participanţi 1.140/1.590 

-nr. cadre didactice implicate 43/59 

24 Proiectul Naţional „Cum să creştem sănătoşi!“  

Proiectul presupune formarea unor 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 37/61  

-nr. şcoli în care se organizează sesiunile 18/24 

-nr. elevi participanţi 168/288 

-nr. cadre didactice implicate 37/44 

25 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 20/55 

-nr. şcoli în care se organizează sesiunile 14/18 

-nr. elevi participanţi 445/545 

-nr. cadre didactice implicate 20/27 

26 Proiectul Naţional „Eu şi copilul meu“ - proiect de formare familială în abilităţi educative 

privind prevenirea consumului de tutun, alcool şi droguri 

 

   -nr. activităţi organizate 8/14 

-nr. şcoli în care se organizează sesiunile 7/10 

-nr. elevi participanţi 81/126 

-nr. cadre didactice implicate 8/11 

27 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 8/34 

-nr. şcoli în care se organizează sesiunile 15/19 

-nr. elevi participanţi 1.250/7.750 

-nr. cadre didactice implicate 20/ 33 

28 Proiectul Naţional „FRED goes NET“  

Proiectul se adresează elevilor care au experimentat consumul de droguri, în vederea 

reflectării asupra propriului comportament de consum şi asupra situaţiilor care conduc la 

acest comportament şi a confruntării consumatorilor „începători” de droguri cu limitel 

epersonale  

   -nr. activităţi organizate 12/22 

-nr. şcoli în care se organizează sesiunile 3/7 

-nr. elevi participanţi 113/145 

-nr. cadre didactice implicate 12/14 

29 Campania „Ziua mondială fără tutun”-31 mai 2021 - 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 3 

-nr. şcoli în care se organizează sesiunile 4 

-nr. elevi participanţi 250 

-nr. cadre didactice implicate 4 

30 Campania „Ziua internaţională de luptă împotriva consumului şi traficului ilicit de 

droguri” – 26 iunie 2021 - Conştientizarea, asupra riscurilor consumului de droguri în 

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

   -nr. activităţi organizate 4 

-nr. elevi participanţi 100 

-nr. cadre didactice implicate 4 
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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 

31 Campania „Ziua naţională fără tutun”-19 noiembrie 2021 - 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 3 

-nr. elevi participanţi 350 

-nr. cadre didactice implicate 8 

IX Asigurarea accesului consumatorilor de droguri la servicii integrate de asistenţă la 

nivelul judeţului Botoşani 

    

32 Realizarea unor studii privind prevalenţa consumului de droguri în rândul populaţiei generale    Nr. de solicitari: 24/49 

Nr. de evaluari:22/45 

Nr. de persoane incluse in circuitul therapeutic-3/6 

33 Formare, Informare – Documentare şi Stagii Practică în Domeniul Drogurilor 2021    Nr. informari:24 

Nr beneficiari:24 

Nr. ore:16 

 Nr. obiective – 2 

Nr. acțiuni - 11 

    

 Instituția Prefectului-Județul Botoșani,  

IPJ BT, IJJ BT, ISU BT, 

 Insp. Școlar Județean BT, CPECA, unități școlare, uat-uri 

3 3/

3 

0/0  

X Implementarea planurilor teritoriale cadru de acțiune      

34 Monitorizarea modului de implementare a Planului Teritorial de Acţiune-Cadru pentru 

creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic şi prevenirea delincvenţei 

juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 

şcolar 2020-2021 – sem. I 

   Planul Teritorial Comun de Acțiune (înregistrat la 

nr. 13.293/29.09.2020) a fost aprobat prin OP nr. 

364/05.10.2020. 

În ședința Colegiului Prefectural al Județului 

Botoșani din 31.03.2021 a fost supusă prezentării și 

dezbaterii, tema privind rezultatele şi indicatorii 

de evaluare obţinuţi în perioada septembrie 2020-

februarie 2021, ca urmare a implementării 

„Planului Teritorial Comun de Acţiune – cadru 

pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi 

personalului didactic şi prevenirea delicvenţei 

juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor 

de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 

2020/2021”. 

Din datele prezentate au reieșit următoarele aspecte: 

-o scădere a numărului de infracțiuni sesizate față 

de semestrul I al anului școlar 2019/2020; 
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-nu au rezultat cauze care să conducă la concluzia 

confruntării cu un fenomen infracțional în acest 

sector; 

-acțiunile de control pe linia Legii nr. 333/2003 au 

creat premiza îmbunătățirii măsurilor de securitate 

adoptate de unitățile de învățământ și creșterea 

gradului de siguranță al elevilor și personalului 

didactic. 

-nu au fost identificate unități de învățământ cu 

grad de risc. 

35 Monitorizarea modului de implementare a Planului Teritorial de Acţiune-Cadru pentru 

creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic şi prevenirea delincvenţei 

juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 

şcolar 2020-2021 – sem. al II-lea 

   În ședința Colegiului Prefectural al Județului 

Botoșani din luna iulie a fost prezentată tema cu 

privire la rezultatele şi indicatorii de evaluare 

obţinuţi în perioada februarie–iulie 2021, ca 

urmare a implementării „Planului Teritorial 

Comun de Acţiune – cadru pentru creşterea 

gradului de siguranţă a elevilor şi personalului 

didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta 

şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2020/2021”. 

Totodată, a fost întocmită ANALIZA stadiului 

implementării la nivel județean a „Planului Național 

Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de 

siguranță a elevilor și a personalului didactic și 

prevenirea delincvenței juvenile în incinta  

și în zonele adiacente unităților de învățământ 

preuniversitar”, pentru semestrul al II-lea, respectiv 

pentru anul școlar 2020-2021 – analiză ce a fost 

înaintată MAI-DGRIP, prin adresa nr. 269 

R/06.07.2021. 

36 Întocmirea Planului Teritorial de Acţiune-Cadru pentru creşterea gradului de siguranţă al 

elevilor şi al personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele 

adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 

   Pentru anul școlar 2021-2022 a fost elaborat 

„Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru 

creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi 

personalului didactic şi prevenirea delicvenţei 

juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor 

de învăţământ preuniversitar” (document înregistrat 

la nr. 11.851/10.09.2021), care a fost aprobat prin 

OP nr. 285/10.09.2021. 

Prin adresa nr. 11.854/10.09.2021, planul a fost 

difuzat instituțiilor publice membre ale grupului 

interinstituțional constituit prin OP nr. 

49/17.02.2021 (Inspectoratul de Poliție Județean 

Botoșani, Inspectoratul de Jandarmi Județean 



88 

 

Botoșani, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al 

Județului Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean 

Botoșani,Consiliul Județean Botoșani,Centrul de 

Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani 

și Poliția Locală a Municipiului Botoșani). 

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural din luna 

septembrie 2021 s-a prezentat „Planul Teritorial 

Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de 

siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi 

prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în 

zonele adiacente unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2021/2022”. 

 Total obiective -10 

Total acțiuni - 36 
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10 TINERET ȘI SPORT 22 17

/ 

17 

0/0 Sem. II/an 2021 

 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

 Botoșani 

22 17

/ 

17 

0/0  

I Susținerea inițiativelor și proiectelor de/pentru tineret inițiate de ONG-uri care 

îndeplinesc condițiile legale pentru a primi finanțări nerambursabile și ai căror 

beneficiari sunt tineri cu vârsta între 14-35 ani din județul Botoșani 

    

1 Organizarea Concursului Local de Proiecte de Tineret    Sem. al II-lea 2021 

- nr. organizații aplicante: 5 

- nr. organizații câștigătoare:5 
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- nr. proiecte depuse: 5 

- nr. proiecte finanțate:5 

 Total an 2021 

-  nr. organizații aplicante: 5 

- nr. organizații câștigătoare:5 

- nr. proiecte depuse: 5 

- nr. proiecte finanțate:5 

 

2 Finanțarea ONG-uri câștigătoare    Sem. al II-lea 2021 

- nr. proiecte derulate:5 

- nr. activități desfășurate:19 

- nr. participanți:160 

- nr. beneficiari: 38.724 

- buget alocat: 95.500 lei 

- buget utilizat: 91.277,54 lei  

Total an 2021 

- nr. proiecte derulate:5 

- nr. activități desfășurate:19 

- nr. participanți:160 

- nr. beneficiari: 38.724 

- buget alocat: 95.500 lei 

- buget utilizat: 91.277,54 lei 

II Crearea oportunităților în vederea facilitării dezvoltării personale și sociale a tinerilor 

cu vârsta între 14-35 ani din județul Botoșani 

    

3 Dezvoltarea și diversificarea acțiunilor de tineret prin elaborarea și  implementarea de 

proiecte proprii ce se încadrează în Programul de susținere a acțiunilor de tineret 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. structuri asociative consultate: 8 

- nr. proiecte implementate:4 

- nr. activități desfășurate: 22 

- nr. participanți:110 

- nr. beneficiari: 2.000 

Total an 2021 

- nr. structuri asociative consultate: 32 

- nr. proiecte implementate:7 

- nr. activități desfășurate:40 

- nr. participanți:353 

- nr. beneficiari: 3.250 

4 1. Elaborarea și implementarea de proiecte proprii în vederea dezvoltării și diversificării ofertei 

de servicii și activități pentru tineret 

   Sem. al II-lea 2021 

- nr. proiecte implementate: 1 

- nr. activități desfășurate: 14 

- nr. participanți: 115 

- nr. beneficiari:2.300 

Total an 2021 

- nr. proiecte implementate: 4 

- nr. activități desfășurate: 20 

- nr. participanți: 140 

- nr. beneficiari:3.300 

III Asigurarea fluxului de informații pe domeniile de interes pentru sectorul de tineret și     
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creșterea gradului de transparență decizională și de consultare a tinerilor, ONG-urilor 

și instituțiilor cu preocupări în domeniul tineretului 

5 Diseminare prin intermediul site-ului web al instituției, mijloace electronice, social media și 

afișaj a informațiilor de interes pentru tineri 

   Sem. al II-lea 2021 

-nr. informații diseminate: 372 din 23 de domenii, 

vizualizate de 1.008 tineri. 

Total an 2021 

-nr. informații diseminate: 667 din 23 de domenii, 

vizualizate de 1.626 tineri. 

6 Consultare în vederea identificării activităților și proiectelor pe care tinerii le consideră 

necesare și la care ar dori să participe în anul 2021 

   Sem. al II-lea 2021 

-nr. structuri asociative consultate: 8 

Total an 2021 

-nr. structuri asociative consultate:32 

IV Sprijinirea ONG-urilor implicate în activitatea de tineret și dezvoltarea vieții asociative     

7 Actualizarea bazei de date cuprinzând ONG-urile care desfășoară activități de/pentru tineret    Sem. al II-lea 2021 

- nr. ONG din baza de date: 24 

Total an 2021 

- nr. ONG din baza de date: 24 

8 Sprijin logistic oferit ONG-urilor implicate în activitatea de tineret    Sem. al II-lea 2021 

- nr. ONG-uri sprijinite logistic:7 

Total an 2021 

- nr. ONG-uri sprijinite logistic:14 

V Îmbunătățirea infrastructurii specifice serviciilor și programelor pentru tineret     

9 Realizarea lucrărilor de reparații și optimizare a bazei materiale    Sem. al II-lea 2021 

- achiziții echipamente și mobilier 

Total an 2021 

achiziții echipamente și mobilier, îmbunătățire condiții în 

vederea  desfășurării în condiții optime a proiectelor de 

educație non-formală 

VI Organizarea în bune condiţii a taberelor şcolare                                                      

 

    

10 Organizarea taberelor naţionale    Nu s-au primit fonduri și metodologia de la Ministerul 

Tineretului și Sportului 

11 Organizarea taberelor sociale    Nu s-au primit fonduri și metodologia de la Ministerul 

Tineretului și Sportului 

12 Organizarea taberelor pentru tineri cu dizabilităţi    Nu s-au primit fonduri și metodologia de la Ministerul 

Tineretului și Sportului 

13 Trimiteri în tabere şi primiri în Centrul de Agrement ”Codrii de Aramă”    Semestrul  al II-lea 

-sosiri in CA: 549 

Total an 2021 

- sosiri in CA: 549 

VII Actualizarea/reactualizarea bazei de date privind structurile sportive din judeţ     

14 Acordare sprijin logistic structurilor sportive de drept privat cu personalitate juridică    Semestrul  al II-lea 

nr. activităţi de consiliere - 3 

nr. structuri sportive conciliate – 3 

Total an 2021 

nr. activităţi de consiliere – 5 

nr. structuri sportive conciliate – 5 
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15 Acordare sprijin logistic structurilor sportive de drept privat fără personalitate juridică    Semestrul  al II-lea  

nr. activităţi de consiliere - 2 

nr. structuri sportive conciliate – 2 

Total an 2021 

nr. activităţi de consiliere - 3  

nr. structuri sportive conciliate – 3 

16 Raportarea numărului de structuri sportive de drept privat şi secţiile afiliate ale acestora care 

au activitate competiţională 

   - 

VIII Îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile administraţiei publice locale în scopul 

utilizării eficiente a subvenţiilor alocate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă 

de performanţă în teritoriu 

    

17 Încheierea de noi protocoale de colaborare cu APL pentru desfăşurarea acţiunilor din cadrul 

Programelor “Promovarea sportului de performanţă” şi “Rural sport” 

   Semestrul  al II-lea  

-    nr. protocoale încheiate  - 5 

 -   nr. acţiuni desfăşurate   - 5 

 -   nr. participanţi  - 900 

Total an 2021 

-    nr. protocoale încheiate  - 19 

 -   nr. acţiuni desfăşurate   - 19 

 -   nr. participanţi  - 2.821 

IX Prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate, derularea calendarului 

sportiv, precum şi a dopajului în sport  

    

18 Organizarea unor activităţi lucrative pentru comisia judeţeană de combatere a violenţei în 

sport 

   Semestrul  al II-lea  

- nr. activităţi  - 2 

Total an 2021 

- nr. activităţi  - 3 

19 Acţiuni specifice de mediatizare şi educaţie în rândul sportivilor şi susţinătorilor    Semestrul  al II-lea  

 -  nr. activităţi   - 4 

 -  nr. participanţi  - 500 

Total an 2021 

-  nr. activităţi   - 12 

-  nr. participanţi  - 1.300 

20 Efectuarea controalelor şi încheierea proceselor-verbale conform Legii nr. 4/2008 în arenele 

sportive FC Botoşani, Stadioanele Dorohoi şi Bucecea, Sala Polivalentă “Elisabeta Lipă” 

Botoşani 

   Semestrul  al II-lea  

- nr. actiuni de control: 3 

Total an 2021 

- nr. actiuni de control : 5 

21 Derularea acţiunilor sportive din calendarul DJST Botoşani    Semestrul  al II-lea  

- nr. acţiuni sportive : 20 

-   nr. participanţi :  2.500 

Total an 2021 

- nr. acţiuni sportive : 34 

- nr. participanţi :  3.421 

22 Susţinerea şi desfăşurarea unor proiecte nerambursabile din venituri proprii MTS     - nu au fost alocate fonduri 

 Total nr. obiective - 9 

Total nr. acțiuni - 22 
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11 CULTURĂ 21 8/

12 

0/0 Sem. II/an 2021 

 Direcția Județeană pentru Cultură 

 Botoșani 

21 8/ 

12 

0/0  

I Protejarea și conservarea  patrimoniului cultural național     

1 Actualizarea Listei Monumentelor Istorice și Siturilor Arheologice din județul Botoșani, în 

vederea republicării 

   250 monumente istorice 

250 situri arheologice 

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

propunerilor în vederea elaborării Codului Patrimoniului 

   Nu au fost organizate dezbateri și nici nu au fost 

solicitări de propuneri din partea Ministerului 

Culturii. 

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

patrimoniului cultural la nivel local 

   Sem. II-0  

An 2021-1 sesiune organizată împreună cu Camera 

de Comerț Botoșani, în luna mai 

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, BL, BJ, persoane fizice şi juridice) 

   Nu sunt alocate fonduri pentru restaurare 

5 Eliberarea avizelor pentru restaurarea monumentelor istorice precum și a lucrărilor de 

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

   Sem II 2021: 

Au fost eliberate 76 de avize: 

- 9 avize pentru lucrări pe monumente istorice 

- 65 avize pentru lucrări în Z.P. a monumentelor istorice, 

- 2 răspunsuri privind neexprimare drept de preemțiune 

pentru imobile M.I. 

Total an 2021: 

Au fost eliberate 149 de avize: 

- 14 avize pentru lucrări pe monumente istorice 

- 137 avize pentru lucrări în Z.P. a monumentelor istorice, 

- 7 răspunsuri privind neexprimare drept de preemțiune 

pentru imobile M.I. 

