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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 au cuprins 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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Indicatori de rezultat
Capitolul 1 – Agricultura
• Programul SAPS 2014
-73.325 plăți către fermieri
-suma plătită a fost de 112.190.803,30 lei (aprox. 25.o42.590 EURO)
• Programul SAPS 2015
-37.774 cereri depuse, pentru 270.676,15 ha
-24.521 cereri verificate
-nu au fost emise deciziile pentru plata finală
• Ajutoare de stat
-10.700 cereri primite şi verificate
-9.976 cereri autorizate pentru 9.281 beneficiari
- suma plătită a fost de 34.381.607,99 lei (aprox. 7.657.373 EURO)
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• Pe PNDR în anul 2015:
-au fost primite 1.578 cereri de plată
-total sumă aprobată la plată – 21,7 milioane EURO
• Aplicarea HG nr. 1.064/2003 și Legii nr. 86/2014
-19 UAT-uri au în curs de finalizare proiecte pentru amenajamentele
pastorale
• Finalizare studiu pedologic și agrochimic pe TA Gorbănești /7.416 ha
/79.148 lei
• Aplicarea prevederilor legale în domeniul semințelor și materialului
săditor
-925 controale
-169 vize acordate operatorilor economici
-1.287 determinări efectuate la semințele din loturi eșantionate
• Cadastru și publicitate imobiliară
-124.830 cereri soluționate de înscriere
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-98% din cărțile funciare pe hârtie convertite în format digital
-412 titluri de proprietate emise și 280 titluri modificate
• Legea nr. 165/2013
-1.341,88 ha inventariate pe raza a 35 UAT-uri
• În domeniul sanitar-veterinar
-1.012 controale în ceea ce privește implementarea normelor sanitare
veterinare în unități care produc, procesează, etc, produse de origine
animală și non-animală
-7.029 avize interjudețene pentru transportul de animale, acordate
-întocmirea bazei de date privind autorizarea/înregistrarea unităților supuse
controlului sanitar veterinar – 900 unități
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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 –
2.001,40 mii lei - 92,6%
• Derularea Programul de Gospodărire a Apelor – serviciile tehnicooperative – 2.007,9 mii lei – 85,8%
• Împădurirea terenurilor goale din fond forestier – 153 ha
• Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate – completări pe 22 ha și
întrețineri plantații pe 184 ha
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Capitolul 3 – Cultură
• 88 avize eliberate pentru protejarea siturilor arheologice
• 20 monumente istorice verificate-starea de conservare și respectarea
regimului imobilelor
• Peste 102 activități culturale organizate de UAT-uri
• Marcare și semnalizare monumente istorice
-în 18 UAT-uri nu sunt semnalizate monumentele istorice - Curtești,
Bălușeni, Cristești, Cristinești, Corlăteni, Darabani, Dîngeni, Dimăcheni,
Drăgușeni, Havîrna, Hudești, Suharău, Mihălășeni, R.Prut, Pomîrla, Săveni,
Știubieni, Vorniceni
-100% - în orașul Flămânzi și în comunele Vârfu Câmpului, Sulița, Șendriceni,
Hilişeu Horia, Ibănești, Brăești, Cândești, M.Eminescu, Coșula, Văculești,
Vorona
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Capitolul 4 – Dezvoltare și administrație
• Elaborarea, aprobarea, implementarea şi monitorizarea unor planuri de
măsuri/acțiuni:
-Planul de acțiuni pe anul 2015 al județului Botoşani pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare – HCP nr. 1/27.02.2015
-Planul de acțiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene în anul
2015 – OP nr.18/30.01.2015
-Planul de activitate pentru anul 2015 al Instituției Prefectului - județul
Botoşani – OP nr. 27/11.02.2015
-Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la
nivelul Instituției Prefectului - județul Botoşani în perioada 2014-2016 – OP nr.
178/10.11.2015
• 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 – 3 baze de date
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Capitolul 5 – Educație
• 26 unități de învățământ evaluate extern de către ARACIS – calificative:
-excelent - 2 unități
-f. Bine și bine – 22 unități
-nesatisfăcător – 2 unități
• concursuri/olimpiade școlare județene–peste 14 concursuri
organizate/1.900 elevi participanți/224 premii
• 3 concursuri școlare/olimpiade naționale organizate în județ
• Peste 100 participări ale elevilor botoșăneni la concursuri naționale/62
premii
• 1 participare la o olimpiadă internațională/1 premiu
• Sportul școlar
-15 medalii la concursurile naționale/elevii din învățământul sportiv
integrat
-850 elevi au participat la etapele județene
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-220 elevi au participat la etapele zonale și naționale
• Evaluarea Națională 2015 – procentul de promovare a fost de 78,06%
/3.113 elevi promovați
• Examenul de Bacalaureat 2015 - procentul de promovare a fost de
73,97% /2.276 elevi promovați
Asigurarea accesului în educație:
-625 ajutoare prin programul ”EURO 200”
-2.734 elevi de liceu beneficiari ai programului ”Bani de liceu”
-263 titluri manuale comandate/69.509 exemplare
-293 absolvenți ai programului ”A doua șansă”
• 24 proiecte LLP și Erasmus+ derulate în școli
• 81 acțiuni/seminarii/concursuri organizate de CPECA Botoșani, în
colaborare cu alte instituții publice, cu elevii din școlile botoșănene
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Capitolul 6 – Finanțe
• Programul anual de încasări la bugetul general consolidat al statului,
repartizat de ANAF a fost realizat în proporție de 111,45 %. Încasările la
bugetul consolidat al statului realizate în anul 2015, în sumă de 774.800 mii
lei, au înregistrat o creştere cu 4,22% față de anul precedent.
• Arieratele fiscale posibil de încasat prin executare silită, la finele anului
2015 au înregistrat o reducere cu 42,60% față de volumul arieratelor
recuperabile din anul precedent.
• Activitatea de Inspecție Fiscală a efectuat 1.747 de verificări – inspecții
fiscale, controale încrucişate, controale inopinate şi cercetări la fața locului, la
622 persoane juridice şi la 1.125 persoane fizice.
• Activitatea de control s-a materializat în anul 2015 în creşterea veniturilor
atrase suplimentar la bugetul general consolidat al statului la 266.170,42 mii
lei.
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• Referitor la combaterea muncii la negru şi a subdeclarării contribuțiilor
sociale, în anul 2015 din total acțiuni de inspecție fiscală au fost finalizate 41
acțiuni, stabilindu-se suplimentar obligații de plată la bugetul consolidat al
statului în sumă de 15.442,19 mii lei.
• Colectarea taxelor în cadrul operațiunilor de vămuire
-Încasările la bugetul de stat au fost de 29.363.277 lei
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Capitolul 7 - Interne
OBIECTIVE URMĂRITE:

