MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

PLANUL DE ACŢIUNI
PE ANUL 2015 AL
JUDEŢULUI BOTOŞANI
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR
CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE
GUVERNARE
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Baza legală
1. Legea nr. 340/2004 republicată, privind prefectul și instituția prefectului
2. Art. 6 (1) pct. 1, lit. (d) din HG nr 460/2006 pentru aplicarea unor
prevederi ale Legii nr. 340/2004 republicată, privind prefectul și instituția
prefectului
3. Programul de Guvernare 2013 - 2016

Structura planului
Partea I – 13 capitole care cuprind obiectivele, activitățile şi indicatorii de
performanță (măsurabili) în vederea obținerii indicatorilor de rezultat
Partea a II-a - Proiecte/investiții ale unităților administrativ-teritoriale
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Partea I
Capitolul 1 - Agricultura
• Derularea operațiunilor financiare cu privire la gestionarea fondurilor
alocate pentru SAPS 2014
• Desfăşurarea în condiții optime a activităților specifice derulării schemelor
de sprijin pe suprafață aferente anului 2015
• Acordarea din bugetul de stat a plăților pentru ajutoarele naționale
tranzitorii în sectorul zootehnic
• Acordarea din bugetul național a ajutoarelor de stat
• Derularea Programului Național de Dezvoltare Rurală la nivelul județului
• Creşterea gradului de absorbție a fondurilor europene
• Finalizarea procesului de restituire a proprietății
• Realizarea Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranței
alimentelor pentru anul 2015
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Capitolul 2 – Ape și Păduri
• Derularea Planul tehnic de exploatare, întreținere, reparații curente la
lucrările hidrotehnice şi de întreținere a cursurilor de apă neamenajate
• Derularea Programul de Gospodărire a Apelor – serviciile tehnicooperative
• Împădurirea terenurilor goale din fond forestier
• Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate

Capitolul 3 – Cultură
• Promovarea patrimoniului cultural al județului Botoșani
• Promovarea culturii şi tradițiilor culturale ale județului Botoşani
• Monitorizarea lucrărilor de restaurare a obiectivelor culturale – lucrări
realizate cu finanțare din fonduri europene şi guvernamentale
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Capitolul 4 – Dezvoltare și administrație
• Elaborarea, aprobarea, implementarea şi monitorizarea planurilor de
măsuri
– Planul de acțiuni pe anul 2015 al județului Botoşani pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
– Planul de acțiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene în
anul 2015
– Planul de activitate pentru anul 2015 al Instituției Prefectului - județul
Botoşani
– Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la
nivelul Instituției Prefectului - județul Botoşani în perioada 2014-2016
• Informarea opiniei publice cu privire la acțiunile care abordează tematica
accesării fondurilor europene
• Finalizarea/aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului
Botoşani pentru perioada 2014- 2020
• Monitorizarea stadiului de realizare a obiectivelor de investiții la nivelul
județului
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Capitolul 5 – Educație
• Creşterea performanței sistemului de învățământ la nivel județean
• Dezvoltarea învățământului de performanță
• Monitorizarea şi organizarea, la nivel de județ, a examenelor
naționale: EN 2015, Bacalaureat 2015, Titularizarea cadrelor didactice
• Reducerea ratei abandonului şcolar
• Corelarea învățământului profesional şi tehnic cu preocupările şi
nevoile spațiului socio-economic actual
• Asigurarea accesului şi a echității în educație pentru toată populația
şcolară din județul Botoşani
• Învățământul şi educația pentru minoritățile naționale şi pentru
grupurile dezavantajate
• Combaterea fenomenului infracțional stradal şi creşterea siguranței
civice în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar
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Capitolul 6 – Finanțe
• Creşterea nivelului veniturilor bugetare prin promovarea unor
măsuri de lărgire a bazei de impozitare şi îmbunătățirea colectării
• Reducerea arieratelor fiscale
• Îmbunătățirea gradului de conformare voluntară la declarare şi la
plata obligațiilor fiscale
• Prevenirea şi diminuarea activităților de evaziune fiscală şi fraudă
prin creşterea eficienței şi eficacității activității de inspecție fiscală
• Utilizarea tehnicilor de management al riscurilor în vederea creşterii
colectării taxelor în cadrul operațiunilor de vămuire
• Monitorizarea respectării prevederilor legale privind supravegherea
mişcării produselor accizabile în regim suspensiv de accize pe teritoriul
național şi comunitar
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Capitolul 7 - Interne
• Creșterea continuă a gradului de siguranță al cetățeanului atât în mediul
rural cât și în mediul urban
• Creșterea siguranței cetățeanului prin combaterea fenomenului de natură
judiciară și în special a faptelor de mare violență, a infracționalității
împotriva patrimoniului și a celei pe linie de arme
• Scăderea dinamicii accidentelor de circulație, cu prioritate a acelora care
au drept consecințe pierderea de vieți omenești
• Îmbunătățirea cooperării polițieneşti privind combaterea criminalității
transfrontaliere cât şi a criminalității comise de cetățenii români în străinătate
• Asigurarea liniştii şi ordinii publice
• Gestionarea situațiilor de urgență la nivelul județului
• Elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităților,
serviciilor de urgență voluntare şi private, precum şi a populației
• Activități de îndrumare şi control a serviciilor publice voluntare şi private
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pentru situații de urgență