6 Eliberarea avizelor pentru vânzarea de terenuri conform Legii nr. 17/2015    Sem. II 2021: 

Au fost eliberate 52 de avize: 

- 20 avize pentru vânzare terenuri pe situri arheologice, 

- 38 avize pentru vânzare terenuri în afara sit. arheologice 
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- 2 răspunsuri privind neexprimarea dreptului de 

preemțiune 

Total an 2021: 

Au fost eliberate 90 de avize: 

-39 avize pentru vânzare terenuri pe situri arheologice, 

-57 avize pentru vânzare terenuri în afara sit. Arheologice 

-  2 răspunsuri privind neexprimare drept de preemțiune 

7 Efectuarea procedurilor administrative pentru clasare și declasare din Lista Monumentelor  

Istorice, precum și pentru clasarea bunurilor culturale mobile 

   Nu au fost solicitări de clasare/declasare 

 

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 IPJ Botoșani 

   Au fost acțiuni de control și monitorizare a stării de 

conservare la următoarele obiective: 
- Casă pe B-dul M. Eminescu 

- Casa Garabet Ciolac, azi sediul DSP Botoșani 

- Ansamblul Bisericii Armenești Sf. Treime Botoșani 

 An 2021-7 controale 

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) 

   Au fost organizate 3 controale în sem. II și an 2021 

la: 

-Memorialul Ipotești 

-Mănăstirea Vorona 

-Muzeul Județean Botoșani 

10 Monitorizarea acţiunilor de clasare a bunurilor culturale mobile aparţinând instituţiilor 

muzeale şi cultelor religioase 

   Nu au fost acțiuni în vederea clasării de bunuri 

culturale mobile 

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

care funcționează fără forme legale 

   An 2021 

Au fost transmise adrese la un număr de 4 UAT-uri  

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” 

   Nu s-au organizat manifestări din cauza pandemiei. 

13 Susținerea creatorilor și artiștilor locali prin organizarea unor expoziții temporare în sediul 

DJC Botoșani 

   Sem.II – decembrie 2021 – expoziție temporară autor 

local Florin Prodan. 

Total an 2021= 1 expoziție temporară 

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, Biserica armenească Botoşani, Biserica „Sf.Nicolae”Dorohoi, M-rea 

Coşula, M-rea Gorovei, M-rea Vorona, M-rea Zosin, M-rea Agafton. 

   S-au purtat discuții cu managerul C.N.P.T. 

Botoșani în vederea realizării Planului 

Urbanistic Zonal (zonă construită protejată) al 

Centrului Istoric al Municipiului Botoșani  

15 Monitorizarea actiunilor de marcare si semnalizare a monumentelor istorice din județ de către    16 UAT-uri au marcat M.I. 
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A.P.L – acţiunea de marcare şi semnalizare a monumentelor istorice trebuie să fie realizată de 

către autorităţile administraţiei publice locale. 

18 UAT-uri nu au marcat M.I 

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 

   Au fost efectuate 3 controale la: 

- Biserica Sf. Gheorghe Botoșani  

- Casă pe b-dul M. Eminescu 

- Casă-Str.Teatrului nr. 6 

Total an 2021 = 6 controale 

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. 

   Nu au fost alocate fonduri 

18 Participarea la organizarea unor activităţi culturale cu ocazia sărbătoririi unor evenimente 

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

   Sem. I 

Zilele Mihai Eminescu-lunile ianuarie și iunie 

Târgul Mărțișorului: 27.02 – 01.03.2021 

Inaugurarea Muzeului Ștefan Luchian din localitatea 

Ștefănești – 23 aprilie 2021 

150 de ani de la nașterea lui N. Iorga – iunie 2021 

Armata Română în al doilea război mondial – iunie 2021 

Sem II 

CJCPCT Botoșani a organizat următoarele activități: 

-Târgul meșterilor populari 06-08.08.2021, 

-Festivalul-Concurs al Fanfarelor 08 august 2021, 

-Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă 19.12.2021 

Total an 2021: 6 activități organizate de Centrul Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Botoșani 

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). 

   Nu sunt alocate fonduri 

20 Actualizarea și republicarea Monografiei Patrimoniului Cultural al Județului Botoșani.    Lipsă fonduri 

21 Sensibilizarea și consilierea autorităților din domeniul educației pentru introducerea în 

curriculum școlar, la decizia școlii, ca discipline opționale: educația pentru patrimoniu 

cultural/ sau valori culturale locale. 

   Au fost purtate discuții cu Inspectoratul Școlar 

Județean Botoșani în vederea introducerii ca 

disciplină opțională de studiu pentru elevii din 

învățământul gimnazial, a educației pentru 

patrimoniu cultural 

 Total nr. obiective – 2 

Total nr acțiuni - 21 
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12 AFACERI INTERNE 60 51 

/ 

53 

0/0 Sem. II/an 2021 

 Inspectoratul de Poliție Județean  

Botoșani 

18 

 

16

/ 

17 

0/0  

I Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului atât în mediul rural, cât și în mediul 

urban 

    

 Protejarea persoanei     

1 

 

2 

 

 

3 

Servicii poliţieneşti prioritare pentru protejarea vieţii, integrităţii corporale şi garantarea drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor. 

Pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a populaţiei, cu focalizare pe violenţa domestică şi 

delicvenţa juvenilă, atragerea şi implicarea elevilor pe bază de voluntariat în domeniul prevenirii 

criminalităţii. 

Creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar. Soluţionarea cererilor şi 

petiţiilor, primirea în audienţă şi consilierea cetăţenilor. 

   Sem.II 2021 

-numărul total al  infracţiunilor contra persoanei 

sesizate - 2.009 

-numărul infracţiunilor grave comise cu violenţă 

sesizate -6 

-numărul de proiecte/campanii preventive, 

circumscrise priorităților ce vizează creşterea  

gradului de siguranţă al cetăţenilor, respectiv 

prevenirea infracțiunilor contra persoanei 

(delincvenţă juvenilă, victimizare minori) - 4 

-numărul de intervenţii la solicitări prin Sistemul 

Naţional Unic al Apelului de Urgenţă 112. 

Total/urban/rural – 7.811/3.250 URBAN/4.561 

RURAL 

- nr. petiţii primite/soluţionate:- 3.563/3.321 

- nr. persoane consiliate/primite în audienţă- 536 

Total an 2021 

-numărul total al  infracţiunilor contra persoanei 

sesizate -3.762 

-numărul infracţiunilor grave comise cu violenţă 

sesizate - 11 

-numărul de proiecte/campanii preventive, 

circumscrise priorităților ce vizează creşterea  
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gradului de siguranţă al cetăţenilor, respectiv 

prevenirea infracțiunilor contra persoanei 

(delincvenţă juvenilă, victimizare minori): -  4 

numărul de intervenţii la solicitări prin Sistemul 

Naţional Unic al Apelului de Urgenţă 112. 

Total/urban/rural – 14.552/ 6.358 URBAN / 8.194 

RURAL 

-nr. petiţii primite/soluţionate: - 5.966/5.520 

-nr. persoane consiliate/primite în audienţă: - 1.480 

 Protejarea patrimoniului     

4 

 

5 

Reducerea oportunităţilor infracţionale: protejarea bunurilor, descurajarea poliţienească a infractorilor 

şi formarea deprinderilor de asigurare a patrimoniului. 

Desfăşurarea de activităţi pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de furt (din locuinţe, societăţi 

comerciale, din şi de autovehicule). 

   Sem II 2021  

-numărul total al infracţiunilor contra patrimoniului 

sesizate -1.747 

-numărul infracţiunilor de furt sesizate - 942 

-numărul infracţiunilor de tâlhărie sesizate -17 

-numărul infracţiunilor de distrugere sesizate -535 

-numărul infracţiunilor de înşelăciune sesizate - 158  

-numărul campaniilor de prevenire circumscrise 

programelor naționale/proprii de prevenire a 

patrimoniului - 2 

Total an 2021  

-numărul total al infracţiunilor contra patrimoniului 

sesizate -3.501 

-numărul infracţiunilor de furt sesizate – 1.934  

-numărul infracţiunilor de tâlhărie sesizate – 35  

-numărul infracţiunilor de distrugere sesizate – 936  

-numărul infracţiunilor de înşelăciune sesizate - 236  

-numărul campaniilor de prevenire circumscrise 

programelor naționale/proprii de prevenire a 

patrimoniului -2 

 Siguranţa stradală     

6 

7 

 

8 

Desfăşurarea de activităţi pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional stradal. 

Perfecţionarea sistemului de ordine publică prin creşterea numărului de poliţişti care acţionează în 

patrule stradale. 

Participarea structurilor de intervenţie din Poliţia Română la activităţi specifice menţinerii ordinii 

publice în zone cu risc criminogen ridicat. 

   Sem.II 2021  

-numărul total al infracțiunilor stradale sesizate: 

894 

-numărul infracțiunilor stradale constatate în 

flagrant: 37 

-numărul infracţiuni de tâlhărie comise în stradă: - 

10 

-numărul activităților stradale de informare pentru 

prevenirea furturilor din genţi, poşete, buzunare, a 

furturilor din locuinţe, de și din auto, precum și de 

prevenire a infracțiunilor de înșelăciune: - 4 

-numărul campaniilor organizate pentru prevenirea 
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infracțiunilor stradale: - 1 

Total an 2021 

-numărul total al infracțiunilor stradale sesizate: -

1.404 

-numărul infracțiunilor stradale constatate în 

flagrant: - 82 

-numărul infracţiuni de tâlhărie comise în stradă: - 

17 

-numărul activităților stradale de informare pentru 

prevenirea furturilor din genţi, poşete, buzunare, a 

furturilor din locuinţe, de și din auto, precum și de 

prevenire a infracțiunilor de înșelăciune: - 22 

-numărul campaniilor organizate pentru prevenirea 

infracțiunilor stradale: - 1 

 Siguranţa rutieră     

9 

 

 

10 

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. 

   Sem. II 2021  

-numărul total al accidentelor rutiere: -356 

-numărul accidentelor rutiere soldate cu victime:  

199 

-numărul accidentelor rutiere grave: - 37 

-numărul accidentelor rutiere uşoare: - 162 

-numărul persoanelor rănite uşor: - 202 

-numărul persoanelor rănite grav: - 27 

-numărul persoanelor decedate:- 17  

-numărul acţiunilor pe linie rutieră privind  

principalele cauze generatoare de accidente rutiere: 

- 117 

-numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate: - 

6.321 

-numărul infracţiunilor rutiere constatate: - 329 

-numărul permiselor de conducere reţinute: - 1305 

-numărul certificatelor de înmatriculare retrase: - 

426 

- numărul activităților educaţional – preventive 

desfăşurate: - 30     

Total an 2021 

-numărul total al accidentelor rutiere:- 595 

-numărul accidentelor rutiere soldate cu victime:- - 

373 

-numărul accidentelor rutiere grave: - 74 

-numărul accidentelor rutiere uşoare:  - 299 

-numărul persoanelor rănite uşor: -382 

-numărul persoanelor rănite grav: - 52 
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-numărul persoanelor decedate:  - 34 

-numărul acţiunilor pe linie rutieră privind  

principalele cauze generatoare de accidente rutiere: 

- 281 

-numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate:  - 

18.446 

-numărul infracţiunilor rutiere constatate: - 674 

- numărul permiselor de conducere reţinute: - 2.386 

-numărul certificatelor de înmatriculare retrase: - 

861 

-numărul activităților educaţional – preventive 

desfăşurate: - 68 

II Asigurarea climatului de legalitate  mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, 

contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor 

publice. 

    

11 Iniţierea unor acţiuni cu efective lărgite și efectuarea de cercetări pentru prevenirea şi combaterea 

evaziunii fiscale, contrabandei şi comerţului ilegal cu ţigarete şi produse din tutun, alcool şi băuturi 

alcoolice și a infracţiunilor care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală. 

   Sem. II 2021 

-număr de  acţiuni initiate: -11 

-numărul dosarelor penale soluționate cu RTUP din 

totalul dosarelor penale soluționate: -20 

-procentul prejudiciului recuperat la finalizarea 

cercetărilor (RTUP) din valoarea prejudiciului 

cauzat la RTUP: - 77% 

Total an 2021 

-număr de  acţiuni initiate: - 26 

-numărul dosarelor penale soluționate cu RTUP din 

totalul dosarelor penale soluționate: - 69 

-procentul prejudiciului recuperat la finalizarea 

cercetărilor (RTUP) din valoarea prejudiciului 

cauzat la RTUP: - 77,90 

12 Desfășurarea de activități specifice în vederea creşterii nivelului de recuperare a prejudiciului în 

cauzele privind infracţiuni economico-financiare şi de spălare a banilor. 

   Sem.II 2021 

-procentul prejudiciului recuperat la finalizarea 

cercetărilor (RTUP) din valoarea prejudiciului 

cauzat la RTUP: - 77% 

Total an 2021 

-procentul prejudiciului recuperat la finalizarea 

cercetărilor (RTUP) din valoarea prejudiciului 

cauzat la RTUP: -  77,90% 

13 Iniţierea de acţiuni și efectuarea de cercetări pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în administraţia 

publică, învăţământ şi sănătate 

 

 

 

 

   Sem. II 2021 

-numărul de acţiuni initiate: - 0 

procentul dosarelor penale înregistrate din oficiu 

din totalul dosarelor penale înregistrate : - 50% 

Total an 2021 

-numărul de acţiuni initiate: - 1 
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procentul dosarelor penale înregistrate din oficiu 

din totalul dosarelor penale înregistrate :- 62,5% 

14 Iniţierea de acţiuni și efectuarea de cercetări pentru prevenirea și combaterea fraudelor din domeniul 

achiziţiilor publice în administraţia publică, învăţământ şi sănătate 

 

 

 

 

 

 

 

   
Sem. II 2021 

-numărul de acţiuni initiate: - 1 

-procentul dosarelor penale înregistrate din oficiu 

din totalul dosarelor penale înregistrate: - 70% 

Total an 2021 

-numărul de acţiuni initiate: - 1 

-procentul dosarelor penale înregistrate din oficiu 

din totalul dosarelor penale înregistrate: - 13,23 % 

III Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale și financiare necesare dezvoltării și 

menținerii capacității operaționale a Poliției Române 

   
 

15 Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a poliţiştilor şi creşterea calităţii serviciului poliţienesc pentru 

îndeplinirea obiectivelor şi priorităţilor ce revin Poliţiei Române. 

   Sem. II 2021 

-numărul poliţiştilor care au participat la cursuri de 

perfecţionare/specializare:  - 29 

Total an 2021 

-numărul poliţiştilor care au participat la cursuri de 

perfecţionare/specializare: -  104 

16 Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere şi de execuţie vacante, în vederea 

creşterii eficienţei muncii şi a întăririi disciplinei cadrelor. 

   Sem. II 2021 

-numărul concursurilor organizate pentru ocuparea 

funcţiilor de conducere:  - 18 

-numărul concursurilor organizate pentru ocuparea 

funcţiilor  de execuţie:  - 19 

Total an 2021 

-numărul concursurilor organizate pentru ocuparea 

funcţiilor de conducere:  - 18 

-numărul concursurilor organizate pentru ocuparea 

funcţiilor  de execuţie:  - 25 

17 Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de funcţionare în sediile unităţilor de poliţie; 

Realizarea sistemelor antiefracţie, control acces şi supraveghere video la sediile unităţilor de poliţie; 

Îmbunătăţirea gradului de dotare cu mijloace specifice. 

   Sem. II 2021 

-numărul de sedii de structuri de poliţie 

modernizate și consolidate : - 0 

-procentul poliţiştilor dotaţi cu mijloace specifice 

desfăşurării activităţii: - 100% 

Total an 2021 

-numărul de sedii de structuri de poliţie 

modernizate și consolidate: - 0 

-procentul poliţiştilor dotaţi cu mijloace specifice 

desfăşurării activităţii: -  100% 

18 Menţinerea imaginii publice a instituţiei poliţiei la un nivel corespunzător, prin mediatizarea 

rezultatelor pozitive obţinute în muncă şi prin reacţii prompte în virtutea dreptului la replică în cazurile 

prezentate tendenţios la adresa poliţiei. 

   Sem. II 2021 

-numărul  comunicatelor de presă:- 76 

-numărul  ştirilor de presă: -381 

-numărul de articole în presa scrisă și materiale 



100 

 

audio-video: -1.058 

Total an 2021 

-numărul  comunicatelor de presă: - 127 

-numărul  ştirilor de presă:- 463 

-numărul de articole în presa scrisă și materiale 

audio-video: -1.755 

 Nr. obiective - 3 

Nr. acțiuni - 18 
    

 Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră 

Iași 

24 21

/ 

21 

1/1  

IV Asigurarea resurselor umane, materiale şi logistice necesare implementării managementului 

integrat al frontierei 

    

19 Analiza modului de încadrare cu efective şi prezentarea de propuneri conducerii I.T.P.F. pentru 

nominalizarea Comisiilor de încadrare a posturilor vacante. 