• 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
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• 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
pentru situații de urgență
Proiectul: Îmbunătățirea capacității şi calității sistemului de intervenție în
situații de urgență în condiții de iarnă – cod SMIS 48572, proiect cu
finanțare prin POR (2007-2013), Axa prioritară 3 “Îmbunătățirea
infrastructurii sociale”
-Domeniul major de intervenție 3.3: “Îmbunătățirea dotării cu echipamente
a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență” - în anul
2015 au fost livrate la ISUJ Botoşani, 4 autospeciale multifuncționale
(autofreze şi autocisterne transport apă)
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• Achiziționarea de mijloace de intervenție în situații de protecție civilă:
-1 buc. autospecială de acces pe teren accidentat Ford Ranger
-1cpl. Complet pentru căutare şi salvarea persoanelor din medii ostile vieții
Valoare: 233.396,94 lei – Consiliul Județean Botoșani
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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 şi asistență
socială
• Derularea Programului de Ocupare a Forței de Muncă
-4.954 persoane ocupate/persoane în căutarea unui loc de muncă
-426 persoane ocupate/servicii de informare și consiliere
-285 persoane ocupate/programe de formare profesională
-754 persoane/subvenționare loc de muncă, stimularea mobilității,
acordarea primelor, absolvenți, etc
• Derularea acțiunilor din Planul de Formare Profesională pentru anul
2015
-42 cursuri organizate/973 persoane formate, din care - 956 șomeri
• Derularea Programului special de ocupare a forței de muncă pentru
comunități cu număr mare de etnici romi
-2 persoane ocupate/45 persoane planificate
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• Derularea Programului de ocupare a persoanelor marginalizate
-30 contracte planificate/22 contracte încheiate
• 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
-planificat - 60 persoane ocupate/realizat – 215 persoane ocupate
• Organizarea Burselor locurilor de muncă – 3 burse organizate
• 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 – 150.006 beneficii acordate/55.960.120 lei (12,46 mioane EURO)
• Acordarea de subvenții organizațiilor neguvernamentale care acordă
servicii sociale categoriilor defavorizate în scopul îmbunătățirii activității
acestora – 37.800 lei
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• Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență socială
-114 misiuni de control/3.143 măsuri dispuse/2.498 măsuri îndeplinite
• În domeniul asistenței sociale şi protecția copilului s-au urmărit printre
altele, creşterea eficienței serviciilor specializate, gradului de educație a
părinților şi copiilor cu privire la valorile familiale, prevenirea delincvenței
juvenile, integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de
protecție, etc.
-Nr. copii reintegrați în familia naturală – 18 copii
• Relații de muncă și securitatea și sănătatea în muncă
-2.428 controale efectuate la angajatori
-8 acțiuni/campanii de verificare a angajatorilor
-peste 590 angajatori sancționați în urma campaniilor/acțiunilor de control
• Gradul de creștere a nr. de contracte de asigurare socială active s-a
încadrat în ținta trimestrială având ca rezultat creșterea veniturilor la
bugetul asigurărilor sociale de stat
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Capitolul 10 – Sănătate
• 5 contracte şi 8 acte adiționale încheiate cu unitățile sanitare cu paturi
din județ pentru derularea programelor de sănătate
• 338 contracte şi 165 acte adiționale – medici vaccinatori PN I/1
(Programele naționale de boli transmisibile)
• 29 contracte şi 12 acte adiționale încheiate cu primăriile din județ pentru
distribuirea laptelui praf gratuit din programul național