Capitolul 8 - Mediu
• Monitorizarea integrată a factorilor de mediu în județul Botoșani
• Managementul deșeurilor și substanțelor periculoase
• Controlul poluării industriale
• Îmbunătățirea gradului de educare și conştientizare, informare, consultare
şi participare a tuturor cetățenilor în luarea deciziilor privind mediul
• Activități de inspecție şi control în vederea implementării prevederilor
legislației naționale armonizate cu cea comunitară privind protecția
mediului în domeniul controlului poluării industriale şi managementului
riscului, substanțelor şi preparatelor periculoase
• Activități de inspecție şi control în vederea implementării profesioniste,
uniforme şi integrate a prevederilor legislației naționale armonizate cu cea
comunitară privind protecția mediului în domeniul biodiversității şi ariilor
naturale protejate
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Capitolul 9 – Muncă (I)
• Derularea Programului de Ocupare a Forței de Muncă
• Derularea acțiunilor din Planul de Formare Profesională pentru
anul 2015
• Derularea Programului special de ocupare a forței de muncă
pentru comunități cu număr mare de etnici romi
• Derularea Programului de ocupare a persoanelor marginalizate
• Derularea Programului special de ocupare a forței de muncă
pentru localitățile din mediul rural şi localități defavorizate cu
pondere mare a şomerilor în total populație activă
• Organizarea Burselor locurilor de muncă
• Urmărirea aplicării la nivel județean a prevederilor legale cu
privire la relațiile de muncă şi la securitatea şi sănătatea în muncă
• Creşterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
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Capitolul 9 – Muncă (II)
• Asigurarea echilibrului socio-economic al familiilor, persoanelor cu
dizabilități şi al familiilor aparținătoare prin constituirea şi
punerea în plată, pentru toate persoanele cu vocație legală, a
drepturilor privind prestațiile sociale
• Acordarea de subvenții organizațiilor neguvernamentale care
acordă servicii sociale categoriilor defavorizate în scopul
îmbunătățirii activității acestora
• Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență socială
• Creşterea calității serviciilor sociale pentru copil şi familie
• Creşterea nr. de copii reintegrați în familia biologică
• Îmbunătățirea serviciilor de sprijin în vederea angajării şi crearea
serviciilor de sprijin al persoanelor cu dizabilități la locul de muncă
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Capitolul 10 – Sănătate (I)
• Asigurarea unui management profesionist în derularea
programelor naționale de sănătate
• Protejarea sănătății publice prin activitatea de inspecție a
factorilor de risc din mediul de viață şi muncă
• Creşterea accesului populației din comunitățile la risc la
serviciile de asistență medicală primară
• Dezvoltarea şi consolidarea asistenței medicale de urgență
prin centrele de permanență care funcționează la nivelul
județului Botoşani
• Asigurarea supravegherii stării de sănătate prin cabinetele
medicale de frontieră
• Asigurarea funcționării unitare şi coordonate a sistemului de
asigurări sociale de sănătate la nivel județean
• Derularea unor acțiuni tematice de control pentru evaluarea
riscului produselor potențial periculoase
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Capitolul 10 – Sănătate (II)
• Contractarea serviciilor medicale, medicamentelor şi
dispozitivelor medicale
• Controlul furnizorilor de servicii medicale