 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

A fost asigurată încadrarea în procent de 83,31%. 

Anul 2021 

A fost asigurată încadrarea în procent de 84,28%. 

 
20 

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

întocmirea dosarelor de candidat. 

 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

Au fost întocmite 77 dosare de candidat pentru 

Școala de agenți PF Oradea. 

Anul 2021 

Au fost întocmite 145 dosare de candidat pentru 

Școala de agenți PF Oradea. 

 

21 Monitorizarea activităţii de stagiu a elevilor de la Şcoala de Pregătire a Agenţilor P.F. „A.Iancu” 

Oradea şi a studenţilor Acad. de Poliţie „Al.I.Cuza” Bucureşti, în vederea perfecţionării deprinderilor 

practice de executare a serviciului de supraveghere şi control al frontierei. 

 

 

 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

În această perioadă au fost efectuate 3 stagii de 

practică în cadrul structurilor P.F.R. de pe raza jud. 

Botoşani. 

Anul 2021 

În această perioadă au fost efectuate 3 stagii de 

practică în cadrul structurilor P.F.R. de pe raza jud. 

Botoşani, de către 6 studenți. 

 

22 Asigurarea pregătirii continue a personalului prin  participarea acestuia la activităţi de formare 

continuă în instituţiile de învăţămant ale MAI şi în afara acestora. 

 

 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

28 p.f. au participat la astfel de activităţi de 

pregătire. 

Anul 2021 

134 p.f. au participat la astfel de activităţi de 

pregătire. 

 

23 Transmiterea către D.G.A. a datelor şi informaţiilor de interes în formă primară şi în timp operativ. 

 

   Semestrul II 2021 

Au fost transmise 2 informări. 
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Anul 2021 

Au fost transmise 3 informări. 

24 

Accesarea fondurilor europene şi bugetare şi asigurarea dirigenţiei de şantier pentru următoarele lucrări 

de investiţii din cadrul I.T.P.F. Iaşi: 

- la nivelul jud. Botoşani: Modernizare sediu S.P.F. Darabani - 6.685.674 lei-valoare totală 

                                          Construire sediu nou, SPF Rădăuți Prut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Modernizare sediu S.P.F. Darabani; 

În anul 2021 s-a derulat procedura de achiziţie prin 

care s-a ales  firma ce va realiza branşamentul 

electric şi postul de transformare al obiectivului de 

investiţie, fiind achitat către  S.C. DELGAZ S.A. 

tariful de racordare la energie electrică, ȋn sumă de  

315.281,79 lei, la care se adaugă lucrări 

suplimentare ȋn valoare de 13.646,63 lei; 

În anul 2018 au fost executate de către constuctor 

lucrări ȋn valoare de 430.101,57 lei. 

Contractul cu antreprenorul general a fost reziliat. 

Întreaga investiţie a fost preluată de către I.G.P.F. 

Bucureşti   

 

Construire sediu nou, SPF Rădăuți Prut 

În anul 2020 a fost realizat Studiul de Fezabilitate, 

proiectant S.C. INKSHAPE S.R.L., valoare 

contract: 103.530 lei. Alocarea fondurilor pentru 

continuarea investitiei (proiectare şi execuţie), se va 

face în urma unor noi identificări a liniilor de 

finanţare. 

V Creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului şi combaterea criminalităţii 

transfrontaliere 

    

25 Monitorizarea sistemelor de comunicaţii fixe (microunde) şi a sistemelor de comunicaţii mobile 

digitale în standard TETRA implementate. 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

30 intervenţii asigurate. 

Anul 2021 

49 intervenţii asigurate 

 

26 Monitorizarea exploatării mijloacelor de mobilitate terestră, navală, a echipamentelor de supraveghere 

şi control precum şi derularea acordurilor cadru ce au drept scop repunerea în stare de funcţionare a 

aparaturii de supraveghere. 

 

 

 

 

 

   
Semestrul II 2021 

Au fost asigurate 74 reparatii, 30 I.T.P. și 38 revizii 

ale tehnicii de mobilitate terestră și navală. 

Anul 2021 

Au fost asigurate 119 reparatii, 57 I.T.P. și 65 

revizii ale tehnicii de mobilitate terestră și navală. 

 

27 Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de întreţinere a fâşiei de protecţie a frontierei de stat a 

României şi a  semnelor de frontieră. 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

Au fost efectuate lucrări de întreținere a fâșiei arate 

pe raza jud. Botoșani astfel: 

-lucrări de curăţare arbori, arbuşti şi tocat resturi 

vegetale, în suprafaţă de 8,45 ha. 
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-lucrări de curăţare a vegetaţiei din jurul stâlpilor de 

frontier pe o rază de 2-5 metri şi a culoarului de 

observare pe direcţia statului vecin pe o lăţime de 5 

metri, în suprafaţă de 0,07 ha . 

-lucrări de întreţinere a unui număr de 26 de stâlpi 

de frontieră. 

 

Anul 2021 

Au fost efectuate lucrări de întreținere a fâșiei arate 

pe raza jud. Botoșani astfel: 

-lucrări de discuit la “fâşia arată” în suprafaţă de 

28,46 ha. 

-lucrări de curăţare arbori, arbuşti şi tocat resturi 

vegetale, în suprafaţă de 8,45 ha. 

-lucrări de curăţare a vegetaţiei din jurul stâlpilor de 

frontier pe o rază de 2-5 metri şi a culoarului de 

observare pe direcţia statului vecin pe o lăţime de 5 

metri, în suprafaţă de 0,07 ha . 

-lucrări de întreţinere a unui număr de 26 de stâlpi 

de frontieră. 

 

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

combaterii migraţiei ilegale. 

 

 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

Au fost înregistrate 7 evenimente de trecere ilegală 

a frontierei de stat. 

Anul 2021 

Au fost înregistrate 14 evenimente de trecere 

ilegală a frontierei de stat. 

 

29 Asigurarea respectării prevederilor legale în cazurile de solicitări de acordare a statutului de azil. 

 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

Nu au  fost  cazuri de solicitări de azil. 

Anul 2021 

Nu au  fost  cazuri de solicitări de azil. 

 

30 Destructurarea reţelelor de trafic internaţional de autovehicole furate prin efectuarea de acţiuni 

specifice şi verificări în PTF prin intermediul canalelor de cooperare poliţienească internaţională. 

 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

Nu au fost depistate autoturisme furate. 

Anul 2021 

A fost depistat 1 autoturism furat pe comunicaţii 

(S.T.P.F.  Botoşani) 

 

31 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. 

 

 

   Semestrul II 2021 

Au fost constatate 35 infracţiuni, fiind confiscate 

111.318 pachete de ţigări, 111,5 litri băuturi 

alcoolice, 3 mc material lemnos, 1 autovehicul a 
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fost indisponibilizat, iar  valoarea totală  a bunurilor 

confiscate fiind de 1.218.631 lei. 

Anul 2021 

Au fost constatate 80 infracţiuni, fiind confiscate 

242.314 pachete de ţigări, 191,5 litri băuturi 

alcoolice, 6,98 mc material lemnos, 6 autovehicule 

au fost indisponibilizate, iar  valoarea totală  a 

bunurilor confiscate fiind de 3.134.371 lei. 

 

32 Executarea unor acţiuni specifice privind combaterea traficului şi a tranzitului prin P.T.F. cu 

armament, muniţii, materiale explozive şi substanţe periculoase, precum şi a deţinerii şi folosirii ilegale 

a armelor de foc letale şi neletale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

Au fost descoperite 29 grame Marijuana şi 240 kg. 

tutun narghilea (P.T.F. Stînca) şi 3 grame substanţă 

vegetală pe comunicaţii (S.T.P.F. Botoşani). 

Anul 2021 

Au fost descoperite 31 grame Marijuana şi 240 kg. 

tutun narghilea (P.T.F. Stînca), 1 ţigară tip joint pe 

comunicaţii (S.P.F. Rădăuţi Prut) şi 3 grame 

substanţă vegetală pe comunicaţii (S.T.P.F. 

Botoşani). 

 

33 
Derularea acţiunilor proprii şi în cooperare cu structurile cu atribuţii pe linia combaterii braconajului 

piscicol şi cinegetic în zona de competenţă. 

 

 

 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

Au fost constatate 38 infracţiuni de braconaj 

piscicol, iar în urma acţiunilor specifice au fost 

confiscate 30 kg. peşte, 52 unelte de pescuit. 

Anul 2021 

Au fost constatate 96 infracţiuni de braconaj 

piscicol, iar în urma acţiunilor specifice au fost 

confiscate 43 kg. peşte, 103 unelte de pescuit. 

 

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

depuse. 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

Au fost înregistrate și gestionate 5  petiţii. 

Anul 2021 

Au fost înregistrate și gestionate 10  petiţii. 

 

VI Îmbunătăţirea cooperării intra şi interinstituţionale în scopul asigurării siguranţei cetăţeanului 

şi combaterii criminalităţii transfrontaliere 

    

35 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 Imigrari, I.J.J., S.J.I.P.I., Unitatea Specială de Aviaţie în domeniul prevenirii şi combaterii 

infracţionalităţii transfrontaliere în vederea asigurării cadrului legal de realizare a cooperării cu 

structurile M.A.I. 

 

 

   Semestrul II 2021 

Au fost derulate 310 misiuni comune (274 cu Pol. 

Natională, 32 I.P.J., 2 I.J.J. , 2 I.GI. ) 

Anul 2021 

Au fost derulate 730 misiuni comune (674 cu Pol. 

Natională, 51 I.P.J., 3 I.J.J., 2 I.G.I.) 

36 Dezvoltarea cooperării interinstituţionale prin schimbul de date şi informaţii si punerea în aplicare a    Semestrul II 2021 
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planurilor de cooperare încheiate cu autorităţile cu atribuţii la frontieră D.R.V., Garda Financiară, 

Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică, Direcţiile Silvice, A.J.V.P.S., A.N.P.A. şi autorităţile 

administraţiei publice locale. 

 

 

 

Au fost derulate 15 misiuni comune (3  A.N.P.A., 

11 I.S.U., 1 Transport Feroviar). 

Anul 2021 

Au fost derulate 23 misiuni comune (6 cu 

A.J.V.S.P., 5  A.N.P.A., 11 I.S.U., 1 Transport 

Feroviar). 

VII Dezvoltarea relaţiilor şi cooperării cu structuri similare din ţările U.E. şi vecine, dar şi cu diverse 

organisme şi organizaţii internaţionale cu atribuţii în domeniul managementului frontierei şi 

combaterii criminalităţii transfrontaliere 

    

37 Organizarea şi pregătirea acţiunilor coordonate de Agenţia Europeană de Management a frontierelor 

(Frontex) în cadrul structurilor I.T.P.F. Iaşi. Punerea în aplicare a Planurilor Operaţionale specifice 

misiunilor comune. 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

Nu au fost planificate misiuni ale experţilor străini 

la structurile PFR din jud. Botoşani 

Anul 2021 

Nu au fost planificate misiuni ale experţilor străini 

la structurile PFR din jud. Botoşani 

38 Participarea personalului şi a tehnicii de mobilitate terestră şi navală a I.T.P.F. în cadrul operaţiunilor 

comune şi a întâlnirilor de planificare şi evaluare a acestora de către Agenţia Frontex şi alte organizaţii 

internaţionale. 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

2 p.f. din cadrul structurilor P.F.R. de pe raza jud. 

Botoșani au participat la operaţiuni comune 

Anul 2021 

7 p.f. din cadrul structurilor P.F.R. de pe raza jud. 

Botoșani au participat la operaţiuni comune. 

39 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Semestrul II 2021- 

La frontiera cu R.Moldova 

- Şedinţe de lucru – 223; 

- Cercetări în comun – 1; 

- Misiuni în comun – 44; 

- Predări persoane – 1; 

- Corespondenţă transmisă/primită –112/101. 

 

La frontiera cu Ucraina: 

- Şedinţe de lucru – 10; 

- Cercetări în comun – 8; 

- Misiuni comune – 21; 

- Predări persoane – 3; 

- Corespondenţă transmisă/primită  – 266/275. 

 

Anul 2021- 

La frontiera cu R.Moldova 

- Şedinţe de lucru – 279; 

- Cercetări în comun – 3; 

- Misiuni în comun – 44; 

- Predări persoane – 1; 

- Corespondenţă transmisă/primită –264/186. 
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La frontiera cu Ucraina: 

- Şedinţe de lucru – 13; 

- Cercetări în comun – 10; 

- Misiuni comune – 21; 

- Predări persoane – 7; 

- Corespondenţă transmisă/primită  – 479/504. 

 

VIII 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 

    

40 Participarea la şedinţele consiliilor judeţene pentru situaţii de urgenţă, alte comandamente pe ordine 

publică şi colegii prefecturale. 

 

 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

Au fost asigurate 6 participări în cadrul Colegiului 

prefectural. 

Anul 2021 

Au fost asigurate 9 participări în cadrul Colegiului 

prefectural. 

 

41 
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. 

 

 

 

   Semestrul II 2021 

Personal participant, 180 p.f. în cadrul CJCCI 

Botoșani (180 zile). 

Anul 2021 

Personal participant, 360 p.f. în cadrul CJCCI 

Botoșani (360 zile). 

 

42 Punerea în aplicare a planurilor de cooperare locale privind diferitele situaţii de urgenţă şi criză în 

vederea limitării efectelor cauzate de acestea. 

   Nu au existat solicitări/situații în acest sens. 

 

 Nr. obiective - 5 

Nr. acțiuni - 24 

    

 Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Botoșani 

4 2/

2 

0/0  

IX Asigurarea eficienței și eficacității misiunilor de ordine  publică executate de structurile 

Jandarmeriei Române 

    

43 Asigurarea cadrului dispozițional pentru planificarea, organizarea și executarea misiunilor de ordine 

publică 

   Sem. al II-lea 2021 

Numărul total al misiunilor de asigurare a ordinii 

publice=127; 

Numărul ordinelor și dispozițiilor elaborate=127; 

Numărul sancțiunilor aplicate=27; 

Valoarea sancțiunilor aplicate=10.800 lei. 

Total an 2021 

Numărul total al misiunilor de asigurare a ordinii 

publice=202; 

Numărul ordinelor și dispozițiilor elaborate=202; 
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Numărul sancțiunilor aplicate=91; 

Valoarea sancțiunilor aplicate=35.500 lei. 

X Modernizarea pazei obiectivelor și transporturilor - Pregătirea personalului de  pază     

44 Pregătirea efectivelor care încadrează structurile de intervenție și a efectivelor din cadrul dispozitivelor 

de pază pentru îmbunătățirea capacității de reacție și a gradului de coeziune între acestea 

   Sem. al II-lea 2021 

Numărul  exercițiilor desfășurate/numărul celor 

planificate=0/3; 

Numărul forțelor care participă la exercițiu/numărul 

total al forțelor operative din pază 0/0 

Total an 2021 

Numărul  exercițiilor desfășurate/numărul celor 

planificate=0/6; 

Numărul forțelor care participă la exercițiu/numărul 

total al forțelor operative din pază 0/0 

XI Perfecționarea  activității în domeniul realizării capacității operaționale a structurilor 

Jandarmeriei Române și managementului situațiilor de urgență conform competențelor 

    

45 Participarea la exercițiile inițiate și organizate de structurile Ministerului Afacerilor Interne și 

Serviciului Român de Informații în cooperare cu celelalte structuri ale SNAOPSN (Sistemul Național 

de Apărare Ordine Publică și Siguranță Națională)  pentru compatibilizarea acestora, în vederea 

gestionării situațiilor speciale, de criză sau de protecție civilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sem. al II-lea 2021 

Numărul exercițiilor la care se participă=2; 

Aprecierile instituțiilor participante; 

Compatibilizarea structurilor în vederea gestionării 

situațiilor speciale, de criză sau de protecție civilă. 

Total an 2021 

Numărul exercițiilor la care se participă=5; 

Aprecierile instituțiilor participante; 

Compatibilizarea structurilor în vederea gestionării 

situațiilor speciale, de criză sau de protecție civilă. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani a fost 

apreciat cu privire la modul de implicare și 

îndeplinire a situațiilor tactice create. 