• Nr. controale:
-unități sanitare cu paturi - 37 controale
-cabinete medicale individuale - 131 controale
-laboratoare analize medicale - 28 controale
-unități transfuzii - 3 controale
-deşeuri cu potențial contaminant - 280 controale
-unități primiri urgențe – 9 controale
-serviciul de ambulanță - 4 controale
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Capitolul 10 – Sănătate
• Sancțiuni aplicate: 19 avertismente şi 11 amenzi
• S-au încheiat 559 contracte pentru furnizarea de servicii medicale,
medicamente şi dispozitive medicale şi asigurarea asistenței medicale în
centrele de permanență şi 5.508 acte adiționale la contractele de furnizare
servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi centre de
permanență
• Servicii medicale decontate - 290.246.350 lei (64,64 milioane EURO)
• 73 controale la furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale
cu CAS Botoşani și a fost recuperată suma de 144.661,66 lei.
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Capitolul 11 – Tineret și sport
• Organizarea unor activități de consiliere școlară și
reorientare profesională/stimularea voluntariatului – peste
1.040 tineri participanți
• Concurs Local de Proiecte – 6 proiecte finanțate
• Au fost organizate 101 competiții sportive din care, 49
competiții în cadrul Programului “Promovarea sportului de
performanță” şi 52 competiții în cadrul Programul “Sportul
pentru Toți”
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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 județene care au ca scop
implementarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetățenilor
români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020
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REZULTATE:
• au fost angajați 8 mediatori sanitari, 8 asistenți comunitari şi un expert pentru
romi;
• s-a creat o normă didactică pentru mediator şcolar la Săveni, urmând a se face şi
încadrarea pe post;
• au fost consiliați şi informați 50 tineri în vederea ocupării unui loc de muncă,
dintre care 10 au fost angajați de ONG-uri cu contract individual de muncă pe
perioadă determinată de 36 de luni;
• 360 persoane au beneficiat de calificare profesională şi de subvențiile aferente
acestora;
• a fost evitat abandonul şcolar în cazul a 11 elevi din satul Măşcăteni, comuna
Albeşti, aceştia revenind la cursuri în clasele V-VIII;
• a fost extinsă rețeaua electrică pentru încă cinci locuințe în satul Ionăşeni,
comuna Truşeşti;
• s-au depus două cereri de finanțare la Agenția Națională pentru Romi de către
comunele Albeşti şi Coşula, pentru intrarea în legalitate a unor terenuri/imobile fără
acte de proprietate
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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)
• 69 uat-uri (cele 2 municipii, cele 5 orașe și 62 de comune) aveau investiții
în derulare sau propuneri de investiții la începutul anului 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, etc.
– Programul Național de Locuințe Sociale (Legea nr. 114/1996)
• Obiective de investiții în diverse stadii – 129 obiective;
• Finalizate în anul 2015 – 24 obiective:
-5 obiective – modernizare DC și DS (Ștefănești, Ibănești, Todireni,
Vlăsinești și Dimăcheni)
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-5 unități școlare – reabilitări/modernizări școli (Botoșani,
Darabani, Corni-BL, Dîngeni și Românești
-1 teren de sport școlar – Drăgușeni
-3 grădinițe noi – Cândești, Cristinești și Lozna
-3 centre de zi pentru copii – Flămânzi, Cândești și Tudora
-1 racord agent termic primar, la Parcul regional Cornișa –
Botoșani
-1 achiziție și montare cazan abur – Botoșani
-1 locuință unifamilială parter cu 24 unități locative – Dorohoi
-2 baze sportive – M. Eminescu și Văculești
-2 cămine culturale – în comuna Răchiți

