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Instituţia Prefectului - Judeţul Botoşani anunţă începerea proiectului „Eficientizarea furnizării serviciilor
publice prin îmbunătăţirea cadrului adecvat şi a proceselor de lucru implementate şi menţinute în cadrul
Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani”, Cod SMIS 32564, cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea
calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul Major
de Intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor, Cererea de proiecte nr. IP 5/2010.
Proiectul are o valoare totală de 3.685.576,00 lei, din care:
- valoarea eligibilă a proiectului: 3.685.576,00 lei;
- asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 3.132.739,60 lei;
- contribuţia beneficiarului: 552.836,40 lei, din care, din surse proprii, 552.836,40 lei.
Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 849.648 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unui set de instrumente care să ajute managementul
instituţiei în activitatea de conducere, prin implementarea unui sistem informaţional apt să optimizeze
funcţionarea tuturor structurilor organizatorice, pe toate nivelurile, sprijinind astfel transformările din cadrul
instituţiei.
Obiective specifice ale proiectului sunt următoarele:
- îmbunătăţirea serviciilor oferite cetăţenilor, reducerea timpilor de aşteptare în vederea obţinerii informaţiilor
necesare;
- îmbunătăţirea comunicării interinstituţionale în cadrul ariei de competenţă a Instituţiei Prefectului - Judeţul
Botoşani, precum şi a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul judeţului Botoşani;
- transparenţă şi accesabilitate mărită către cetăţean a actului administrativ;
- creşterea gradului de satisfacţie al cetăţeanului în relaţia cu autorităţile administraţiei publice centrale,
organizate la nivel judeţean;
- schimbarea abordării serviciilor publice prin utilizarea de instrumente de analiză, modelare şi simulare; în
urma analizei proceselor de lucru existente la nivelul serviciilor publice se va asigura optimizarea acestora;
- permanenta monitorizare a proceselor de lucru, în scopul continuei îmbunătăţiri a actului de administrare şi
a competenţei funcţionarilor publici; simularea acestor procese va asigura eliminarea neconcordanţelor de
proiectare şi va permite verificarea completă a fluxurilor înainte de începerea implementării; practic,
procesul de testare are loc înaintea implementării, fapt care asigură o implementare rapidă şi sigură;
- identificarea aplicaţiilor specifice ce trebuie să ofere suport procedurilor de lucru ale Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani, în ceea ce priveşte atât managementul instituţiei, cât şi relaţiile cu cetăţenii şi ceilalţi
parteneri sociali sau instituţionali;
- creşterea eficienţei compartimentelor Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani, reducerea timpului de lucru
necesar rezolvării problemelor curente, concomitent cu creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor;
- accesul mai rapid al funcţionarilor publici din aparatul de lucru al Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani la
informaţiile necesare.
Cele douăsprezece servicii publice deconcentrate vizate de proiect sunt: Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Judeţul Botoşani, Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Botoşani, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Botoşani, Casa Judeţeană de Pensii Botoşani,
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Botoşani, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Botoşani, Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani,
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” Botoşani.
Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.
Persoană de contact: Silviu Constantin CHIŢAN, consilier superior in cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul
Botoşani - manager de proiect, tel. 0231 505409, fax 0231 512116, www.prefecturabotosani.ro
e-mail silviu_chitan@prefecturabotosani.ro