46 Participarea la exercițiile inițiate și  organizate de structurile Ministerului Apărării Naționale în 

cooperare cu celelalte structuri ale SNAOPSN (Sistemul Național de Apărare Ordine Publică și 

Siguranță Națională) pentru compatibilizarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu structurile 

forțelor armate, în vederea gestionării situațiilor speciale, de criză sau de protecție civilă 

 

 

   Nu s-au executat 

 

 

 

 

 
 Nr. obiective – 3 

Nr. acțiuni - 4 

    

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului 

Botoșani 

14 12

/ 

13 

0/0  

XII 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 

    

47 Controale: 

- de fond executate prin colective de inspectori 

- tematice 

   Sem. al II-lea 2021 

-nr. controale de fond executate prin colective de 

inspectori - 1; 
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- de fond executate individual 

Verificări 

- adăposturi 

- localităţi aflate în zona de planificare la urgenţă 

- localităţi aflate în zona de inundabilitate 

- zone cu alunecări sau prăbuşiri de teren 

- localităţi afectate de alunecări sau prăbuşiri de teren 

- sirene 

- spaţii de evacuare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-nr. controale tematice - 72; 

-nr. controale tematice inopinate la operatori 

economici și instituții - 46; 

-nr. controale de fond individuale la instituții și 

operatori economici - 184; 

-nr. controale de fond la U.A.T. – 1; 

-nr. audituri de supraveghere la persoane autorizate 

să desfășoare lucrări în domeniul apărării împotriva 

incendiilor - 5; 

-nr. verificări sirene – 0; 

-nr. verificări spații de evacuare – 0; 

 

Total an 2021 

-nr. controale de fond executate prin colective de 

inspectori - 4; 

-nr. controale tematice - 166; 

-nr. controale tematice inopinate la operatori 

economici și instituții - 116; 

-nr. controale de fond individuale la instituții și 

operatori economici - 436; 

-nr. controale de fond la U.A.T. – 4; 

-nr. audituri de supraveghere la persoane autorizate 

să desfășoare lucrări în domeniul apărării împotriva 

incendiilor - 6; 

-nr. verificări sirene – 0; 

-nr. verificări spații de evacuare – 0; 

XIII Acţiuni de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice 

zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul 

situaţiilor de urgenţă. 

    

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

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

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

şi intervenţie 

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

 

   Sem. al II-lea 2021 

-nr. instruiri și informări desfășurate la localitățile, 

instituțiile și obiectivele controlate – 89; 

-nr. exerciții de alarmare, evacuare și intervenție la 

locul de muncă – 95; 

- acţiuni de informare a populaţiei în cadrul 

campaniei „Un cămin sigur pentru copilul tău!” – 3; 

 

Total an 2021 

-nr. instruiri și informări desfășurate la localitățile, 

instituțiile și obiectivele controlate – 484; 

-nr. exerciții de alarmare, evacuare și intervenție la 

locul de muncă – 302; 

- acţiuni de informare a populaţiei în cadrul 
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campaniei „Un cămin sigur pentru copilul tău!” – 4; 

XIV 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 

    

49 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 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- 1 solicitare depusă pentru înființarea unui serviciu 

privat pentru situaţii de urgenţă - 0 avize emise; 

- 3 solicitări depuse pentru avizarea sectorului de 

competenţă a unui serviciu privat pentru situaţii de 

urgenţă - 2 avize emise; 

- 3 solicitări depuse pentru înfiinţarea unui serviciu 

voluntar pentru situaţii de urgenţă, 0 avize emise; 

- 3 solicitări depuse pentru avizarea sectorului de 

competenţă a unui serviciu voluntar pentru situaţii de 

urgenţă, 0 aviz emis; 

- 32 solicitări emitere aviz de securitate la incendiu – 27 

avize emise; 

- 0 solicitări emitere aviz de protecţie civilă – 0 avize 

emise; 

- 58 solicitări emitere autorizaţie de securitate la incendiu 

– 53 autorizaţii de securitate la incendiu emise; 

- 2 solicitări emitere autorizaţie de protecţie civilă  – 2 

autorizaţii de protecţie civilă emise; 

- avize amplasare în parcelă – 137; 

- puncte de vedere la PUG, PUZ şi PUD – 35; 

 

Total an 2021 

 - 1 solicitare depusă pentru înființarea unui serviciu 

privat pentru situaţii de urgenţă - 0 avize emise; 

- 4 solicitări depuse pentru avizarea sectorului de 

competenţă a unui serviciu privat pentru situaţii de 

urgenţă - 3 avize emise; 

- 4 solicitări depuse pentru înfiinţarea unui serviciu 

voluntar pentru situaţii de urgenţă, 1 aviz emis; 

-1 solicitare depusă pentru avizarea sectorului de 

competenţă a unui serviciu voluntar pentru situaţii de 

urgenţă, 1 aviz emis; 

- 75 solicitări emitere aviz de securitate la incendiu – 67 

avize emise; 

- 2 solicitări emitere aviz de protecţie civilă – 2 avize 

emise; 

- 118 solicitări emitere autorizaţie de securitate la 

incendiu – 105 autorizaţii de securitate la incendiu emise; 

- 3 solicitări emitere autorizaţii de protecţie civilă  – 3 

autorizaţii de protecţie civilă emise; 

- avize amplasare în parcelă – 249; 

- puncte de vedere la PUG, PUZ şi PUD – 57; 
XV Elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă     



109 

 

voluntare şi private, precum şi a populaţiei 

50 Elaborarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2021. 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de pregătire, în anul 2021, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Total an 2021 (activități desfășurate în semestrul I) 

- 78 documentaţii depuse în vederea avizării 

Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor 

de urgenţă de la localităţi - 78 planuri avizate; 

- 6 documentaţii depuse în vederea avizării Planului 

anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă 

de la instituţii şi operatorii economici din judeţ - 6 

planuri avizate; 

- instruire anuală cu președinții C.L.S.U. din județ - 

0; 

- instructaj de pregătire cu șefii centrelor operative 

pentru situații de urgență - 0; 

- convocarea semestrială de pregătire cu șefii 

S.V.S.U. din județ - 1; 

- convocarea semestrială de pregătire cu șefii 

S.P.S.U. din județ -0; 

XVI Activităţi de control a serviciilor publice voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.     

51 

Executare 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sem. al II-lea 2021 

-nr. activități de control și îndrumare cu S.V.S.U. - 

4; 

-nr. activitate de control și îndrumare cu S.P.S.U. - 

5; 

-nr. activități de informare și instruire a autorităților 

publice și conducerile operatorilor economici 

privind desfășurarea activității S.V.S.U. sau 

S.P.S.U. - 9; 

 

Total an 2021 

-nr. activități de control și îndrumare cu S.V.S.U. - 

5; 

-nr. activitate de control și îndrumare cu S.P.S.U. - 

6; 

-nr. activități de informare și instruire a autorităților 

publice și conducerile operatorilor economici 

privind desfășurarea activității S.V.S.U. sau 

S.P.S.U. - 12; 

 

XVII Activităţi de îndrumare  / coordonare a serviciilor publice voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă. 

    

52 Coordonarea şi îndrumarea autorităţilor publice locale, operatorilor economici privind desfăşurarea 

activităţii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 

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

   Sem. al II-lea 2021 

-nr. activități de informare / instruire a autorităților 

publice și conducerile operatorilor economici 
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privind desfășurarea activității S.V.S.U. sau 

S.P.S.U. – 9; 

 

Total an 2021 

-nr. activități de informare / instruire a autorităților 

publice și conducerile operatorilor economici 

privind desfășurarea activității S.V.S.U. sau 

S.P.S.U. – 12; 

XVIII Verificarea modului de respectare a criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în 

organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi  în activitatea acestora. 

    

53 Executarea de verificări privind structura organizatorică şi dotarea  serviciilor voluntare şi private 

pentru situaţii de urgenţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sem. al II-lea 2021 

-nr. activități de verificare a modului de respectare 

a criteriilor de performanță cu S.V.S.U. – 3; 

- nr.activități de verificare a modului de respectare 

a criteriilor de performanță cu S.P.S.U. – 1; 

Total an 2021 

-nr. activități de verificare a modului de respectare 

a criteriilor de performanță cu S.V.S.U. – 4; 

- nr.activități de verificare a modului de respectare 

a criteriilor de performanță cu S.P.S.U. – 2; 

XIX Organizarea concursurilor profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum şi acţiunilor 

educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli. 

    

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

                 - etapa judeţeană  

Sprijinirea Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor: 

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

              - etapa judeţeană  

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

              - etapa pe localitate 

                 - etapa judeţeană 

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

temelor specifice domeniului situaţiilor de urgenţă şi  desfăşurarea de activităţi practice. 

   Din cauza situaţiei generate de instituirea stării de 

alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi 

control a infecţiilor, în contextul situaţiei 

epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, 

desfăşurarea concursurilor şi  a activităţilor de 

pregătire cu elevii, a fost anulată. 

XX 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. 

    

55 
Actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Botoşani. 

   Total an 2021 

1 plan actualizat 

XXI 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 
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cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă. 

56 Desfăşurarea antrenamentelor de înştiinţare, avertizare, prealarmare, alarmare şi evacuare  a 

comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi operatorilor economici sursă de risc de către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani. 

 

 

 

 

   Sem. al II-lea 2021 

- antrenamente - 10; 

- exerciții avertizare/ alarmare/evacuare - 0; 

 

Total an 2021 

- antrenamente - 18; 

- exerciții avertizare/ alarmare/evacuare - 0; 

XXII Stabilirea concepţiei de intervenţie şi elaborarea / coordonarea elaborării documentelor 

operative de răspuns. 

    

57 Executarea recunoaşterilor în teren în vederea  întocmirii  Planurilor operative de intervenţie. 

Avizarea planurilor de intervenţie în caz de incendiu. 

 

 

 

 

 

 

 

   Sem. al II-lea 2021 

-recunoaștere/trimestru – 1; 

-avizare planuri operative: din 2 documentaţii 

depuse au fost avizate 4; 

 

Total an 2021 

-recunoaștere/trimestru – 1; 

-avizare planuri operative: din 22 documentaţii 

depuse au fost avizate 13 

XXIII Planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi altor activităţi de pregătire, pentru 

verificarea viabilităţii documentelor operative 

    

58 Planificarea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de pregătire fără acţiune în teren (EXCON) şi cu 

forţe şi mijloace în teren (EXCOM) în anul 2021 de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani în următoarele locaţii:  

-EXCON - Exerciţiu de conducere fără acţiune în teren la producerea unor situaţii de urgenţă(incendii, 

eşecul utilităţilor publice, accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport) Dispecerate, 

CJCCI Botoşani, Cvartal locuinţe, municipiul Dorohoi. 

- EXCOM – Exerciţiu combinat de conducere cu forţe şi mijloace în teren la producerea unor situaţii 

de urgenţă (eşecul utilităţilor publice, accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport)- 

S.C. TERRA CONSTRUCŢII S.R.L. 

- EXCOM – Exerciţiu combinat de conducere cu forţe şi mijloace în teren la producerea unor situaţii 

de urgenţă (incendii, eşecul utilităţilor publice)- S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani 

-EXCON - Exerciţiu de conducere fără acţiune în teren la producerea unor situaţii de urgenţă(incendii 

de vegetaţie) OCOL SILVIC Dorohoi / Darabani. 

   Sem. al II-lea 2021 

-exercițiu/trimestru – 2; 

 

Total an 2021 

exercițiu/trimestru – 4; 

XXIV Elaborarea şi supunerea spre aprobare a documentelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Botoşani. 

    

59 
- Hotărâri C.J.S.U. 

- Procese verbale şedinţe C.J.S.U. 

 

 

 

 

   Sem. al II-lea 2021 

procese verbal de ședințe - 48; 

H.C.J.S.U. – 73. 

 

Total an 2021 

procese verbal de ședințe - 85; 

H.C.J.S.U. – 115. 
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XXV 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 2021 – 2022. 

    

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

gheţii şi poleiului în jud. Botoşani în iarna 2021 – 2022. 

   Sem. al II-lea 2021/Total an 2021 

Actualizat 1 Plan  de protecție și intervenție în 

cazul căderilor masive de zăpadă, a producerii 

gheții și poleiului în județul Botoșani în iarna 2021 

- 2022. 

 Nr. obiective – 14 

Nr. acțiuni - 14 

    

 Total nr. obiective – 25 

Total nr.acțiuni - 60 
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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  

 

 

Alte observaţii 

 

 

 

 

 1.  Modernizare și consolidare Post Poliție 

Avrămeni 

 

 

 

 

 

1.301,94/2017 

 

1.338,33/2020 

 

 

 

 

Cofinanțare –fonduri 

de la bugetul de stat și 

fonduri europene 

 

 

Data începerii investiției 2017 

Data începerii lucrărilor: *nedefinit 

Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 

Data finalizării investiției = data recepției finale 

(după expirarea perioadei de garanție) - 2024 

100% 

Valoarea lucrărilor 

contractate 2021 = 

1.030,30 mii lei 

finalizat 

2.  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: *nedefinit 

Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 

Data finalizării investiției = data recepției finale 

(după expirarea perioadei de garanție) - 2024 

50% 
Valoarea lucrărilor 

contractate 2021 = 

957,84 mii lei 

3.  Modernizare și consolidare Post Poliție 

Drăgușeni 

1.250,60/2017 

 

1.402,32/2020 

 

 

 

Cofinanțare –fonduri 

de la bugetul de stat și 

fonduri europene 

Data începerii investiției 2017 

Data începerii lucrărilor: *nedefinit 

Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 

Data finalizării investiției = data recepției finale 

(după expirarea perioadei de garanție) - 2024 

100% 

Valoarea lucrărilor 

contractate 2021 = 

1.155,46 mii lei 

finalizat 

4.  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: *nedefinit 

Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 

Data finalizării investiției = data recepției finale 

(după expirarea perioadei de garanție) - 2024 

65% 
Valoarea lucrărilor 

contractate 2021 = 

721,66 mii lei 

5.  Modernizare și consolidare Post Poliție 

Rădăuți-Prut 

 

 

 

 

864,82/2017 

 

976,01/2020 

 

 

 

Cofinanțare –fonduri 

de la bugetul de stat și 

fonduri europene 

 

 

 

Data începerii investiției 2017 

Data începerii lucrărilor: *nedefinit 

Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 

Data finalizării investiției = data recepției finale 

(după expirarea perioadei de garanție) - 2024 

100% 

Valoarea lucrărilor 

contractate 2021 = 

719,52 mii lei 

finalizat 

6.  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: *nedefinit 

Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 

Data finalizării investiției = data recepției finale 

(după expirarea perioadei de garanție) - 2024 

50% 
Valoarea lucrărilor 

contractate 2021 = 

1202.04  mii lei 
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13.           ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIECTIVE DE INVESTIŢII 

PROIECTE  ȘI  INVESTIȚII ALE UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE 
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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 

 

 

31.12.2021 

Data începerii 

investiţiei şi 

data 

finalizării 

investiţiei, 

conform 

contractului 

de finanţare 

semnat 

Alte 

observaţii 

 

1 JUDEŢUL BOTOŞANI - CONSILIUL JUDEŢEAN      

1  Construire de locuințe pentru tineri-specialiști în 

sănătate, destinate închirierii prin programul ANL, 

conform Legii 152/1998, în str. Ștefan cel Mare nr. 

39, Municipiul Botoșani. 

