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CAPITOLUL I. Introducere
Instituţia prefectului este organizată şi funcţionează potrivit
prevederilor:
1. Constituţiei României
2. Legii nr. 340/2004 republicată, privind prefectul şi instituţia
prefectului
3. Legii nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor
publici
4. Codului Muncii
5. Hotărârii Guvernului nr. 460/26.04.2006, modificată prin HG nr.
585/2009, privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004
republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului
6. Altor acte normative prin care îi sunt atribuite diverse
responsabilități
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CAPITOLUL II – Obiective
Instituţia Prefectului – Judeţul Botoşani a urmărit prin activitatea
desfăşurată în anul 2015 atingerea următoarelor obiective:
• Menţinerea setului 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;
• Menţinerea nivelului de eficacitate şi eficienţă a activităţilor
desfăşurate în scopul îndeplinirii atribuţiilor instituţiei, stabilite prin
acte normative – în raport cu anul 2014;
• Creşterea nivelului de vizibilitate a instituţiei, perceput la nivelul
comunităţilor locale şi al cetăţenilor, în general;
• Creşterea nivelului de satisfacţie al cetăţenilor care se adresează
instituţiei pentru servicii specifice.
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CAPITOLUL III – Realizări în domeniul
de competenţă
Cu privire la aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte
acte normative

A. Monitorizarea aplicării la nivel judeţean a programelor şi
strategiilor guvernamentale şi sectoriale
1. Întocmirea şi monitorizarea implementării „Planului de acţiuni pe
anul 2015 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse
în Programul de Guvernare”
2. Întocmirea lucrării privind “Stadiul de implementare a Planului de
acţiuni pe anul 2014 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de Guvernare, în anul 2014”
3. Raportul de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de
Instituţia Prefectului – Judeţul Botoşani în anul 2014
4. „Planul 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 2015-2016” – aprobat prin
OP nr. 151/24.09.2015
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5. Monitorizarea stadiului de implementare a „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 2014/2015 – în ședințele colegiului prefectural din lunile martie
și iulie 2015
6.„Planul de acţiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene în
anul 2015” – aprobat prin OP nr. 18/30.01.2015
7. „Planul de activitate pentru anul 2015 al Instituţiei PrefectuluiJudețul Botoșani, aprobat prin OP nr. 27/11.02.2015
8. Monitorizarea stadiului de implementare a „Planului de acţiune 20142016 pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog”-în şedinţa
Colegiului Prefectural din 27 februarie 2015 a fost analizată perioada
iunie-decembrie 2014, iar în şedinţa Colegiului prefectural din 30
septembrie 2015 s-au prezentat indicatorii de rezultat obţinuţi în
perioada iunie 2014 – iunie 2015
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9. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la
nivelul Instituţiei Prefectului-Judeţul Botoşani în anul 2015 - aprobat
prin OP nr. 178/10.11.2015

10. Monitorizarea derulării la nivel judeţean a Programului
Operaţional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate (POAD 2014).
Pentru buna desfăşurare a POAD 2015 s-au desfăşurat o serie de
activităţi care au constat în emiterea OP nr. 140/28.08.2015 privind
constituirea grupului de lucru pentru derularea POAD 2015 în judeţul
Botoşani, organizarea în perioada august-decembrie 2015 a 5 întâlniri a
grupului de lucru şi înaintarea către Ministerul Fondurilor Europene prin
adresa nr. 7.849/19.08.2015 a situaţiei privind numărul estimat al
beneficiarilor, datele de contact ale persoanelor din cadrul UAT-urilor
care vor gestiona programul pe plan local şi locaţiile stabilite pentru
depozitarea pachetelor cu alimente.
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B. Monitorizarea implementării la nivel judeţean a investiţiilor
finanţate prin programele guvernamentale
Reactualizarea bazelor de date cu privire la investiţiile finanţate prin
programele guvernamentale, care se derulau la nivel judeţean în
unităţile administrativ-teritoriale şi de către instituţiile publice care
funcţionează în judeţ – prin 9 programe guvernamentale

