MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

PLANUL DE ACŢIUNI
PE ANUL 2017 AL
JUDEŢULUI BOTOŞANI
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR
CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE
GUVERNARE
1

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 2017-2020

Structura planului
Partea I – 12 capitole care cuprind obiectivele, activităţile şi
indicatorii de performanţă (măsurabili) în vederea obținerii
indicatorilor de rezultat
Partea a II-a – Proiecte/investiții ale unităţilor administrativteritoriale
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Capitolul 1 – FONDURI EUROPENE
Activităţi derulate în vederea atingerii următoarelor obiective:
• Creşterea gradului de informare şi conştientizare la nivelul
managerilor şi al altor responsabilii din cadrul grupului ţintă identificat,
cu privire la oportunităţile oferite de programele cu finanţare
europeană;
• Creşterea gradului de accesare şi absobţie a fondurilor europene la
nivelul judeţului Botoşani, prin PNDR 2014-2020.
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Capitolul 2 – FISCALITATE
•Creşterea colectării taxelor în cadrul operaţiunilor de vămuire;
•Monitorizarea respectării prevederilor legale privind supravegherea
mişcării produselor accizabile;
•Creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetului consolidat al
statului;
•Îmbunătăţirea conformării voluntare;
•Prevenirea şi diminuarea activităţilor de evaziune fiscală şi fraudă prin
creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii de inspecţie fiscală.
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Capitolul 3 – MUNCĂ ŞI JUSTIŢIE
SOCIALĂ
•Verificarea respectării de către angajatori a prevederilor legale cu
privire la muncă şi securitatea în muncă prin realizarea unor campanii
de control la nivel judeţean;

•Asigurarea echilibrului economico-financiar al persoanelor/familiilor/
serviciilor sociale prin gestionarea şi plata beneficiilor de asistenţă
socială;
•Monitorizarea şi controlul modului de îndeplinire a standardelor
minime de calitate şi de cost privind serviciile sociale;
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• Creşterea eficienţei serviciilor specializate de intervenţie în cazurile
de violenţă asupra copilului;
• Prevenirea delincvenţei juvenile în rândul copiilor la risc precum şi a
recidivei în cazul copiilor care au săvârşit fapte penale şi nu răspund
penal;
• Creşterea gradului de integrare socio-profesională a tinerilor care
urmează să părăsească sistemul de protecţie a copilului;
• Creşterea numărului de copii reintegraţi în familia biologică;
• Derularea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă;
• Derularea Programelor: de formare profesională, de ocupare a
persoanelor marginalizate, de ocupare a forţei de muncă pentru
comunităţi cu număr mare de etnici romi, etc;
• Organizarea Burselor Locurilor de Muncă;

Capitolul 4 - EDUCAŢIA
• Asigurarea calităţii şi competitivităţii învăţământului judeţean;
• Crearea condiţiilor şi a premiselor pentru menţinerea în anul şcolar
2016-2017 a procentului de promovare obţinut la examenele
naţionale din anul şcolar 2015-2016;
• Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului de învăţământ, a
riscului de abandon şcolar, prevenirea şi diminuarea marginalizării şi
excluziunii sociale;
• Asigurarea accesului la educaţie pentru minorităţile naţionale şi
confesiunile religioase;
• Prevenirea şi reducerea consumului de droguri în rândul elevilor şi
tinerilor.

Capitolul 5 - SĂNĂTATE
• Implementarea programelor naţionale de sănătate;
• Creşterea accesului populației la servicii de sănătate de bază prin
consolidarea asistenţei medicale de urgenţă;
• Contractarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor
medicale;
• Controlul furnizorilor de servicii medicale;
• Controlul implementării normelor sanitare veterinare în domeniul
igienei produselor de origine animală şi non-animală în unităţile care
produc, procesează, depozitează şi comercializează astfel de
produse;
• Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor tematice de control pentru
evaluarea riscului produselor potenţial periculoase;
• Informarea operatorilor economici cu privire la legislaţia specifică din
domeniul protecţiei consumatorilor;

Capitolul 6 - AGRICULTURA
• Plata la timp a tuturor subvenţiilor (naţionale şi europene);
• Acordarea ajutoarelor de stat din bugetul naţional;
• Înregistrarea şi autorizarea noilor operatori economici din domeniul
producerii, prelucrării şi comercializării seminţelor şi materialului
săditor şi monitorizarea activităţii acestora;
• Dezvoltarea sistemului integrat de cadastru şi carte funciară;
• Verificarea în teritoriu a culturilor vegetale;
• Monitorizarea implementării la nivel judeţean a Directivei nr. 91/
676/EEC şi HG nr. 964/2000 cu privire la diminuarea poluării cu
nitraţi a solului, apelor de suprafaţă şi a pânzelor de apă freatică de
către fermele agricole;
• Implementarea la nivel judeţean a prevederilor Legii nr. 100/2010
privind identificarea terenurilor improprii agriculturii, în vederea
împăduririi, etc;