CJ Botoșani va suporta Cheltuieli pentru elaborarea 

studiului de fezabilitate, proiect tehnic, execuția 

utilităților și amenajarea terenului 

4.921,786 

3.124,076 

 

 

 

977,000 

524,111 

ANL 

 

 

 

 

BJ-CJ 

100% 

 

 

 

100% 

03.04.2019 

16 luni 

Sept. 2020 

 

14.08.2020 

6 luni 

Recepție lucrări în data 

de 16.03.2021 

finalizat 
 
Recepție lucrări în data 

de 16.03.2021 

finalizat 

2  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 

 

3  Modernizare 291D, Ibănești-Cristinești, km 13+000-

18+000 

8.611,579 PNDL II 100% 08.08.2018 

08.08.2020 

31.12.2022 

31.10.2021 

finalizat 

4  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 

 

5  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 

 

6  Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 6.220,502 PNDL II 74% 31.12.2022  
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0+000-2+500 Sept. 2021 

31.12.2022 

7  Consolidare versant şi modernizare DJ 293, Dumeni–

Havârna, km 8+100 – 9+000 

11.991,766 

9.930,000 

 

CNI 
Subprogramul 

Lucrări de primă 

urgență 

80% Nov.2018 

31.12.2022 
 

8  Consolidare versant şi modernizare DJ 296, Roma – 

Nicşeni, km 14+000-15+380 

22.624,409 CNI 80% 31.12.2022 Ordin începere lucrări 

05.01.2021 

9  „Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a 

Muzeului Județean Botoșani” 

35.999,00  

din care 577,00 

este contribuția 

CJ BT 

CNI Predare 

amplasament către 

firmele care vor 

executa 

documentația 

tehnică+execuție 

lucrări 

15.12.2021 

3 ani și  

6 luni 

Ordin începere lucrări 

15.12.2021 

 

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 

 

 

În data de 19.01.2022 

sunt 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 
CNI 

Program  

naţional de 

construcţii de 

interes public şi 

social 

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 

Colegiul Național „A.T.Laurian”, municipiul 

Botoșani, județul Botoșani 

253,660 PNDL II 99% 02.07.2018 

31.12.2022 
 

6  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Grădinița “Floare de Colț”, municipiul Botoșani, 

județul Botoșani 

232,900 PNDL II 100% 14.03.2018 

31.12.2022 
finalizat 
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7  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Grădinița nr.19, municipiul Botoșani, județul Botoșani 

700,810 PNDL II 100% 18.07.2018 

31.12.2022 
finalizat 

8  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 
 

9  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 
 

10  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Grădinița “Șotron”, municipiul Botoșani, județul 

Botoșani 

249,810 PNDL II 90% 04.04.2018 

31.12.2022 
 

11  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 
 

12  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Liceul cu Program Sportiv, municipiul Botoșani, 

județul Botoșani 

464,640 PNDL II 100% 16.05.2018 

31.12.2022 
finalizat 

13  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 
 

14  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Liceul Tehnologic „Elie Radu”, municipiul Botoșani, 

județul Botoșani 

586,720 PNDL II Elaborare 

documentatie 

procedură achiziții 

  

15  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 

 

16  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe” Botoșani, 

municipiul Botoșani, județul Botoșani 

278,420 PNDL II Elaborare 

documentatie 

procedură achiziții 

  

17  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Școala Gimnazială nr.12, municipiul Botoșani, județul 

Botoșani 

452,280 PNDL II 100% 14.03.2018 

31.12.2022 
finalizat 

18  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Școala Gimnazială nr.17, municipiul Botoșani 

451,150 PNDL II 100% 14.03.2018 

31.12.2022 
finalizat 

19  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Școala Gimnazială nr.2, municipiul Botoșani 

452,280 PNDL II 100% 14.03.2018 

31.12.2022 
finalizat 

20  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 
 

21  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, municipiul 

727,690 PNDL II 100% 14.03.2018 

31.12.2022 
finalizat 
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Botoșani, județul Botoșani 

22  Reabilitare și modernizare str. Drumul Tătarilor, 

municipiul Botoșani, județul Botoșani 

6.406,680 PNDL II 100% ordin de 

începere a 

lucrărilor în 

data de 

21.10.2019 

31.12.2022 

finalizat 

23  Relocare Grădinița 24 ,,Voinicelul'', municipiul 

Botoșani, județul Botoșani 

645,010 PNDL II Elaborare 

documentatie 

procedură achiziții 

  

24  Consolidare și reabilitare Sală de sport – Liceul 

Teoretic Nicolae Iorga Botoșani 

1.366,371 CNI 

Subprogramul 

Săli de sport 

- 2020 Reziliat contract 

de execuție 

25  Modernizare sistem iluminat public pietonal 995,314 AFM - 20.08.2021 

20.08.2024 
Aprobat finanțare 

3 MUNICIPIUL DOROHOI      

1  Reabilitare imobil pentru schimbare destinaţie în 

unitate de învaţãmânt, mun. Dorohoi, jud. Botoşani 

5.083,349 HG 28/2009  

PNDL 2 
100% 2018 - 2022 finalizat 

2  Construire Bazin de înot didactic, strada CD Gherea 

nr. 13, municipiul Dorohoi, județul Botoșani 

6.265,984   

fără TVA 

7.804,706 

CNI 
Programul 

Național de 

Construcții de 

Interes Public sau 

Social, 

Subprogramul 

"Bazine de înot"  

100% 
 

2018-2021 finalizat 

3  Reabilitare şi modernizare strada “Sf. Ioan Românul”, 

mun. Dorohoi, jud. Botoşani 

12.476,978 PNDL II 100% 2019-2021 

2022 

finalizat 

4  Consolidare versant din zona spitalului municipal 

Dorohoi (Pc 3511/3) 

7.692,720 CNI  
Programul 

Național de 

Construcții de 

Interes Public sau 

Social, 

Subprogramul 

"Lucrări în primă 

urgenţă"  

100% 2019-2021 

2022 
finalizat 

5  Locuințe sociale strada Cercetaș Știubianu, mun. 

Dorohoi, jud. Botoșani 

3.037,009 Programul 

privind 

construcția de 

locuințe sociale 

derulat conform 

Legii locuinței 

nr. 114/1996 

100% 2019-2021 

2022 

Recepționat 

finalizat 
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6  Locuințe sociale, str. Dumbrava Roșie, mun. 

Dorohoi, jud.Botoșani 

4.301,356 Programul 

privind 

construcția de 

locuințe sociale 

derulat conform 

Legii locuinței 

nr. 114/1996 

100% 2019-2021 

2022 

Recepționat 

finalizat 

7  Construcție nouă - Grădinița cu program normal 

nr. 6 

2.785,000 BS 100% 2020 

2021 
finalizat 

8  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  

9  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  Asfaltare străzi principale orașul Darabani 13.812,030 PNDL I 100% 24.10.2014 

31.12.2020 

31.12.2022 

finalizat 

2  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 

 

3  Extinderea, modernizarea și dotarea Gradiniței nr. 5, 

oraș Darabani, județul Botoșani 

2.277,019 PNDL II 100% 08.03.2018 

08.03.2022 
finalizat 
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31.12.2022 

4  Construire pod  boieresc, str. Colonel Șchiopu 

Constantin, cartier Teioasa, oraș Darabani, județul 

Botoșani 

741,100 PNDL II 100% 31.05.2018 

31.12.2022 
 finalizat 

5  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  

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

 

19.806,850 CNI 
Programul 

Național de 

Construcții de 

Interes Public sau 

Social, 

Subprogramul 

"Lucrări în primă 

urgenţă"  

Elaborare  

PTh 
2021-2023 Orașul Darabani are 

obligaţia executării 

utilităţilor aferente. 

7  Reabilitare și modernizare  străzi afectate de pagubele 

produse în urma calamităților, oraș Darabani, județul 

Botoșani 

6.902,720 CNI 
Programul 

Național de 

Construcții de 

Interes Public sau 

Social, 

Subprogramul 

"Lucrări în primă 

urgenţă"  

In procedură de 

licitație pentru 

serviciile de 

proiectare și 

execuție lucrări 

2021-2023 Orașul Darabani are 

obligaţia executării 

utilităţilor aferente. 

8   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  

6 ORAŞ FLĂMÂNZI      

1  Modernizare prin asfaltare străzi în oraşul Flămânzi 6.505,160 PNDL II 100% 20.09.2017 

dec. 2020 

martie 2021 

31.12.2022 

finalizat 

2  Modernizare sistemului de iluminat public in orașul 

Flămânzi 

988,833 

 

Programul 

Iluminat Public  

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

AFM 

Finalizare  

achiziții execuție 

lucrări 

dec.2020  

iunie 2022 
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3  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 
 

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

execuție lucrări 

finalizată 

Aprilie 2021 

decembrie 

2024 

 

5  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 
 

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  
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9  Locuințe pentru tineri destinate închirierii-Strada 1 

Decembrie nr. 24-26 

7.281,811 ANL proiectare 2019  

8 ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI      

1  Modernizare drumuri de interes local in oraşul 

Ștefănești, județul Botoșani” - obiectiv nou. 

7.792,000 PNDL 100% 01.03.2018 

01.03.2020 

15.12.2020 

finalizat 

2  Extinderea, consolidarea, reabilitarea, modernizarea şi 

dotarea cinematografului Prutul din Oraşul Ştefăneşti, 

Judeţul Botoşani”. 

9.489,000 CNI 
Programul 

național de 

construcții de 

interes public și 

social, 

subprogramul 

„Săli de cinema”  

Predare 

CNI ptr realizare 

Pth+lucrări 

01.10.2018 

01.10.2021 
 

3  Construire cămin cultural în localitatea Bobulești 3.250,000 CNI 
Programul 

național de 

construcții de 

interes public și 

social, 

subprogramul 

“Așezăminte 

culturale” 

Obiectiv 

 predat la  

CNI pentru 

realizarea 

lucrărilor 

  

4  Construire și dotare centru de permanență în orașul 

Ștefănești 

5.926,000 CNI 
Programul 

național de 

construcții de 

interes public și 

social, 

subprogramul 

“Unități sanitare 

din mediul urban” 

Obiectiv 

 predat la  

CNI pentru 

realizare 

Pth+lucrări 

  

5  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 

Execuție 

 lucrări 
01.11.2020 

14.12.2024 

 

9 COMUNA ADĂŞENI      

1  Aducțiune alimentare cu apă din Magistrala Ștefănești 

(Prut)-Săveni și extindere alimentare cu apă în 

comuna Adășeni, județul Botoșani 

8.359,000 PNDL II 100% 12.09.2019 

30.08.2021 
finalizat 

2  Reabilitare, modernizare și eficientizare iluminat 284,000 PNDL II 100% 31.12.2022 finalizat 
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public în comuna Adășeni 

10 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   Aprobat prin Ordinul 

MDLPA nr. 

141/11.02.2021 

3  Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna 

Albești 

 CNI   Aprobat prin Ordinul 

MDLPA nr. 

922/12.07.2021 

11 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 

2  Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 3 

Tudor Vladimirescu, comuna Avrămeni, județul 

Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de 

funcționare 

739,370 PNDL 100% 25.09.2017 

25.09.2018 
finalizat 

3  Extindere, reabilitare și modernizare a sistemului de 

alimentare cu apă in comuna Avrămeni, județul 

Botoșani 

16.030,650 PNDL 100% 05.10.2018 

04.10.2020 

31.12.2022 

finalizat 
Proces verbal de 

receptie la terminarea 

lucrărilor nr. 

3.797/22.06.2021 

4  Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII, 

corp I și corp II, comuna Avrămeni, județul Botoșani 

5.414,970 PNDL 100% 15.07.2019 

14.03.2021 

31.12.2022 

finalizat 
In luna iulie a avut loc 

recepția la terminarea 

lucrărilor 

12 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 

1.000,000 AFM Achiziție 

 execuțiie 

lucrări 
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fluxului luminos la nivelul intregului obiectiv de 

investitii in Comuna Bălușeni, Județul Botoșani 

13 COMUNA  BLÂNDEŞTI      

1  Modernizare drumuri comunale și sătești din comuna 

Blândești, județul Botoșani 

7.970,690 PNDL 95% 27.03.2018 

31.12.2020 

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 
 

14 COMUNA BRĂEŞTI      

1  Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna 

Brăești, județul Botoșani – 6,77 km 

4.100,000 PNDL 2 100% 27.07.2018 

09.03.2022 

31.12.2022 

finalizat 

2  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 

 

3  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 

 

15 COMUNA BROSCĂUŢI      

1  Extindere rețea de distribuție și colectoare de 

canalizare în comuna Broscăuți, județul Botoșani 

9.143.760 PNDL 100% 2019 

2021 

31.12.2022 

finalizat 

2  Sală de sport cu tribună cu 180  locuri, sat Broscauti, 

comuna Broscauti, Judetul Botosani 

7.544,680 CNI 100% 2019 

2021 
finalizat 

16 COMUNA CĂLĂRAŞI      

1  Reabilitare şi extindere Școala Primară nr. 3 din 

localitatea Pleșani, comuna Călărași,  județul Botoșani 

582,732 PNDL 100% 04.05.2018 

04.05.2020 

31.12.2022 

Data recepției: 

15.03.2021 

finalizat 

2  Reabilitare şi extindere Școala Primară nr.4 din 

localitatea Libertatea, comuna Călărași,  județul 

Botoșani 

597,842 PNDL 100% 04.05.2018 

04.05.2020 

31.12.2022 

Data recepției: 

15.03.2021 

finalizat 

3  Construire şi dotare Școala Primară în localitatea 

Ciornohal, comuna Călărași,  județul Botoșani 

607,344 PNDL 100% 18.05.2018 

18.05.2020 

31.12.2022 

finalizat 

4  Reabilitare și extindere dispensar medical Călărași, 883,123 PNDL 98% 18.05.2018  
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comuna Călărași,  județul Botoșani 18.05.2020 

31.12.2022 

5  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 

 

6  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 

 

17 COMUNA CONCEŞTI      

1  Modernizare  grădinița cu program normal, comuna 

Concești, județul Botoșani 

784,607 PNDL 100% 2018 

31.12.2022 
finalizat 

2  Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Concești - corp 

clase primare, comuna Concești, județul Botoșani 

742,086 PNDL 100% 2018 

31.12.2022 
finalizat 

3  Modernizare  Şcoala primară nr. 1 Movileni”, comuna 

Concești, județul Botoșani 

1.149,532 PNDL 100% 2018 

31.12.2022 
finalizat 

4  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 
 

5  Reabilitare   prin asfaltare  a  DC 85, de la km 4+580                                                          

la km 7+747 din comuna Concesti, judetul Botosani’’ 

3.249,453 PNDL 2 100% 2018 

2022 
finalizat 

18 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 

19 COMUNA CORDĂRENI      

1  Construire dispensar comunal cu cabinete medicale 

specializate și locuință de serviciu medic, comuna 

Cordăreni, județul Botoșani 

1.379,756  PNDL 100% 29.12.2017-         

29.12.2021 

31.12.2022 

finalizat 

2  Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna 

Cordăreni, județul Botoșani 

5.196,259  PNDL II 100% 02.04.2018     

02.04.2022 
finalizat 

20 COMUNA CORLĂTENI      

1  Realizare extindere, modernizare și dotare școală și 

gradiniță în corpurile A si B din cadrul Școlii 

4.998,052 PNDL 95% 23.11.2017 

23.11.2021 
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Gimnaziale, localitatea Corlăteni, comuna Corlăteni, 

județul Botoșani 

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 

21 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  

22 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  Modernizare, Dotare şi Extindere grupuri sanitare şi 

centrală termică la Şcoala cu clasele I-IV Şupitca, 

comuna Coşula, judeţul Botoşani  

895,488 PNDL 100% 29.05.2018 

29.05.2022 

31.12.2022 

finalizat 

4  Modernizare, Dotare şi Extindere grupuri sanitare şi 

centrală termică la Şcoala cu clasele I-IV Pădureni, 

comuna Coşula, judeţul Botoşani  

596,834 PNDL 100% 29.05.2018 

29.05.2022 

31.12.2022 

finalizat 

5  Modernizare, Dotare şi Extindere grupuri sanitare şi 

centrală termică la Şcoala cu clasele I-IV Buda, 

comuna Coşula, judeţul Botoşani  

595,644 PNDL 100% 29.05.2018 

29.05.2022 

31.12.2022 

finalizat 

6  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 

 

23 COMUNA CRISTEŞTI      

1  Demolare, construire și dotare Școala Primară nr. 2 

Oneaga, comuna Cristești, județul Botoșani, în 

vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare 

1.107,241 PNDL 100% 2017/ 2020 

2021 
finalizat 

2  Construire și dotare grădiniță în sat Cristești, comuna 

Cristești, județul Botoșani 

1.556,726 PNDL 100% 2017/ 2020 

2021 
finalizat 
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3  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 
 

4  Construire și dotare Cămin cultural în localitatea 

Cristești, județul Botoșani 

2.042,011 CNI 70% 2018 

2020-2021 
 

5  Construire sala de sport scolara in localitatea Cristesti, 

comuna Cristesti, judetul Botosani 

 CNI SF 2019 

2022 
 

24 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 

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 

 

4  Construire și dotare Dispensar Uman  sat  Dragalina, 

comuna Cristinești,  județul Botoșani 

887,000 PNDL 100% 26.04.2018 

25.04.2022 

31.12.2022 

finalizat 

25 COMUNA CURTEŞTI      

1  Infiinţare sistem de alimentare cu apă în Comuna 

Curteşti (Sat M. Doamnei, Hudum, Curteşti) 

 

 

10.380,000 

 

 

 

PNDL 100% 

 

 

2018-2021 

31.12.2022 

 

 

 

finalizat 
 

2  Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Curtești 

827,000 AFM Achiziție  

servicii de 

consultanță 

2020-2021 Ctr. Finantare nr. 

35/04.12.2020 

26 COMUNA DÂNGENI      

1  Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1 

Dângeni, comuna Dângeni, județul Botoșani 

212,94 PNDL 100% 2016 

21.12.2020 

31.12.2021 

finalizat 
 

2  Reabilitare și modernizare Școala primară nr. 1 Hulub, 

comuna Dângeni, județul Botoșani 

212,300 PNDL 100% 2016 

21.12.2020 

31.12.2021 

finalizat 
 

3  Reabilitare și modernizare Școala primară nr. 2 

Strahotin, comuna Dângeni, județul Botoșani 

317,540 PNDL 100% 2016 

21.12.2020 

31.12.2021 

finalizat 
 

4  Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în 

comuna Dângeni, județul Botoșani 

14.406,780 PNDL II 100% 

 

23.03.2018 

23.03.2022 

finalizat 
În procedură de delegare 
gestiune serviciu public 

de alimentare apă și 

canalizare către operatorul 
regional SC NOVA 
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APASERV SA Botoșani 

5  Construire punct sanitar în satul Iacobeni, comuna 

Dângeni, județul Botoșani 

615,500 PNDL II Pregătire  

pentru organizarea 

licitației achiziție 

execuție lucrări 

16.04.2018 

16.04.2022 

 

6  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 
 

7  Obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare 

Cămin cultural în satul Iacobeni, comuna Dângeni, 

judeţul Botoşani” 

404,530 CNI Reactualizare 

deviz general 

pentru organizarea 

licitaţiei.  