C. Alte activităţi desfăşurate
-Prin OP nr. 54/13.03.2015 s-a declarat perioada 1-30 aprilie 2015
„Luna curăţeniei”
-Prin OP nr. 58/20.03.2015 s-a aprobat Planul de măsuri în vederea
salubrizării cursurilor de apă, realizarea şanţurilor şi rigolelor şi reparării
lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe
raza uat-rilor din judeţ
-Organizarea unor sesiuni de informare cu primarii UAT-urilor prin
intermediul cărora s-au prezentat şi s-au dezbătut teme de interes
major pentru judeţ şi s-a acordat consultanţă în vederea aplicării
corecte şi coerente la nivelul judeţului a unor prevederi legale în
vigoare - în anul 2015 au fost organizate 4 întruniri de lucru cu primarii
UAT-rilor din judeţ
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-Intervenţii ale Instituţiei Prefectului către autorităţile administraţiei
publice centrale în vederea realizării unor obiective de interes public
pentru judeţul Botoşani
Exemplificare:
• Întocmirea a 2 Proiecte de Hotărâri de Guvern şi Note de
Fundamentare privind alocarea unor sume de bani pentru judeţul
Botoşani, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, în vederea înlăturării
efectelor calamităţilor naturale care au avut loc pe raza judeţului
Botoşani
• Inventarierea nevoii de microbuze şcolare la nivel judeţean –situaţia
centralizată a fost transmisă MDRAP prin adresa nr. 9.566/19.10.2015
• Deschiderea Punctului de inspecţie sanitară-veterinară din cadrul
Biroului Vamal de Frontieră Stânca – în data de 24 iunie 2015 a avut
loc deschiderea punctului
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• Înaintarea către Ministerul Fondurilor Europene a documentaţiilor de
achiziţie pentru 11 proiecte de investiţii în vederea finanţării/decontării
acestora, finanţate iniţial de la bugetul de stat/bugetul propriu, în
sectorul de apă/apă uzată
Cu privire la îndeplinirea atribuţiilor în domeniul conducerii serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale organizate la nivel local
-La nivelul judeţului Botoşani în anul 2015 erau organizate şi cuprinse
ca membre în colegiul prefectural al judeţului, 48 servicii publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale.
-Analizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate s-a realizat prin
întocmirea de către acestea a planificărilor anuale a activităţii şi implicit
a rapoartelor trimestriale/anuale de activitate, conform Procedurii
operaţionale privind monitorizarea şi coordonarea serviciilor publice
deconcentrate elaborată în anul 2009 și reactualizată în luna iulie 2013.
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-Totodată, în cadrul şedinţelor Colegiului Prefectural au fost prezentate
rapoarte de activitate ale unor servicii publice deconcentrate:
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, Direcţia pentru Sport şi
Tineret, Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, Agenţia pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenţia
pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul
Judeţean şi Direcţia pentru Cultură a judeţului.
-Instituţia Prefectului–Judeţul Botoşani a întocmit şi monitorizat în
colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale
organizate la nivel judeţean, planuri de acţiuni/măsuri pe domenii de
interes major pentru judeţ.
-Constituirea unor comisii mixte în vederea constatării şi evaluării
pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase.
În acest sens, în anul 2015 au fost emise 7 ordine ale prefectului (OP
nr. 92/10.02.2015, OP nr. 93/10.06.2015, OP nr. 74/27.04.2015, OP nr.
72/21.04.2015, OP nr, 100/22.06.2015, OP nr. 148/18.09.2015 şi OP nr.
160/13.10.2015).
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Instituţiile participante: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, APIACentrul Judeţean Botoşani, Direcţia pentru Agricultură, Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice, Direcţia Judeţeană de Drumuri şi
Poduri, Consiliul Judeţean Botoşani, primării, Inspectoratul Judeţean în
Construcţii.
-Participarea reprezentanţilor SPD-urilor la cele 4 întâlniri de lucru cu
primarii organizate de Instituţia Prefectului, având ca obiectiv
informarea şi instruirea acestora în vederea aplicării corecte a
prevederilor legale în vigoare, în diverse domenii de activitate.
Instituţii participante: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al
judeţului Botoşani, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură –
Centrul Judeţean Botoşani, Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad,
Sistemul de Gospodărire a Apelor, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Botoşani.
-Participarea reprezentanţilor SPD-urilor în grupurile de lucru
interinstituţionale constituite prin ordine ale prefectului, şi responsabile
cu punerea în aplicare la nivel judeţean a prevederilor unor planuri
naţionale/judeţene.
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• Prin OP nr. 79/11.05.2015, reactualizat prin OP nr. 114/10.07.2015
s-a constituit grupul interinstituţional de lucru pentru realizarea
cooperării în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane; în
anul 2015 grupul de lucru s-a întâlnit în 2 şedinţe (semestrial).
• Prin OP nr. 127/05.08.2015 s-a constituit comitetul interdisciplinar
pentru monitorizarea şi evaluarea stadiului de implementare a
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii roma, pentru perioada 2015-2020;
• Prin OP nr. 187/12.11.2015 s-a reactualizat grupul de lucru pentru
derularea Programului Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD
2015, la nivel judeţean. Pe parcursul anului 2015 grupul s-a întâlnit în 5
şedinţe de lucru;
• Prin OP nr. 142/09.09.2015 s-a constituit grupul interinstituțional și
grupul de lucru în vederea întocmirii, însușirii, aplicării și monitorizării la
nivel judeţean a „Planului Teritorial Comun de Acţiune-Cadru pentru
creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi
prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente
unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru anul şcolar 2015-2016”.
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Activitatea Colegiului Prefectural al judeţului Botoşani şi a
Secretariatului Tehnic
În anul 2015, Colegiul Prefectural al judeţului Botoşani s-a întrunit în 12
şedinţe ordinare. Activitatea desfăşurată în cadrul colegiului a avut
drept scop asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice
deconcentrate din judeţ, în vederea realizării de către prefect a
atribuţiilor de conducere
a serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale organizate la nivelul judeţului Botoşani.
INDICATORI
PLANIFICAT PENTRU ANUL 2015
-12 şedinţe ordinare
-12 ordine ale prefectului de convocare a membrilor colegiului
prefectural
-12 mape
-12 publicări ale agendelor şedinţelor pe site-ul web al Instituţiei
Prefectului
-12 procese-verbale
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REALIZAT ÎN ANUL 2015