27

B. PROIECTE / INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI NOI - FINANŢATE DIN FONDURI
EUROPENE
•

49 proiecte erau în derulare în 29 uat-uri:
– 7 proiecte ale Consiliului Județean Botoșani, din care, 3 proiecte finalizate, 3
proiecte au termene de finalizare prelungite până la 30 iunie 2016 și 1 proiect a
avut contractul reziliat
Finanțări prin POR 2007-2013, POS MEDIU 2007-2013 și POS CCE 2007-2013
– 6 proiecte ale municipiului Botoșani, din care, 2 proiecte finalizate și 4 proiecte au
termenele de finalizare prelungite până la 20-30 iunie 2016
Finanțări prin POR 2007-2013 și POC RO-UA-MD 2007-2013

– 2 proiecte ale municipiului Dorohoi - 2 proiecte finalizate
Finanțări prin POR 2007-2013 și POC RO-UA-MD 2007-2013
– 2 proiecte ale orașului Flămânzi – ambele au termenele de finalizare prelungite
până la 30 aprilie 2016 și respectiv, 30 martie 2016
Finanțări prin POR 2007-2013
– 32 proiecte în 25 comune, din care: 1 proiect reziliat, 2 proiecte rămase în lucru și
29 proiecte finalizate
Finanțările asigurate din următoarele programe europene: POR 2007-2013, POS
MEDIU 2007-2013, POS CCE 2007-2013, PNDR – FEADR, măsura 322d) și PNDR Axa
LEADER PLUS
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•

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 RediuPrăjeni (jud. Iaşi)

• POR 2007-2013
-1 proiect – Campus școlar, comuna Vorona – cu finalizare la 30 iunie 2016
• POS CCE 2007-2013
-1 proiect al cărui contract a fost reziliat – comuna Frumușica
• PNDR - FEADR, măsura 322d)
-2 proiecte finalizate – în comunele Leorda și Dersca
• PNDR – axa LEADER+
-26 proiecte, din care 25 finalizate (în comunele Cordăreni, Cristinești, Havîrna, Mileanca,
Răuseni, Ripiceni, Suharău, Frumușica, Vorona, Copălău (2), Avrămeni, Lunca, Dîngeni,
Vlăsinești, Mitoc, Hlipiceni, Sulița (2), Albești, Pomîrla, Prăjeni și Românești) și 1
proiect are termenul de finalizare la data de 17 martie 2016 ( comuna Hănești)
• POS MEDIU 2007-2013
-2 proiecte – finalizate – comuna Durnești
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CONCLUZII
33 PROIECTE FINALIZATE - 113.035,79 mii lei – 25.175.008,62 EURO

• POR 2007-2013
-4 PROIECTE FINALIZATE – 78.914,61 mii lei – 17.575.636,97 EURO
• PNDR 2007-2013
-24 PROIECTE FINALIZATE – 21.324,44 mii lei – 4.749.318,48 EURO
• POC RO-MD-UA
-2 PROIECTE FINALIZATE (parteneri) – 1.120,79 mii lei – 249.618,87 EURO
• POS MEDIU 2007-2013
-2 PROIECTE FINALIZATE – 5.175,95 mii lei – 1.152.772,83 EURO
• POS CCE 2007-2013
-1 PROIECT FINALIZAT – 6.500 mii lei – 1.447.661,47 EURO

TOTAL - 113.035,79 mii lei – 25.175.008,62 EURO
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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!

A Sav/1 ex.

31