Devizul 

reactualizat 

 a fost transmis 

către CNI. 

28.03.2020 

11.04.2022 
 

27 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  Modernizare drum de interes local, comuna Dersca, 

judeţul Botoşani 

6.308,000 PNDL 100% 14.03.2018 

14.03.2020 

31.12.2022 

finalizat 

3  Reabilitare rețele de iluminat public pentru localitatea 

Dersca 

601,000 AFM Achiziție  

execuție lucrări 
16.07.2021 

16.07.2025 
 

28 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 

 

3  Modernizare drumuri de interes local, 4,900 km, 

comuna Dobârceni, județul Botoșani 

5.256,685 

 

 

PNDL 100% 13.04.2018 

 4 + 2 ani 

31.12.2022 

finalizat 

4  Eficientizare sistem de iluminat public în comuna 

Dobârceni, județul Botoșani 
500,000 

 

AFM 

 

0% 

 

07.07.2021 

07.01.2023 

 

29 COMUNA DRĂGUŞENI      

1  Reabilitare Școala cu cls. I-VIII, „Aristotel Crâșmaru”  

Drăgușeni 

1.382,000 PNDL 100% 2018-2019 

31.12.2022 
finalizat 

2  Construcție 2 poduri localitatea Drăgușeni 1.945,000 PNDL 100% 2018-2019 

31.12.2022 
finalizat 
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30 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  Modernizarea și reabilitarea Dispensarului uman din 

comuna Durnești, jud. Botoșani 

1.140,555 PNDL 2 100% 04.05.2018 

4 ani 
finalizat 

3  Modernizare si reabilitare Școala sat Durnești, 

comuna Durnești, jud. Botoșani 

692,261 PNDL 2 98% 12.04.2018 

4 ani 
 

4  Construire sală de sport în satul Durnești, comuna 

Durnești, județul Botoșani 

 

- 

CNI 

Subprogramul 

Săli de sport  

În achiziție  

execuție lucrări 

 

2021 

 

 

 

5  Construire și dotare cămin cultural în satul Guranda, 

comuna Durnești, județul Botoșani 

 

 

- 

 

 

 

CNI  

Subprogramul 

Așezăminte 

culturale 

Indicatori  

aprobați 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

31 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 Grădiniţa cu program normal 

Nr.5 Rădeni, comuna Frumuşica, judeţul Botoşani, în 

vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 

502,800 PNDL 100% 02.11.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

finalizat 

4  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 

 

5  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 

 

32 COMUNA GEORGE ENESCU      

1  Reabilitare, modernizare şi dotare Școala primară nr. 5 

sat Arborea, comuna George Enescu, județul Botoşani 

1.105,350 PNDL 100% 21.05.2018 

21.05.2022 

31.12.2022 

finalizat 
Lucrări finalizate si 

recepționate. 

În curs de livrare și 
recepționare dotări 

33 COMUNA GORBĂNEŞTI      

1  Înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă în comuna 8.531,531 PNDL 80% 06.12.2018 

31.12.2020 
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Gorbăneşti, judeţul Botoşani 20.08.2021 

31.12.2022 

2  Construire grădiniţă cu program normal cu 2 săli de 

grupă, sat Vânători 

363,624 BS 

MEN 
100% 2018 

2021 
finalizat 

34 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 
 

3  Reabilitare DC 85 în sat Balinți 2.388,000 CNI 100% 2020 finalizat 
Subprogramul lucrări 

în primă urgență 

35 COMUNA HĂNEŞTI      

1  Sistem de alimentare cu apă în comuna Hăneşti-satele 

Hănești și Slobozia 

6.718,000 PNDL II 67% 12.03.2018 

12.03.2022 

31.12.2022 

 

36 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 

 

 

 

37 COMUNA HUDEŞTI      

1  Modernizare Grădiniţă cu Program Normal Mlenăuţi, 

comuna Hudeşti, judeţul Botoşani 

109,510 PNDL 100% 31.12.2022 finalizat 

2  Modernizare Şcoala Gimnazială nr.4 Baranca, comuna 

Hudeşti, judeţul Botoşani 

482,750 PNDL 95% 31.12.2022  

3  Modernizare Şcoala Gimnazială nr.3 Alba, comuna 

Hudeşti, judeţul Botoşani 

574,210 PNDL 95% 31.12.2022  

4  Modernizare Şcoala Primară nr.1 Mlenăuţi, comuna 

Hudeşti, judeţul Botoşani 

130,270 PNDL 95% 31.12.2022  

5  Modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Hudeşti, 

sat.Hudeşti, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani 

3.669,000 PNDL 90% 31.12.2022  

6  Construcţie poduri şi podeţe în satele Hudeşti, Alba, 

Vatra şi Baranca, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani 

1.100,020  fără 

TVA 

1.305,210  cu 

PNDL 100% 31.12.2022 Recepţia a avut loc în 

data de 23.06.2021. 

finalizat  
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TVA 

38 COMUNA IBĂNEŞTI      

1  Modernizare Grădinița Dumbrăvița, localitatea 

Dumbrăvița, comuna Ibănești, județul Botoșani 

680,480 PNDL II 100% 2018-2021 

31.12.2022 
finalizat 

2  Înființare rețea de apă și canalizare în comuna 

Ibănești, județul Botoșani 

6.693.,970 PNDL II 83% 2018-2020 

31.12.2022 
 

3  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 

39 COMUNA LEORDA      

1  Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr.1 

Leorda, Comuna Leorda, Judeţul  Botoşani, în vederea 

obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 

1.813,289 PNDL 100% 30.12.2016 

30.12.2020 
finalizat 

2  Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară nr.3 Dolina 

Comuna Leorda, Judeţul  Botoşani, în vederea 

obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 

979,807 PNDL 100% 30.12.2016 

30.12. 2020 
finalizat 

3  Modernizare drumuri comunale DC68 D, DC66 in 

Comuna Leorda, judeţul Botoşani şi Pod din beton 

armat pe DS 560 peste pârâul Dolina, Comuna 

Leorda, Judeţul Botoşani 

3.608,688 PNDL 100% 05.03.2018 

05.03.2022 

31.12.2022 

finalizat 

4  Realizare iluminat public stradal inteligent in comuna 

Leorda 

580,600 AFM 70% 23.06.2021 

23.06.2022 
 

40 COMUNA LUNCA      

1  Reconstrucţie Şcoala primară „Paisie Olaru” sat 

Stroieşti, comuna Lunca, judeţul Botoşani 

852,336 

 

PNDL 100% 07.05.2019 

07.09.2021 
finalizat 
Receptia a avut loc in 

data de 15.12.2021 

41 COMUNA MANOLEASA      

1  Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 

Manoleasa, Corp B, comuna Manoleasa, județul 

Botoșani 

1.308,254 PNDL I 100% 2016 

2019 

Recepție în data de 

22.02.2021 

finalizat 

2  Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 

Flondora, comuna Manoleasa, județul Botoșani 

762,378 PNDL I 100% 2016-2019 Recepție în data de 

23.02.2021 

finalizat 

3  Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.5 

Zahoreni, comuna Manoleasa, județul Botoșani 

476,373 PNDL I Reluare achiziție 

execuție lucrări 

2016-2019 

2021 
 

4  Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.4 

Sadoveni, comuna Manoleasa, județul Botoșani 

1.867,882 PNDL I 100% 2016-2019 

 
finalizat  
Recepție în data de 

19.02.2021 
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5  Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 Manoleasa, 

Corp A, comuna Manoleasa, județul Botoșani 

625,828 PNDL I 98% 2016-2019 

2021 
 

6  Reabilitare și modernizare Grădinița nr.5 Zahoreni, 

comuna Manoleasa, județul Botoșani 

746,439 PNDL I 22% 2016-2019 

2021 
 

7  Reabilitare și modernizare Grădinița nr.2 Liveni, 

comuna Manoleasa, județul Botoșani 

740,586 PNDL I Reluare achiziție 

execuție lucrări 

2016-2019 

2021 
 

8  Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 

Liveni, Corp A si Corp B, comuna Manoleasa, județul 

Botoșani 

3.051,891 PNDL I 100% 2016-2019 Recepție în data de 

16.04.2021 

finalizat 

9  Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 

Manoleasa, Corp A, comuna Manoleasa, județul 

Botoșani 

1.618,218 PNDL I 100% 2016-2019 Recepție în data de 

16.04.2021 

finalizat 

10  Inființare rețea de alimentare cu apă și canalizare în 

comuna Manoleasa, județul Botoșani 

23.606,483 PNDL II 85% 2017 

31.12.2022 
 

11  Construire Grădinița in localitatea Loturi, comuna 

Manoleasa, județul Botoșani 

580,661 PNDL II Reluare achiziție 

execuție lucrări 

2017 

31.12.2022 
 

12  Modernizare și dotare Dispensar medical Liveni, 

comuna Manoleasa, județul Botoșani 

688,770 PNDL II Reluare achiziție 

execuție PTh și 

lucrări 

2017 

31.12.2022 
 

13  Modernizare și dotare Dispensar medical Manoleasa, 

comuna Manoleasa, județul Botoșani 

877,454 PNDL II Reluare achiziție 

execuție PTh și 

lucrări 

2017 

31.12.2022 
 

14  Modernizarea infrastructurii de iluminat public în 

comuna Manoleasa 

409,313 AFM 20%  Semnat contrcat de 

finanțare în 

18.12.2020 

42 COMUNA MIHAI EMINESCU      

1  Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin 

cultural din satul Cervicești, comuna Mihai Eminescu, 

județul Botosani  

2.813,355 CNI 

Programul 

national de 

constructii de 

interes public 

sau social 

50%   

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

județul Botșani  

4.155,304 CNI 

Programul 

national de 

constructii de 

interes public 

sau social 

Subprogramul 

Săli de sport  

Se află în 

procedură de 

achiziție execuție 

lucrări la CNI  

  

3  Reabilitare drumuri in urma pagubelor produse de 2.388,276 CNI 10 %   
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fenomene meteorologice, in satul Cătămărești, 

comuna Mihai  Eminescu, judetul Botoșani  

Programul 

national de 

constructii de 

interes public 

sau social 

4  Construire și dotare dispensar medical uman in sat 

Ipotesti, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani  

7.655,189  CNI 

Programul 

national de 

constructii de 

interes public 

sau social 

Se află în 

procedură de 

licitație 

  

43 COMUNA MIHĂILENI      

1  Modernizare drumuri sătești în satul Pârâu Negru, 

com. Mihăileni, jud. Botoșani 

5.332,945 PNDL 100% 10.11.2017 

09.11.2021 

31.12.2022 

finalizat 
Proces verbal la 

terminarea lucrărilor 

nr. 58/11.01.2021 

2  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. 

4533 din 12.12.2019. 

 

 44 COMUNA MIHĂLĂŞENI      

1  Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri 

degradate în perimetrul de ameliorare Sarata, com. 

Mihălăşeni 

2.057,47 AFM 60% 2010-2015 Proiect sistat din 

lipsa de fonduri 

2  Construire, extindere și modernizare sistem de 

alimentare cu apă loc. Păun, Slobozia-Silișcani, Sarata 

și Caraiman, comuna Mihălășeni, județul Botoșani 

8.826,054 PNDL  

2017-2020 
100%  2018 

31.12.2022 

finalizat 

3  Realizare și dotare grădiniță în comuna Mihălășeni, 

județul Botoșani 

1.864,126 PNDL  

2017-2020 
90% 2018 

31.12.2022 

 

4  Reabilitarea, modernizarea si dotarea dispensarului 

medical din localitatea Mihălăşeni, comuna 

Mihălăşeni, judetul Botoșani 

387,218   PNDL  

2017-2020 
100% 2018 

31.12.2022 

finalizat 

45 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 

 

46 COMUNA MITOC      

1  Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în 4.691,150 PNDL 100% 01.11.2017 finalizat 
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comuna Mitoc, județul Botoșani: DS 402, DS 394, DS 

253, DS 324, DE 60, DS 511, DS 510, DS 488, DS 

702, DS 711, DS 756, DS 774, DS 816, DS 865, DS 

907 si DS 16 

 01.11.2021 

31.12.2022 

2  Sală de sport cu tribună și 102 locuri în sat Mitoc 4.604,304 CNI 

Subprogramul 

săli de sport 

100% 2020 finalizat 

47 COMUNA NICŞENI      

1  Modernizare DC 65 Costești-Nicșeni, comuna Nicşeni 

– 3,217 km 

3.597,120 PNDL 100% 01.09.2018 

30.11.2019 

31.12.2022 

finalizat 

48 COMUNA PĂLTINIŞ      

1  Modernizare drumuri de interes local - 4,9 km, 

comuna Păltiniş, judeţul Botoşani 

6.278,000 PNDL 

 
100% 11.08.2016+ 

4 ani+1  an 

prelungire CF 

prin AA 

finalizat 

2  Alimentare cu apă în localitatea Păltiniş, judeţul 

Botoţani 

9.926,000 PNDL 85% 28.03.2018+ 

4 ani 

31.12.2022 

 

 

3  Construcţie poduri şi podeţe in comuna Păltiniş, 

judeţul Botoşani 

1.680,000 PNDL 100% 16.05.2018+ 

4 ani 

31.12.2022 

 

finalizat 
Recepție în data de 

15.12.2021. 

49 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 Școala Primară nr.1 

Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani 

988,701 PNDL 1 100% 30.12.2016 

30.12.2020 
finalizat 

3  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 

4  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 
 

5  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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50 COMUNA PRĂJENI      

1  Zona de captare şi aducţiune în comuna Prăjeni, 

Judeţul Botoşani 

1.389,873 PNDL 100% 02.05.2018 

02.05.2022 

31.12.2022 

finalizat 

51 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  Înființare rețea de canalizare și extindere rețea apă în 

satul Roșiori,comuna Răchiți, județul Botoșani 

10.381,520 PNDL 100% 11.12.2017 

11.12.2021 

31.12.2022 

finalizat 

3  Rabilitare,modernizare și extindere Școală Gimnazială 

nr.2 Roșiori, comuna Răchiți, județul Botoșani 

3.869,643 PNDL 100% 22.12.2017 

22.12.2021 

31.12.2022 

finalizat 

4  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 

 

5  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 

52 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 
 

53 COMUNA RĂUSENI      

1  Reabilitare Școala Generală Rediu, Comuna Răuseni 

jud. Botoșani 

1.105,000 PNDL 100% 04.12.2017 

04.12.2021 

31.12.2022 

finalizat 
PV de recepție nr. 