Capitolul 11 – Tineret și sport
• Asigurarea accesului tinerilor la formare şi educaţie de calitate,
atât formală cât şi non-formală
• Facilitarea accesului tinerilor la consum de cultură şi creaţie
culturală de calitate
• Îmbunătăţirea ofertei de educaţie non-formală
• Derularea activităţilor planificate de către structurile sportive
din judeţ
• Derularea acţiunilor sportive din cadrul calendarului DJST
Botoşani
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Capitolul 12 – Transporturi –
infrastructură rutieră
• Administrarea rețelei rutiere – drumuri naționale
• Lucrări şi servicii privind întreținerea curentă a drumurilor atât pe
timp de vară cât şi pe timp de iarnă
• Lucrări şi servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice
• Lucrări privind reparații curente la drumurile publice

Capitolul 13 – Minorități
• Reorganizarea/organizarea structurilor locale şi judeţene
care au ca scop implementarea Strategiei Guvernului
României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015-2020

14

Partea a II-a
Proiecte/investiții ale unităților administrativ-teritoriale
A. PROIECTE / INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ȘI NOI – FINANŢATE DIN FONDURI
DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAME GUVERNAMENTALE (I)
• 67 uat-uri (cele 2 municipii, cele 5 orașe și 60 de comune) au investiții în
derulare sau propuneri de investiții noi pentru anul 2015
• Lucrările de investiții constau în:
– Modernizări/reabilitări DC, drumuri locale, străzi orășenești
– Reabilitări/utilități/obiective - unități școlare și grădinițe
– Alimentări cu apă, canalizări, stații de epurare
– Baze sportive și terenuri de sport
– Reabilitări/modernizări/dotări spații și cămine culturale
– Centre de zi pentru copii
– Piețe agroalimentare
– Sedii primării
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A. PROIECTE / INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ȘI NOI – FINANŢATE DIN FONDURI
DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAME GUVERNAMENTALE (II)

• Finanțările sunt asigurate de la bugetul de stat în cadrul mai
multor programe naționale:
– Programul Național de Dezvoltare Locală – instituit prin OUG nr
28/2013
– Programe ale Ministerului Educației Naționale
– Programul Termoficare 2008-2015, componenta Căldură și confort
– Programe ale Administrației Fondului de Mediu
– Programe ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice
• Total obiective de investiții – 224, din care:
a. La 87 obiective lucrările sunt în derulare (în diverse stadii de
execuție)
b. La 24 obiective s-au finalizat procedurile de achiziție execuție
lucrări
c. 113 obiective nu au aprobată finanțarea
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B. PROIECTE / INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI NOI - FINANŢATE DIN FONDURI
EUROPENE
•

•

44 proiecte în derulate în 30 uat-uri:
– 7 proiecte ale Consiliului Județean Botoșani
– 4 proiecte ale municipiului Botoșani
– 2 proiecte ale municipiului Dorohoi
– 2 proiecte ale orașului Flămânzi
– 29 proiecte în 26 comune
Finanțările sunt asigurate din următoarele programe:
– POR 2007-2013 – 10 proiecte
– POS MEDIU 2007-2013 – 2 proiecte
– POS CCE 2007-2013 – 3 proiecte
– POC RO-UA-MD 2007-2013 – 2 proiecte
– PNDR – FEADR, măsura 322d) – 2 proiecte
– PNDR – axa LEADER+ - prin cele 4 GAL-uri din județul Botoşani care au atras
fonduri (Valea Siretului de Sus – sediul în Vorona, Codrii Herței – sediul în
Cristinești, Colinele Moldovei – sediul în Sulița, Valea Bașeului de Sus – sediul în
Săveni) şi prin GAL Rediu-Prăjeni (jud. Iaşi) – 24 proiecte + 1 proiect

TOATE PROIECTELE AU TERMEN DE FINALIZARE ANUL 2015,
conform regulei de rambursare a cheltuielilor pentru perioada
de programare 2007-2013
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INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BOTOȘANI
Piața Revoluției nr. 1-3
Tel. +40231512212
Fax +40231512116
Web: www.prefecturabotosani.ro
Vă mulțumim pentru atenție!

Consilier Ana Săvescu
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