Capitolul 7 – MEDIUL, APELE ŞI
PĂDURILE
• Urmărirea respectării legislaţiei de mediu în vederea reducerii
poluării, îmbunătăţirii managementului deşeurilor şi substanţelor
periculoase;
• Monitorizarea integrată a factorilor de mediu la nivel judeţean;
• Managementul deşeurilor şi substanţelor periculoase;
• Îmbunătăţirea gradului de educare şi conştientizare, informare,
consultare şi participare a cetăţenilor în luarea deciziilor privind
mediul;
• Implementarea Programului de gospodărire a apelor pentru anul
2017;
• Împădurirea terenurilor goale din fond forestier, refacerea plantaţiilor
calamitate;
• Reconstrucţii ecologice pe terenuri degradate;

Capitolul 8 – INFRASTRUCTURA DE
TRANSPORT
• Administrarea corespunzătoare a reţelei rutiere din administrare;
• Asigurarea semnalizării rutiere verticale;

• Asigurarea esteticii rutiere;
• Asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă;
• Execuţia lucrărilor de întreţinere periodică în vederea asigurării
siguranţei rutiere;

Capitolul 9 – AFACERI INTERNE
• Creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului;
• Combaterea fenomenului de natură judiciară şi în special a faptelor
de mare violenţă, a infracţionalităţii împotriva patrimoniului şi a celei
pe linie de arme;
• Reducerea numărului accidentelor rutiere prin eficientizarea
activităţii preventive;
• Creşterea performanţei acţiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii
şi siguranţei publice;
• Monitorizarea modului de aplicare a prevederilor legale şi stabilirea
măsurilor pentru creşterea nivelului de securitate a cetăţenilor şi
bunurilor prin planificarea şi desfăşurarea de inspecţii, controale şi
verificări la localităţi, instituţii şi opratori economici;
• Îndrumarea şi controlul serviciilor publice voluntare şi private pentru
situaţii de urgenţă;

Capitolul 10 - CULTURA
• Protejarea şi conservarea patrimoniului cultural naţional;
• Promovarea patrimoniului cultural al judeţului în cadrul Zilelor
Europene ale Patrimoniului;
• Dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul culturii;

Capitolul 11 – TINERET ŞI SPORT
• Susţinerea iniţiativelor şi proiectelor pentru tineret;
• Prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate prin
organizarea unor activităţi de emdiatizare şi educaţie în rândul
sportivilor şi susţinătorilor;
• Organizarea în condiţii optime a taberelor şcolare naţionale,
judeţene şi sociale;

Capitolul 12 – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI
DEZVOLTARE
Proiecte / investiții ale unităţilor
administrativ-teritoriale

A. PROIECTE / INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI NOI – FINANȚATE
DIN FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAME
GUVERNAMENTALE
• În 54 UAT-uri (5 oraşe şi 49 comune) sunt în derulare 154
obiective de investiţii.
Lucrările de investiții constau în:
• Modernizări/reabilitări DC, drumuri locale, străzi orășenești – 28;
• Campus/reabilitări/utilități/obiective noi - unități școlare și grădinițe –
91;
• Alimentări cu apă, canalizări, stații de epurare – 12;
• Baze sportive și săli de sport – 7;
• Reabilitări/modernizări/dotări spații/construcţii noi cămine culturale –
7;
• Centre de zi pentru copii – 3;
• Împăduriri/reconstrucţie ecologică – 3;
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• Locuinţe sociale şi pentru tineri;
• 1 spital (în municipiul Botoşani);
• 46 unităţi de învăţământ din 11 comune (Avrămeni, Băluşeni,
Frumuşica, Havîrna, Hilişeu-Horia, Dîngeni, Manoleasa, Prăjeni,
Leorda, Răchiţi şi Cristineşti) vor fi reabilitate în vederea obţinerii
autorizaţiei sanitare de funcţionare cu finanţare din PNDL/subprogr.
finanţare pentru reabilitarea/modernizarea unităţilor de învăţământ
preuniversitar în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare de
funcţionare;

Finanțările sunt asigurate de la bugetul de stat în cadrul mai
multor programe naționale:
– Programul Național de Dezvoltare Locală
– Programe ale Ministerului Educației Naționale
– Programe ale Administrației Fondului de Mediu
– Programe ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice
– Programul Naţional de construcţii de interes public sau
social cu subprogramele:
• Unităţi sanitare din mediul urban
• Săli de sport
• Aşezăminte culturale
• Modernizarea satului românesc
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B. PROIECTE / INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ŞI NOI - FINANŢATE
DIN FONDURI EUROPENE
• Au rămas/sunt în lucru 8 proiecte în 8 UAT-uri:
– 2 proiecte ale Consiliului Judeţean Botoșani
– 6 proiecte în 6 comune (Coţuşca, Drăguşeni, Mihăileni,
Todireni, Stăuceni şi Vlăsineşti)
• Finanțările au fost/sunt asigurate din următoarele programe:
– POS MEDIU 2007-2013 – 2 proiecte, din care unul se va
continua cu faza a II-a prin POIM 2014-2020

– PNDR 2014-2020 – 6 proiecte
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INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1-3
Tel. +40231512212
Fax +40231512116
Web: www.prefecturabotosani.ro
Vă mulţumim pentru atenţie!
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