3231/28.07.2021 

2  Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în 

sat Răuseni 

8.934,000 PNDL 100% 23.10.2017 

23.10.2021 
finalizat  
30.03.2021 

54 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 2.136,377 PNDL II S-a obținut 07.03.2018 Contract de finanțare 
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Ripiceni, județul Botoșani autorizația de 
construiré+s-a predat 

documentatia tehnică 

la faza PTh 
 

31.12.2022 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 

construire 

20.02.2018 

31.12.2022 

Contract de finanțare 

1098/20.02.2018 

 

55 COMUNA ROMA      

1  Modernizare DC 66 B Roma-Dimăcheni 0+000-

9+100 

11.456,380 PNDL 100% 01.10.2019 

31.12.2022 
finalizat 

2  Înființare sistem de apă potabilă comuna Roma 8.944,040 PNDL 100% 01.05.2018 

01.05.2020 

31.12.2022 

finalizat 

3  Modernizare Școala nr.2 Roma 681,300 PNDL II 100% 15.02.2021 

31.12.2022 
finalizat 

4  Modernizare gradiniță Roma 566,300 PNDL II 100% 15.02.2021 

31.12.2022 
finalizat 

56 COMUNA ROMÂNEŞTI      

1  Construire și dotare grădiniță cu program normal în 

localitatea Românești, județul Botoșani 

586,700 PNDL II 100% 11.04.2018 

10.04.2022 

31.12.2022 

finalizat 

57 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 

 

58 COMUNA STĂUCENI      

1  Construire Grădiniță cu program normal în comuna 643,000 PNDL 99% 2018-2022  
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Stăuceni 

2  Modernizare drum comunal DC 31A, km 0+000-km 

4+560, Stăuceni-Tocileni, comuna Stăuceni, județul 

Botoșani 

5.222,000 PNDL 100% 2018-2022 finalizat 

3  Sală de Sport cu 180 locuri în sat Stăuceni, comuna 

Stăuceni 

7.700,000 CNI 100% 2020 

31.12.2021 
finalizat 

59 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 şcoală 

gimnaziala nr. 4, localitatea Oroftiana, comuna 

Suharău, județul Botoşani 

1.696,463 PNDL 100% 08.05.2018 

07.05.2022 
finalizat 

4  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 

5  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 

6  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 

7  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 

8  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 

60 COMUNA SULIŢA      

1  Înființare sistem integrat de alimentare cu apă potabilă 

și canalizare apă uzată în comuna Sulița, județul 

Botoșani 

13.394,388  PNDL II 100% 09.08.2018 

09.08.2021 

 

finalizat 

2  Construcție poduri și podețe în satele Sulița și 

Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani 

2.253,843 PNDL II 100% 05.07.2019 

05.07.2021 

 

finalizat 

3  Reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 Sulița, comuna 279,957 PNDL II 100% - finalizat 
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Sulița, județul Botoșani 

4  Reabilitare Școala Gimnaziala nr. 2 Dracșani, comuna 

Sulița, județul Botoșani 

225,213 PNDL II în  procedură de  

achiziție proiectare 

și execuție 

-  

5  Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 1 Sulița, 

comuna Sulița, județul Botoșani 

188,140 PNDL II în  procedură de  

achiziție proiectare 

și execuție 

-  

6  Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 2 

Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani 

128,484 PNDL II în  procedură de  

achiziție proiectare 

și execuție 

-  

61 COMUNA ŞENDRICENI      

1  Extindere, reabilitare, modernizare, dotare clădiri corp 

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

Ghilia” 

2.743,000 PNDL II 100% 17.05.2019 

19.05.2020 

31.12.2022 

finalizat 

2  Modernizare drumuri comunale în comuna Șendriceni 

(DC 73 ŞI DC 76B) 

7.718,000 PNDL II 100% 01.12.2018 

21.12.2019 

30.09.2020 

31.12.2022 

finalizat 

3  Înlocuire corpuri de iluminat avand consum mare de 

energie cu corpuri cu LED 

500,000 AFM 0% 03.05.2021 

03.05.2024 

36/IGES/03.05.2021 

62 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 

 

63 COMUNA TODIRENI      

1  Construire sală de sport in comuna Todireni judetul 

Botosani 

 CNI Proiect aprobat 

în lista de 

finanțare  

2020  

2  Eficiență energetică și gestiune inteligentă a energiei 

pentru iluminat public în Comuna Todireni 

340,600 AFM 
Programul privind 

sprijinirea 

eficienţei 

energetice şi a 

gestionării 

100% 07.06.2021 

07.04.2022 
finalizat 
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inteligente a 

energiei în 

infrastructura de 

iluminat public 

64 COMUNA TRUŞEŞTI      

1  Construire  cămin cultural situat în localitatea 

Buhăceni, comuna Trușești, județul Botoșani 

569,300 CNI 

Subprogramul  

Așezăminte 

culturale 

100% 2019 

2021 
finalizat 
Inaugurare în data de 
25.01.2022 

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 

  

65 COMUNA TUDORA      

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 

 

66 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 
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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 

 

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 
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67 COMUNA UNŢENI      

1  Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și 

DN29 Mânăstireni, comuna Unțeni 

13.542,648  PNDL 100% 23.10.2017 

22.10.2021 

31.12.2022 

finalizat 
 

68 COMUNA VÂRFU CÂMPULUI      

1  Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Şcoala 

Primară nr.2 Lunca, comuna Vârfu Câmpului, judeţul 

Botoşani 

1.097,650 PNDL II 100% 2019 

2020 

2021 

31.12.2022 

finalizat 
Recepția în data de 

10.11.2021 

2  Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare 

aşezământ cultural, sat Vârfu Câmpului 

909,922 CNI 95% 2019 

2020 

2021 

2022 

 

69 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 drum de interes local în comuna 

Văculești, sat Saucenița, județul Botoșani, DC 211, 

DS 161, DC 187, DC 168, DS 30. 

3.347,852 PNDL 100% 16.03.2018 

16.03.2022 
finalizat 

 

3  Modernizare, reabilitare şi dotare aşezământ cultural 

in com. Văculeşti, jud. Botoşani 

1.383,772 CNI 

Subprogramul 

așezăminte 

culturale 

90% 2018 

2020 

04.03.2022 

 

4  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 

70 COMUNA VIIŞOARA      

1  Modernizare drumuri în comuna Viișoara, județul 

Botoșani 

7.793,000 PNDL II 100% 20.02.2018 

19.02.2020 

31.12.2022 

finalizat 
 

71 COMUNA VLĂDENI      

1  Modernizare DC 63A și străzi în comuna Vlădeni, 

județul Botoșani 

3.625,588 PNDL II 100% 16.05.2018 

16.05.2022 

31.12.2022 

finalizat 

 

72 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”, 2.091,663 PNDL Achiziție 2018-2020 Contract de Finanțare 

nr. 2628/13.11.2017 
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corp B, în sat Vlăsinești, comuna Vlăsinești, județul 

Botoșani 
execuție 

lucrări 

4  Sală de educație fizică școlară, strada Eroilor 2.242,401 CNI 
Subprogramul  

Săli de sport 

95% 2020  

73 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. 

74 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 drum comunal DC 55G (DC 386+DS 316) 

dc 812 si DC 638 

5.326,000 PNDL 100%  2018 

31.12.2022 
finalizat 

6  Sistem de alimentare cu apă a comunelor Vorona şi 

Tudora, jud.Botoşani 

26.970,000 PNDL 100% 2008 

2020 

31.12.2022 

finalizat 

7  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 

 

 

8  Construire Centru Cultural TIP V1 sat Joldești, 

comuna Vorona, judetul Botosani 

5.664,000 CNI 60% 2020 

2023 
 

9  Modernizare sistem de iluminat public in comuna  

Vorona, județul Botoșani 

999 ,000 AFM Achiziție 

execuție lucrări 

2021 

2022 
 

75 COMUNA COŢUŞCA      

1  Retea de alimentare cu apa in satele Cotusca, 10.752,681 PNDL 100% 12.03.2018  finalizat 
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Nichiteni, Putureni si Mihail Kogalniceanu, comuna 

Cotusca, judetul Botosani 

 

 
 

 

/48 luni 

31.12.2022 

 

2  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 

 

 

3  Reabilitare si modernizare Şcoala cu clasele I-VIII 

Ghireni, comuna Cotusca, judetul Botosani 
1.319,724 

 

PNDL 100% 

 

28.02.2018  

/48 luni 

31.12.2022 

finalizat 

4  Reabilitare şi modernizare Școala cu clasele I-IV Cotu 

Miculinti, comuna Coţuşca, judeţul Botoşani 
905,585 

 

PNDL 100% 

 

28.02.2018 

 /48 luni 

31.12.2022 

finalizat 

5  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 

 

6  Reabilitare şi modernizare Școala cu clasele I-IV 

Mihail Kogălniceanu, comuna Coţuşca, judeţul 

Botoşani 

761,229 

 

 

PNDL 80% 

 

 

28.02.2018  

/48 luni 

31.12.2022 

 

7  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 

 

8  Reabilitare şi modernizare Școala cu clasele I-VIII 

Crasnaleuca, comuna Cotuşca, judetul Botoşani 
1346,314 

 

PNDL 

 

 

100% 

 

28.02.2018  

/48 luni 

31.12.2022 

finalizat 

9  Reabilitare si modernizare Grădinița cu program 

normal nr.1 Cotusca, comuna Cotusca, judetul 

Botosani 

957,940 PNDL II 100% 28.02.2018 /  

48 luni 
finalizat 
PVR nr. 07/29.10.2021 

76 COMUNA CÂNDEȘTI      

1  Sală de sport cu 102 locuri 8.000,000 

 

 

CNI 

Subprogramul 

Săli de sport 

 

30% 

 

 

2020 

31.12.2022 

 

 

 

77 COMUNA HLIPICENI      

1  Reabilitare drum comunal DC 47, 

L = 1,60km 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 
 

 TOTAL 

JUDEȚ 

312  

OBIECTIVE DE INVESTIȚII 

    112 OBIECTIVE 

DE INVESTIȚII 

FINALIZATE 
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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 

 

31.12.2021 

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 

de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 

judeţul Botoşani, în perioada 2014-2020. 

13.091,656 mii 

lei  

fără TVA 

 

Programul 

Operaţional 

Infrastructura  

Mare 

POIM 

SF+Cererea de 

finanțare 

înaintate la 

AM al MIPE 

30.07.2019 

30.04.2021 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

Contractul de 

Servicii nr. 2328: 

”Sprijin pentru 

pregătirea aplicaţiei 

de finanţare şi a 

documentaţiilor de 

atribuire pentru 
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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 

Suprafaţa desfăşurată = 930,8 mp   

11.145,90 POR 

2014-2020 
Axa Prioritară 8: 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sanitare și sociale, 

Prioritatea de 

investiții 8.1 – 

Investiţii în 

infrastructurile 

54% 12.01.2018 

28.02.2021 

31.08.2022 

Conform 

Contractului de 

finanțare 

4.202 din 

03.05.2019 

-În derulare lucrări 

de execuție; 

În cadrul procedurii 

de achiziție a 

dotărilor, a fost 
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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 

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 

secundar, în special 

pentru zonele sărace 

și  ommuna, 

Operațiunea 

A–Ambulatorii 

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 

echipamente 

medicale; 

- În data de 

11.12.2021 a fost 

reluată procedura de 
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achiziție de 

echipamente 

medicale la două 

Loturi neadjudecate. 

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 

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 

3.701,44 Programul 

Operaţional 

Regional POR 

61% 23.08.2018 

30.11.2020 

30.11.2021 

Conform 

Contractului de 

finanțare nr. 4948 / 
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„Mavromati” Botoşani 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 

30.11.2022 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. 

1.331,07 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; 

- va fi reluată 

procedura de 

achiziție publică 

pentru dotări 

aferente Loturilor 

neadjudecate. 

9  Sprijin pentru implementarea de instrumente 

anticorupție în administrația Județului Botoșani 

312,32  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 
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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. 

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 

istoric Ansamblul Bisericii Sf. Gheorghe – Botoşani  

7.258,269 POR 

2014-2020, 

Axa Prioritară 5/1 

84% 12.02.2018 

11.02.2023 

În implementare, 

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 

13.02.2018 

31.08.2022 

55 luni 

Contract de finanțare 

nr. 6475/30.12.2020 
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ordinului de 

începere lucrări. 

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 

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 

3.112,757 POR 

2014-2020 

Axa prioritară 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

durabile 

În etapa de 

modificare a 

cererii de 

finanțare prin 

Act Adițional și 

suplimentarea 

13.02.2018 

30.06.2021 

41 luni 

 

Contract de finanțare 

nr. 4791/24.09.2018 



151 

 

-spații verzi – 986,50 mp /4.4 cu 2.019 lei fără 

TVA pentru 

achiziția de 

verificator PT 

11  Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale 

a comunităților marginalizate - amenajare zonă 

recreere Str. Adrian Adamiu FN în municipiul 

Botoșani, - SMIS 127786 

 

2.331,83 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” 3.151,75 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 

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 

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 

de verificator 

PTh, achiziție 

execuție lucrări, 

dirigenție de 

șantier 

 

25.03.2020 

31.12.2021 

47 luni 

Contract de finanțare 

nr. 5235/25.03.2020 

14  Simplificarea administrativă și reducerea birocrației 

prin implementarea de măsuri de digitalizare în 

municipiul Botoșani, cod SMIS 128790   

2.953,52 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 

2.912,60 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 
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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) 

264,39 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) 

276.092,00 

EURO 

82.272,00 

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 

23.558.447,25 

Euro 

(299.000 Euro 

Municipiul 

Botoșani) 

Orizont 2020 

(Horizon 2020) 

În 

 implementare 
31.08.2020 

31.08.2025 

 Contract de 

finanțare semnat in 

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 

        

3 MUNICIPIUL DOROHOI      

1  Comunitatea Marginalizată Plevna – Dorohoi – 

program integrat de măsuri de intervenție (CMP – 

Dh) 

17.978,714 Cod apel: 

POCU/140/4/2/ 
Reducerea numărului 

de comunități 

marginalizate (non –

roma) aflate în risc de 

100% 14.02.2018 

14.04.2021 
finalizat 
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sărăcie și excluziune 

socială, prin 

implementarea de 

măsuri 

integrate/2/Reducerea 

numărului de 

comunități 

marginalizate (non –

roma) aflate în risc de 

sărăcie și excluziune 

socială, prin 

implementarea de 

măsuri integrate 

2  Realizarea unei zone de agrement în municipiul 

Dorohoi prin reutilizarea terenului din zona Polonic 

16.701,989  

estimat 

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 

3  Eficientizarea  energetică a clădirilor Secției 

Materno-Infantil și Bloc alimentar-spălătorie, din 

cadrul Spitalului Municipal Dorohoi 

 

21.629,439 

estimat 

Cod apel: 

POR/97/3/1/ 
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 

5%  25.04.2017 

31.12.2021 

31.12.2023 

 



154 

 

de iluminat public, 

îndeosebi a celor care 

înregistrează 

consumuri energetice 

mari 

4  “La școală cu bucurie” 4.122,289 Cod apel: 

POCU/74/6/18/18/ 

Operațiune 

compozită OS. 6.2, 

6.3, 6.4, 6.6 

100% 32 de luni de 

la data 

semnării 

contractului 

finalizat 
UAT Dorohoi este 

asociat în cadrul 

proiectului. 

5  Modernizare Grădinița nr. 9 Ștefan cel Mare 1.530,27 POR 2014-2020 
Axa prioritară 10 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale, 

Prioritatea de 

investiții 10.1 

Investițiile în 

educație, și formare, 

inclusiv în formare 

profesională, pentru 

dobândirea de 

competențe și 

învățare pe tot 

parcursul vieții prin 

dezvoltarea 

infrastructurilor de 

educație și formare 

100% 2019-2021 

2022 
finalizat 
Urmează recepția la 

terminarea lucrării. 

6  Extindere și modernizare Grădinița nr. 7 Albă ca 

Zăpada 

3.348,64 -*- 100% 2019-2021 

2022 
finalizat 
Urmează recepția la 

terminarea lucrării. 

7  Construire  Grădinița nr. 5 3.344,40 -*- 95% 2019-2021 

2022 

 

8  Modernizare Grădinița nr. 8 1.339,65 -*- În procedură de 

achiziție 

execuție lucrări 

2019-2022  

9  Extindere și modernizare Grădinița nr. 10 2.859,84 -*- În procedură de 

achiziție 

execuție lucrări 

2019-2022  

10  Modernizare ambulatoriu din cadrul Spitalului 

municipal Dorohoi 

9.893,86 POR 

2014-2020 

Axa prioritară 

8/8.1/8.2 

10% 2019-2022  

5 ORAŞ FLĂMÂNZI      

1  Măsuri integrate pentru reducerea sărăciei și 

dezvoltarea comunitară a orașului Flămânzi 

13.204,628 POCU 

Axa prioritară 4: 
100% 29.03.2018 

28.03.2021 
finalizat 
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Rezultate proiect: 

-Înființarea Centrului Comunitar Integrat 

-1 punct de informare socio-medicală 

-1 atelier de creație 

-Servicii de consiliere, informare, mediere 

-1 club al seniorilor 

-1 sală pentru promovarea tradițiilor și folclorului și 

achiziționarea unor instrumente muzicale, etc. 

Incluziunea  

socială 

și combaterea 

sărăciei 

 

2  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 

 

3  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 

 

4  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 

 

5  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 
 

6  Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare 

durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului 

Flămânzi din județul Botoșani 

24.103,39 POR 

Axa 3, 

prioritatea 4e, 

O.S. 3.2 

80% 18.06.2019 

28.02.2023 
 

7  Organizare eveniment de promovare a peștelui în 

orașul Flămânzi 

426,835 POPAM 

măsura 2 
100% 10.09.2019 

10.09.2021 
finalizat 

8  Măsuri pentru reducerea numărului de copii si tineri 

plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la 

nivelul comunității in orașul Flămânzi, județul 

4.420,160 POCU 
(Programul 

Operațional 

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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Botoșani Capital Uman), 

Axa Prioritară 6 

”Educație și 

competențe” 

9  Măsuri integrate de investiții pentru revitalizarea și 

regenerarea orașului Flămânzi din județul Botoșani 

24.814,083 POR  

2014-2020, 
(Programul 

Operational 

Regional) 

Axa 13, 

Prioritatea 13.1 

Aprobare 

PTh  

01.12.2019 

30.06.2023 
 

10  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 
 

11  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 
 

12  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 

 

 

6 ORAŞ SĂVENI      

1  Modernizare piață agroalimentară, orașul Săveni, 

județul Botoșani 

1.454,000 PNDR 

Măsura 01/6B 
22,24% 2018  

2  Promoting CBC cultural heritage by rebranding of 

local arts and culture 

480,655 POC 

RO-MD 

2014-2020 

100% 01.04.2020 

 

finalizat 
Valoare proiectului 

în EURO – 

99.625,97 EURO 

 

3  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 
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4  Înființare Centru de asistență și suport pentru situații 

de urgență 

989,995 PNDR Achiziție 

execuție 

lucrări 

2020  

5  Eficientizare energetică clădiri - primărie, bibliotecă 

Școala primară nr. 1 Bodeasa și Școala generală 

Petricani 

2.413,245 

498.955 

EURO 

Mecanismele 

financiare SEE și 

Norvegia 

2014-2021 

Achiziție 

execuție 

lucrări 

Iulie 2020  

7 ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI   
 

  

1  Ștefănești – măsuri integrate pentu o societate 

incluzivă, cod SMIS 114821 

  100% 15.02.2018 

15.02.2021 
finalizat 

2  Înfiinţarea unui centru de zi şi a unei unităţi de 

îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, în 

oraşul Ştefăneşti, judeţul Botosani 

 
Noul centru de zi are o suprafață construită de 650 mp și include 

recepție, cabinet psihologic, sală pentru asistență socială, grupuri 

sanitare, săli de activități recreative și lucrative, sală de recuperare 

fitness, zonă de odihnă, o zonă de preparare și servire a mesei, 

zonă de îngrijire și igienă, vestiare, spălătorie, saună și jacuzzi. 