-12 şedinţe ordinare
-12 ordine ale prefectului de convocare a membrilor colegiului
prefectural
-12 mape
-12 publicări ale agendelor şedinţelor pe site-ul web al Instituţiei
Prefectului
-12 procese-verbale
-24 raportări către Ministerul Afacerilor Interne
-43 teme de interes public supuse dezbaterilor – 179%
-1 hotărâre adoptată de către colegiul prefectural – HCP nr. 1/27
februarie 2015
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Alte activităţi desfăşurate în colaborare cu serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor şi celelalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale organizate în
judeţ
-Publicarea pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani a
Deciziilor de repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetelor de stat pentru echilibrarea bugetelor locale din cadrul
judeţului Botoşani, emise de AJFP Botoşani
-Verificarea şi inventarierea stării sistemelor de încălzire din unităţile de
învăţământ din judeţ (acţiunea a fost realizată în colaborare cu
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul Şcolar al
judeţului şi E-ON Distribuţie România)
-Întocmirea situaţiei cu privire la stocul de combustibil pentru încălzirea
unităţilor de învăţământ de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale
din judeţ, pentru iarna 2015-2016 (în colaborare cu Inspectoratul
Şcolar al judeţului)
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-Întocmirea rapoartelor cu privire la derularea Programului de acţiuni
pentru implementarea unor măsuri de combatere a proliferării
substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive dăunătoare
săsnătăţii, altele decât cele reglementate, precum şi de prevenire a
consumului acestora-semestrial (colaborare cu Inspectoratul de Poliţie
Judeţean, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog,
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Inspectoratul Şcolar al judeţului şi
alte instituţii specializate în acest domeniu)–înaintate Ministerului
Afacerilor Interne.
-Întocmirea rapoartelor cu privire la stadiul implementării acţiunilor din
“Planul Teritorial Comun de Acţiune-Cadru pentru creşterea gradului de
siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei
juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ
preuniversitar, pentru anul şcolar 2014-2015” – în lunile februarie şi
iulie 2015 şi a informării privind activităţile desfăşurate de structurile
deconcentrate şi autorităţile administraţiei publice locale pentru
derularea în condiţii de siguranţă a anului şcolar 2015-2016 – înaintate
Ministerului Afacerilor Interne.
-În anul 2015 au fost constituite 6 comisii mixte de control în
temeiul art.6 alin (1) pct.1 lit b) din HG nr. 460/2006.
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-emiterea a 6 ordine ale prefectului judeţului, după consultarea
conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea
Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în
conformitate cu prevederile art.26 (al.2) din Legea nr. 340/2004,
republicată. Acestea au fost înaintate celor interesaţi şi publicate pe
site-ul instituţiei.
Cu privire la verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau
emise de autorităţile publice locale şi contenciosul administrativ
-S-au verificat pentru legalitate aproximativ 30.136 acte emise
/adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale
Total acte administrative verificate – 30.136 din care:
Hotărâri ale Consiliului Judeţean - 166
Hotărâri ale consiliilor locale – 5.095
Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean - 284
Dispoziţii ale primarilor – 24.591
-Au fost desfășurate activități de îndrumare și control la sediul a 23
unități administrativ-teritoriale din județ în conformitate cu graficul și
tematica aprobate prin OP nr. 11/21.01.2015.
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Ca urmare a desfășurării acestor activități au fost întocmite note de
constatare cu măsuri și termene de remediere a deficiențelor
identificate.
-Reprezentarea instituţiei în instanţele judecătoreşti
Pe parcursul anului 2015 au fost înregistrate 456 dosare, respectiv:
Judecătoria Săveni – 67 dosare;
Judecătoria Darabani – 71 dosare;
Judecătoria Dorohoi – 94 dosare;
Judecătoria Botoşani şi alte judecătorii din ţară – 156 dosare;
Tribunalul Botoşani – 48 dosare;
CA Suceava – 9 dosare;
ÎCCJ – 8 dosare;
Legea nr. 10/2001 – 3 dosare.
-Aplicarea Legii nr.10/2001 - 2 raportări privind stadiul de soluţionare a
notificărilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, în urma centralizării
datelor la nivel de judeţ și au fost verificate de legalitate 16 dosare,
ulterior fiind predate la ANRP.
-Aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003 - soluționarea dosarelor
depuse în baza Legii nr. 290/2003 este finalizată.
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Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor
-Au fost analizate, verificate şi validate 1.343 documentaţii
-Au fost rezolvate 456 petiţii
-Au fost în audienţă 653 persoane
-Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Botoşani a emis 377 titluri de proprietate, precum şi
160 duplicate ale acestora, în conformitate cu prevederile art. 36, alin.7
din HG nr. 890/2015.
În anul 2015, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor s-a întrunit în 12 şedinţe de lucru,
pentru care au fost pregătite 1.343 documentaţii.
Cu privire la realizarea politicilor naţionale, a celor de integrare
europeană şi a planului de măsuri pentru integrare europeană
-”Planul de acţiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene în
anul 2015” a fost aprobat prin OP nr. 18/30.01.2015.
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Acţiunile prevăzute a se realiza au fost puse în aplicare, gradul de realizare a
planului fiind în procent de 78,57%. Activitățile nerealizate au fost cauzate de
întârzierile înregistrate în aprobarea unor programe cu finanțare europeană
(POC RO-MD și POC RO-UA) și în elaborarea ghidurilor aferente (POCA).