Totodată, cel puțin 100 persoane vârstnice vor beneficia de acest 

centru de zi.  În plus, tot prin acest proiect, 50 persoane vor 

beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu. 
În cadrul centrului de zi lucrează un psiholog, un asistent social, 

un asistent medical și un kinetoterapeut. De asemenea, au fost 

angajați doi îngrijitori la domiciliu, un asistent medical și un 

medic geriatru. Timp de trei ani, cheltuielile de funcționare a 

acestui centru sunt asigurate iar persoanele vârstnice din orașul 

Ștefănești vor beneficia de servicii gratuite. 

  100% 11.12.2018 

10.09.2022 
finalizat 

3 

 

 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 

 

4  Înființare rețea de distribuție gaze naturale în orașul 

Ștefănești și satele aparținătoare 

43.380,000 Program 

Operațional 

Infrastructura  

Mare 

-POIM- 

Aprobat 

MEC/25.09.201

9 CNSP 

S-a realizat 

srudiul 

geotehnic, 

topographic și 

SF 

  

8 COMUNA ALBEŞTI      

1  Construire şi dotare grădiniţă in satul Tudor 

Vladimirescu, comuna Albeşti, judeţul Botoşani 
2.697,000 PNDR 100% 23.02.2017 

23.02.2020 
finalizat 
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2  Teren  sport  în  localitatea  Tudor Vladimirescu, 

comuna  Albeşti, judeţul  Botoşani 
233,000 PNDR 100% 09.08.2018 

09.08.2021 
finalizat 

3  Centru de servicii integrate – Albești 165,00 PNDR 95% 20.01.2020 

20.01.2022 

Semnat contract de 

finanțare în data de 

20.01.2020 

9 COMUNA BĂLUŞENI      

1  Înfiintare Grădiniţa cu 2 grupe cu program normal, în 

localitatea Băluşeni, comuna Băluşeni, judeţul 

Botoşani 

2.350,200 Măsura 7.2 

FEADR 
100% 2018-2020 

2022 
finalizat 

2  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  

3  Înființare Centru de Promovare și Conservare a 

Culturii Tradiționale Bălușeni  

822,186 Măsura 2 

POPAM 
90% 2019-2022  

4  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 
 

10 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 

 

11 COMUNA CORNI      

1  Construcţie şi dotare grădiniţă în satul Corni, comuna 

Corni, judeţul Botoşani 

2.400,280 PNDR 

Submăsura7.2 
100% 12.09.2017 

12.09.2020 

12.09.2021 

finalizat 
finalizat  lucrări - Pvrtl 
nr. 6391/01.07.2021 

Finalizat achiziţie 

dotări: interioare 
(mobilier; IT, materiale 

didactice) şi exterioare 

12 COMUNA COŞULA      

1  Combaterea sărăciei prin măsuri inovative 17.775,000 POCU 

2014-2020 
85% 22.02.2018 

22.02.2021 

 

2  Înființarea unui centru de zi pentru persoanele 

vârstnice în comuna Cosula, judeţul Botoşani 

2.296,810 

1.760,000 

POR 

2014-2020 
100% 16.06.2018 

16.06.2020 

16.06.2022 

finalizat 

3  ,,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 
 

13 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 

 

 

14 COMUNA CRISTINEŞTI      

1  Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin 

Cultural în satul Fundu-Herții, comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

1.245,000 PNDR 100% 28.06.2018 

27.06.2021 
finalizat 
Proces verbal recepție 

la term. lucr. nr. 4.711 
din 14.06.2021 

2  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 
 

3  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 

 

 

4  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 

 

5  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 

 

 

6  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 

 

 

7  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 

 

 

8  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 

 

 

9  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 

 

 

10  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 

 

 

11  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 

 

 

12  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 146,020 PNDR Organizare 18.05.2021  
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pentru DS 1243, în sat Cristinești, comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

Măsura 5.1. licitație 17.05.2023 

 

15 COMUNA CURTEŞTI      

1  Bază Sportivă Băiceni 952,000 PNDR 100% 2018 

2021 
finalizat 
Recepție cf PV 

8937/23.09.2021 

16 COMUNA DÂNGENI      

1  Achiziție utilaj pentru întreținere și gospodărire 

comunală în Comuna Dângeni, județul Botoșani 

224,200 PNDR 100% 13.09.2018 

12.09.2021 
finalizat 
 

17 COMUNA DURNEŞTI      

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 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 

 

19 COMUNA GEORGE ENESCU      

1  Teren multisport, sat Dumeni, comuna G. Enescu 350,067 PNDR 

M5 
100% 30.10.2018 

30.10.2021 
finalizat 

2  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 

 

20 COMUNA HAVÂRNA      

1  Centrala electrică fotovoltaică, comuna Havârna, 

judeţul Botoşani 

366,220 PNDR 

FEADR 
100% 2017-2021 finalizat 

2  Reabilitare, modernizare și extindere Școala 

Gimnazială “Ioan Cernat” din comuna Havirna, 

jud.Botosani 

7.629,230 POR 

2014-2020 
15% 2017-2020  

3  Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat 

public 

152,430 PNDR 

FEADR 
100% 21.07.2021 

2022 
finalizat 

4  Îmbunătățirea infrastructurii TIC de la nivelul 

unităților de învățământ din comuna Havârna 

611,930 POC 

(competitivitate) 

2014-2020 

25% 2021 

2022 
 

21 COMUNA HĂNEŞTI      

1  Achiziţie buldoexcavator pentru comuna Hăneşti 463,200 PNDR 

Măsura1/613 
100% 24.10.2018 

24.10.2021 
finalizat 
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22 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 

 

 

23 COMUNA HUDEŞTI      

1  Modernizare drumuri de interes local, comuna 

Hudeşti, judeţul Botoşani 

4.356,890 PNDR 

FEADR 

 

100% 14.10.2018 

31.12.2021 
finalizat 

2  Construire şi dotare Grădiniţă cu program normal în 

sat. Baranca, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani 

2.269,500 PNDR 

FEADR 
92% 19.09.2017 

19.11.2021 

 

3  Amenajare parc în comuna Hudeşti, judeţul Botoşani   349,470 PNDR 

FEADR 
100% 01.08.2018  

01.12.2021 
finalizat 

4  Dotare centru comunitar în comuna Hudești, județul 

Botoșani 

200,040 PNDR 

FEADR 

Semnat 

contractul de 

finanțare 

22.12.2021  

22.12.2023 
 

24 COMUNA LEORDA      

1  Modernizare drumuri săteşti în comuna Leorda, 

judeţul Botoşani 

5.528,689 PNDR 100% 25.05.2018 

25.05.2021 

25.11.2021 

finalizat 
Recepționat în data 

de 24.08.2021 

2  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 
 

25 COMUNA MANOLEASA      

1  Modernizarea şi dotarea căminelor culturale din 

localitațile Manoleasa și Zahoreni 

2.393,430 PNDR PTh 04.07.2018 

2022 

 

 

2  Tichet WiFi4EU 73,500 INEA 100% 2019 

2021 
finalizat  

Contract instalare 

29.03.2021 

26 COMUNA MIHAI EMINESCU      

1  Înfiinţare şi dotare grădiniţă cu program normal în sat 

Cătămăresti Deal, comuna Mihai Eminescu, judeţul 

Botoşani  

 

2.966,332 PNDR 

Măsura 7.2 
100% 

 

05.02.2018 

05.02.2021 

Prelungire prin 

Act ad nr 

3/17.12.2020 

05.02.2022 

 

finalizat 
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2  Dotare cu echipamente mobile din domeniul 

tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare 

precum si a altor echipamente /dispozitive electronice 

necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul 

on-line , in comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani  

1.155,216  POC 

Axa 2 -TIC 

sectiunea Educatie  

(tablete) 

Se află în 

procedură de 

licitație 

  

27 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. 

 

 

 

28 COMUNA PĂLTINIŞ      

1  Înființarea unui centru de zi pentru persoane 

vârstnice, a unui centru de preparare și distribuire 

hrană și a unei unități de îngrijire la domiciliu în 

comuna Păltiniș, jud. Botoșani 

Cod proiect: 1138061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.271,627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR 

2014-2020 
Axa prioritară 8 

Prioritatea de 

investiţii 8.1 

Obiectiv specific 8.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

01.03.2017 

30.04.2021 

31.07.2021 

 

 

 

 

 

 

finalizat 
Receptionat la 

31.03.2021 
 

2  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 3 servicii sociale destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate din Comuna Păltiniș, licențiate; Minim 150 de persoane vârstnice care vor beneficia de servicii sociale pentru depașirea 
situațiilor de dificultate, dupa cum urmează: minimum 100 de persoane vârstnice vor beneficia de serviciile oferite în cadrul centrului de zi, care urmăresc prelunginea și îmbunătățirea 
calității vieții acestora; minimum 50 de persoane vârstnice, cu nevoi de îngrijire de lungă durată vor beneficia de servicii de îngrijire Ia domiciliu în vederea asigurării unui grad mai ridicat de 
independență și siguranță; minim 50 de persoane vârstnice (dintre cele care accesează serviciile anterioane) vor beneficia de măsuri pentru combatenea efectelor sărăciei și deprivării 
materiale și prevenirea izolării și excluderii sociale prin accesarea serviciilor furnizate în cadrul cantinei sociale. 
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3  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. 

 

 

 

29 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 
 

30 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 
 

2  Înfiinţare reţea de bandă largă în satele Miletin şi 

Lupăria din comuna Prăjeni, judeţul Botoşani 

367,411 PNDR 100% 01.11.2018 

01.11.2020 

01.02.2021 

01.11.2021 

finalizat 

31 COMUNA RĂCHIŢI      
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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.C1920075a21061

0700335/06.06.2018 

32 COMUNA RĂDĂUŢI – PRUT      

1  Modernizare drumuri de interes local, comuna 

Rădăuți-Prut, județul Botoșani 

4.511,000 PNDR 

FEADR 

M. 7.2 

100% 22.09.2017 

22.06.2020 

22.09.2021 

finalizat 

33 COMUNA RĂUSENI      

1  Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural în 

com. Răuseni, jud. Botoşani 

1.738,000 PNDR 100% 10.04.2018 

10.04.2021 
finalizat 

34 COMUNA RIPICENI      

1  Amenajare teren de sport în comuna Ripiceni, județul 

Botoșani 

99.100,000 

EURO 

460,815 

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 

 

 

 

 
35 COMUNA SANTA MARE      

1  Construire trotuare in sat Ilişeni, comuna Santa Mare, 

jud. Botoşani 

230,000 PNDR 100% 21.06.2017 

21.06.2021 

31.12.2021 

finalizat 

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

27.09.2021 

27.09.2022 

 

36 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 

 

2  Înfiinţarea sistemului de supraveghere în comuna 

Stăuceni, jud. Botoşani 

577,000 PNDR 100% 2018 

2021 
finalizat 

37 COMUNA ŞENDRICENI      

1  Construire și dotare Grădinița cu program normal - 

Școala Gimnazială “Alecu Ivan Ghilia” 

921,000 POR 

2014-2020 
100% 31.05.2020 

31.09.2021 
finalizat 

2  Achiziție echipamente de dezinfecție și dezinsecție  145,000 PNDR 

Măsura 5.1 
10% 01.07.2021 

01.07.2024 

 

38 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 

4.182,770 POCU 

/476/4/18 

 

În derulare 30.06.2020  

30.06.2023 

Activități conform 

graficului proiectului 
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Botosani 

39 COMUNA TUDORA      

1  Reabilitare, modernizare și dotare parc comunal, 

comuna Tudora, județul Botoșani 

567,789 PNDR 

LEADER 
45% 10.07.2018 

09.07.2022 

 

2  Îmbunătățirea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale prin achiziționarea unui tractor cu 

agregat în comuna Tudora, județul Botoșani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246,643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNDR              

LEADER 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

24.02.2021     

24.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finalizat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 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 

 

 

 

41 COMUNA UNŢENI      

1  Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 1 

Unțeni, județul Botoșani 

459,118 PNDR 

LEADER 
100% 26.07.2018 

25.07.2021 

25.07.2022 

finalizat 

42 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 

 

43 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  Achiziție tractor și echipamente pentru gospodărire 

comunală și alte intervenții, comuna Văculești 

477,720 PNDR 

FEADR 
100% 26.02.2021 

26.02.2023 
finalizat 

3  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 

 

44 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 

 

2  Cooperare transfrontalieră în cadrul situațiilor de 

urgență 

331.100 

EURO 

POC 

RO-UA 

2014-2020 

100% 01.01.2020 

31.01.2021 
finalizat 
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3  Modernizare Școala gimnazială nr. 2  Brehuiești 465,000 PNDR 100% 06.09.2019 

06.09.2022 
finalizat 

45 COMUNA VLĂSINEŞTI      

1  Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, sat 

Miron Costin, comuna Vlăsinești 

1.621,455 PNDR 100% 2018-2020 finalizat 

2  Eficientizare energetică a sistemului de iluminat public in 

comuna Vlăsinești, județul Botoșani 

116,070 PNDR 

 

 

100% 02.02.2021 

31.12.2021 
finalizat 

46 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 
 

47 COMUNA GORBĂNEŞTI      

1  Reabilitare Școală gimnazială nr.1 Gorbănești și teren 

de sport-comuna Gorbănești, județul Botoșani  

509,222 PNDR 

 
100% 13.06.2018 

05.02.2022 
finalizat 

48 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 

 

49 COMUNA VORONA      

1  Imbunătățirea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale prin achiziționarea unui tractor cu 

tocător cu braț articulat in comuna Vorona, 

jud.Botoșani 

275,000 PNDR 

Axa 4 
100% 11.02.2020 

11.11.2022 
finalizat 
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50 COMUNA ROMA      

1  Achiziționare utilaj multifuncțional 460,000 PNDR 

M 19.2 

în curs de 

achiziționare 

30.04.2021  

51 COMUNA DRĂGUȘENI      

1  Achiziție echipamente IT pentru elevii și cadrele 

didactice din comuna Drăgușeni 

596,000 POR 

2014-2020 

Axa prioritară 2 

PTh 2020-2021  

52 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 

53 COMUNA BLÂNDEȘTI      

1  Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat 

public În comuna Blândești, judetul Botoșani 

137,549 PNDR 100% 19.11.2020 

31.12.2021 
finalizat 

2  Sprijin pentru persoanele vulnerabile ȋn contextul 

epidemiei Covid 19 

63,419 Program 

Operational Capital 

Uman 

100% 23.07.2020 

21.04.2021 
finalizat 

54 COMUNA MITOC      

1  Dotarea unităților de învățământ din comuna Mitoc 155,540 PNDR 

FEADR 
100% 28.01.2021 

28.01.2024 
finalizat 

55 COMUNA ROMA      

1  Achiziționare utilaj multifuncțional 460,000 PNDR 

măsura 19.2 
100% 30.04.2021 finalizat 

56 COMUNA VORNICENI      

1  Proiect – Achiziție utilaj 418,284 PNDR 100% 01.04.2021 

30.09.2023 
finalizat 

2  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 

COMPETITIVITA

TE 

achiziție 

echipamente 

(semnat contract 

pentru livrare) 

2021-2023  
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3  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 
 

57 COMUNA COPĂLĂU      

1  Construire grădiniță în sat Copălău, comuna Copălău, 

județul Botoșani 

 

 

2.845,587 POR 

2014-2020 

Componenta 1-

POR/2017/10/10.1

a 

 

 

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; 

 

 TOTAL 

JUDEȚ 

169  

PROIECTE  

ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII 

    47 

PROIECTE 

ȘI 

OBIECTIVE 

DE 

INVESTIȚII 

FINALIZATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A Sav/1 ex. 

 