-Au fost organizate 8 acțiuni în cadrul cărora au fost prezentate puncte
referitoare la problematica accesării fondurilor puse la dispoziţia
României de către Uniunea Europeană.
-Menţinerea şi actualizarea bazei de date referitoare la obstacolele în
calea liberei circulaţii a serviciilor, a persoanelor şi a mărfurilor,
existente la nivelul judeţului Botoşani - 1 raportare către Ministerul
Afacerilor Interne, conform solicitării;
-Prin OP nr. 117/14.05.2014, în cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul
Botoşani s-a constituit punctul judeţean de contact SISOP, structură cu
funcţionare permanentă asigurată de un supervizor judeţean SISOP
(titular), o rezervă a supervizorului judeţean şi de un număr de nouă
utilizatori judeţeni SISOP.
-Actualizarea bazei de date cu privire la proiectele de investiţii care se
derulau la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale finanţate din
fonduri europene-3 baze de date (actualizare la 30 iunie, 30 septembrie
şi 31 decembrie 2015).
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Cu privire la buna organizare şi desfăşurare a activităţii pentru situaţii
de urgenţă
-au fost întocmite, actualizate şi aprobate după caz, 8 documente de
interes operativ
-15 videoconferințe/ședințe extraordinare ale CJSU Botoșani
-10 hotărâri adoptate de CJSU Botoșani
-au fost emise 14 ordine ale prefectului în vederea gestionării
situaţiilor de urgenţă generate de factori de risc
Cu privire la activitatea de eliberare şi de evidenţă a paşapoartelor
simple

Taxe încasate
-pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare și electronice –
3.562.210 lei/18% mai mult față de anul 2014
-pentru eliberarea adeverințelor referitoare la exercitarea dreptului la
libera circulație în străinătate – 11.528 lei/50% mai mult față de anul
2014
-amenzi – 8.465 lei/3% mai mult față de anul 2014
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Cu privire la regimul permiselor de conducere, al certificatelor de
înmatriculare a autovehiculelor şi al plăcilor cu numere de înmatriculare
Pe linie inmatriculări
-s-au implementat 9.953 dosare în vederea obţinerii certificatelor de
inmatriculare
-s-au tipărit 10.026 cărţi de identitate vehicul
-s-au eliberat 10.571 autorizaţii provizorii
-s-au efectuat 5.101 radieri vehicule din circulaţie
-s-a încasat suma de 1.780.371 lei din valorificarea plăcuţelor cu nr. de
inmatriculare
Statistică candidaţi examinaţi
-la proba teoretică au fost examinate 13.605 persoane din care, 8.010
persoane admise şi 5.595 persoane respinse; procent de promovare =
58.88%
-la proba traseu au fost examinate 6.689 persoane din care, 5.221
persoane admise şi 1.468 persoane respinse; procent de promovare =
82%
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Cu privire la asigurarea primirii, înregistrării şi soluţionării petiţiilor
adresate prefectului, îndrumarea cetăţenilor care se adresează
instituţiei prefectului în probleme generale sau specifice relaţiei cu
publicul, organizarea activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă la
prefect şi subprefect
-au fost apostilate 2.025 acte în original, celor 1.540 persoane care au
solicitat acest lucru. Comparativ cu anul 2014, s-a constatat o scădere
a numărului de solicitanţi cu aproximativ 5%
-au fost înregistrate 803 petiţii din care, 123 petiţii centrale și 680
petiţii locale. Faţă de anul 2014, în anul 2015 nr. petiţiilor a fost mai
mare cu 12%

Alte atribuţii ale structurilor de specialitate ale Instituţiei Prefectului

Activitatea de emitere a ordinelor prefectului
În anul 2015, Prefectul judeţului Botoşani a emis 216 ordine din care:
-6 ordine au fost emise după consultarea conducătorilor serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile
art.26 (al.2) din Legea nr. 340/2004, republicată
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-6 ordine au fost emise în temeiul art.6 alin (1) pct.1 lit b) din HG nr.
460/2006

Activitatea cu privire la susţinerea reformei în administraţia
publică
-actualizarea bazelor de date cu privire la Asociaţiile de Dezvoltare
Intercomunitară (ADI) înfiinţate la nivelul judeţului Botoşani şi a
Grupurilor de Acţiune Locală (GAL-uri)
-menţinerea în condiţii optime de către Instituţia Prefectului a
echipamentelor IT & C (computere, multifuncţionale, imprimante,
faxuri, telefonie, etc), în vederea derulării eficiente a activităţii
-menţinerea Sistemului de control intern/managerial - gradul de
realizare a activităţilor a fost 100%. Obiectivele operaţionale stabilite la
nivelul MAI, ca şi alte obiective interne au fost documentate prin Planul
de activitate pentru anul 2015 al Instituţiei Prefectului-Judeţul Botoşani,
document aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 27/11.02.2015.
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-Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la
nivelul Instituţiei Prefectului-Judeţul Botoşani în anul 2015 a fost
aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 178/10.11.2015.
-Administrarea celor trei aplicații informatice (Sivadoc – managementul
documentelor, Siveco Business Analyzer – managementul raportării și
Qualsyst – managementul calității) implementate la nivelul Instituţiei
Prefectului-Judeţul Botoşani prin proiectul cod SMIS 32564 şi urmărirea
sustenabilității respectivului sistem informatic.
-Consilierea personalului instituţiei, de către responsabilul desemnat
(consilierul pentru afaceri europene), în vederea menținerii sistemului
de management al calității conform cu cerințele standardului SR EN
ISO 90012:2008.
-Participarea funcţionarilor publici la cursuri de perfecţionare, în limita
fondurilor disponibile – 8 participări
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Activitatea desfăşurată în comisiile şi comitetele care sunt
constituite în cadrul Instituţiei Prefectului
Cu activitate periodică
-Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor - 4 şedinţe/an100%
-Grupul de Lucru Mixt pentru implementarea Strategiei Guvernului
României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii
romilor pentru perioada 2012-2020 - 4 şedinţe/an-125%
-Comisia Judeţeană de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport - 4
şedinţe/an-100%
-Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială - 4 şedinţe/an-50%
-Comisia de Dialog Social Sport - 4 şedinţe/an-108%
-Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice Sport - 4 şedinţe/an-100%
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Cu activitate neperiodică
•Comisia pentru identificarea terenurilor cu destinaţie agricolă ocupate
abuziv, aflate în patrimoniul ADS, pe raza judeţului Botoşani – 2 ședințe
•Comisia pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi Legii nr.290/2003 – 4
ședințe
•Comisia judeţeană pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri – 2
ședințe/ 2 avize emise
•Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor – 12 ședințe
•Biroul Judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind
restituirea proprietăţilor – nu a fost cazul

Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale
•Participarea preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România – Filiala
Botoşani la şedinţele ordinare ale Colegiului Prefectural al judeţului
Botoşani
•Întâlniri periodice ale prefectului cu biroul de conducere al Asociaţiei
Comunelor din România – Filiala Botoşani
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• organizarea a 4 întâlniri de lucru cu primarii unităţilor administrativteritoriale, în cadrul cărora s-au prezentat şi dezbătut aspecte privind
aplicarea unitară a unor prevederi legale, respectarea obligaţiilor legale
cu privire la bunul mers al administraţiei publice locale şi însușirea unor
acte normative adoptate, care trebuiau puse în aplicare, imediat.

Activitatea privind dialogul social
În anul 2015 (exceptând lucrările comisiei de dialog social) conducerea
instituţiei a avut întâlniri şi activităţi desfăşurate în cadrul dialogului
social cu reprezentanţii confederaţiilor sindicale, ai organizaţiilor nonguvernamentale sau persoanelor care au pichetat sau au transmis
adrese, memorii sau proteste către Instituţia Prefectului, Guvernul
României sau ministere.

Activitatea cu privire la aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a
situaţiei romilor
În ceea ce priveşte aplicarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru
perioada 2015-2020, aprobată prin HG nr.18/2015, în 2015 specialiştii
de la Instituţia Prefectului, împreună cu membrii Biroului Judeţean
pentru Romi, nominalizaţi prin Ordinul Prefectului nr. 55/13.03.2015,
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reactualizat prin Ordinul Prefectului nr. 127/05.08.2015,

au efectuat peste 40 de vizite în judeţ, în cele 18 unităţi administrativ–
teritoriale în care trăiesc comunităţi compacte de romi (2 municipii, 3
oraşe şi 13 comune).
-Biroul Judeţean pentru Romi având calitatea de secretariat al Grupul
de Lucru Mixt (GLM) a organizat 5 întâlniri în lunile, februarie, mai,
iunie, octombrie şi decembrie. În cadrul acestora s-a prezentat
Strategia de incluziune, s-a aprobat Planul de Măsuri Judeţean, s-au
analizat şi identificat soluţii, măcar parţiale, la toate problemele
constatate în teren sau ridicate de membrii GLM şi reprezentanţi ai
comunităţii.

Alte activităţi din cadrul Instituţiei Prefectului
În această perioadă, în registrul de intrare – ieşire au fost înregistrate
12.491 documente, atât primite cât şi emise din oficiu de Instituţia
Prefectului - Judeţul Botoşani.
În anul 2015 au fost înregistrate 216 ordine emise de prefectul
judeţului Botoşani.
În această perioadă au fost înregistrate 419 hotărâri ale Comisiei
judeţene şi expediate la OCPI Botoşani, Garda Forestieră Suceava şi
primării.
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CAPITOLUL IV – Cooperarea intra
interinstituţională, relaţii internaţionale

şi

În anul 2015, Instituţia Prefectului a fost iniţiator/partener şi
colaborator cu alte instituţii şi structuri reprezentative în organizarea
unei serii de evenimente, simpozioane, colocvii, etc., menite să
răspundă pe termen scurt/mediu/lung în soluţionarea unor probleme
de anvergură constatate la nivelul judeţului Botoşani.

CAPITOLUL
europene

V

–

Accesarea

fondurilor

A fost asigurată menţinerea sustenabilităţii sistemului informatic
implementat prin proiectul cod SMIS 32564.

CAPITOLUL VII – Managementul comunicării

Au fost emise 101 comunicate de presă, cu 20 mai multe decât în anul
anterior, pe numeroase teme, legate, în special de problematica şi
jurnalul evenimentelor de la nivelul judeţului.
30

CAPITOLUL VIII – Obiective şi priorităţi
2016
• Menţinerea

setului 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;
• Menţinerea nivelului de eficacitate şi eficienţă a activităţilor
desfăşurate în scopul îndeplinirii atribuţiilor instituţiei,
stabilite prin acte normative – în raport cu anul 2015;
• Creşterea nivelului de vizibilitate a instituţiei, perceput la
nivelul comunităţilor locale şi al cetăţenilor, în general;
• Creşterea nivelului de satisfacţie al cetăţenilor care se
adresează instituţiei pentru servicii specifice.
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