Compartimentul de integrare europeană
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BOTOŞANI
COMPARTIMENTUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ
- activităţile principale desfăşurate în cursul anului 2005 Compartimentul de Integrare Europeană îndeplineşte atribuţii în domeniul realizării politicilor naţionale, a celor de
integrare europeană şi a îndeplinirii planului de măsuri pentru integrare europeană şi intensificarea relaţiilor externe, după
cum urmează:
- întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a politicilor naţionale stabilite de Guvern, a politicilor de
integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea consiliului judeţean, şi a conducătorilor serviciilor
publice deconcentrate;
- elaborează împreună cu reprezentanţi ai consiliului judeţean şi ai serviciilor publice deconcentrate, ai autorităţilor
administraţiei publice locale, precum şi ai societăţii civile, planul judeţean de măsuri pentru integrarea europeană şi
intensificarea relaţiilor externe, în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea europeană;
- acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de integrare europeană, pentru cunoaşterea
documentelor privind integrarea europeană adoptate la nivel central;
- acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile care au legături cu procesul de integrare europeană şi participă
la programele societăţii civile în domeniul integrării europene;
- desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către
cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;
- monitorizează activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului.
În vederea îndeplinii acestor atribuţii, în cursul anului 2005, au fost întreprinse următoarele activităţi efective:
Cu privire la implementarea acquis-ului comunitar: rolul Instituţiei Prefectului constă în acela de interfaţă între
serviciile publice deconcentrate şi Ministerul Administraţiei şi Internelor (M.A.I.), preluând informaţiile de la acestea şi
transmiţându-le într-o formă consolidată (Plan judeţean).
S-a elaborat Planul de implementare a legislaţiei şi de consolidare instituţională la nivel local, pentru anul 2005 şi s-au
raportat trimestrial, progresele, către M.A.I.
S-au verificat, în cadrul unui Grup de Lucru Judeţean, actele normative adoptate de către autorităţile publice locale
(Hotărâri ale Consiliilor Locale, Dispoziţii ale Primarilor, Hotărâri ale Consiliului Judeţean şi Dispoziţii ale Preşedintelui
Consiliului Judeţean), în ce priveşte concordanţa actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale cu legislaţia
europeană în cadrul capitolelor 2 şi 3 de negociere – libera circulaţie a persoanelor şi serviciilor, s-a transmis către M.A.I.
lista celor care conţin bariere, împreună cu recomandarea pentru administraţiile locale de eliminare a acestora până în anul
2007.
Cu privire la activitatea de promovare a sărbătorilor şi valorilor europene:
- Cu ocazia zilei de 17 martie 2005 (Spring Day in Europe), reprezentanţi ai Compartimentului de Integrare au
participat activ la un seminar organizat de Grupul Şcolar Agricol Şendriceni, unde au prezentat elevilor, un scurt istoric al
Uniunii Europene şi a principalelor costuri şi beneficii ale aderării la U.E. Prezentările au fost interactive, răspunzându-se în

acelaşi timp şi întrebărilor ridicate de către elevi.
- Cu ocazia zilei de 25 aprilie 2005 – Ziua semnării Tratatului de Aderare a României la U.E., s-au organizat, două
seminarii în unităţi şcolare din municipiul Botoşani: Colegiul Economic şi Administrativ “Octav Onicescu” (la clasele XI-XII) şi
Şcoala generală nr. 11 (la clasele III-IV).
În cadrul seminarului organizat la liceu, s-a realizat o prezentare a istoricului U.E., a principalelor instituţii europene şi o
prezentare a unor noţiuni de bază în managementul proiectelor („Managementul proiectelor în 12 paşi”). De asemenea, s-a
moderat o dezbatere pe tema “Cetăţenii români, cetăţeni ai U.E.”.
În cadrul întâlnirii organizate la Şcoala generală nr. 11, s-a realizat o proiecţie a unei benzi desenate pentru copii, pe tema
valorilor U.E. („Războiul îngheţatei de zmeură”) şi s-au împărţit diverse materiale informative (insigne cu steagul U.E.,
baloane, etc.).
- Urmare solicitării Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale, s-a transmis tuturor primăriilor din judeţ şi principalelor
instituţii publice, rugămintea de organizare a unor manifestări pentru marcarea în mod corespunzător a zilei de 25 aprilie
2005, s-au centralizat listele cu acţiunile propuse şi s-a transmis către Agenţie, o variantă consolidată. S-au distribuit
materiale informative către primării.
- Cu ocazia zilei de 9 mai – Ziua Europei:
La Colegiul Economic şi Administrativ “Octav Onicescu” s-au distribut o serie de materiale informative şi s-a organizat un
concurs de afişe pe tema „Tinerii de azi, cetăţenii Europei de mâine”.
La Colegiul „Ştefan cel Mare şi Sfânt” s-au distribuit o serie de materiale informative şi s-a realizat o prezentare generală a
U.E.
S-au distribuit o serie de materiale informative către unităţile şcolare şi primăriile din judeţ, ce au solicitat sprijinul în
realizarea propriilor evenimente: pliante („Semnificaţia Zilei de 9 mai”, „Atribuţiile Compartimentului de Integrare
Europeană al Prefecturii”); buletine informative pe diverse teme; insigne cu steagul U.E. Majoritatea acestor materiale au
fost concepute şi realizate cu forţe proprii de către Compartimentul de Integrare Europeană.
- Participare la Evaluarea Proiectului “Eco- Şcoală” 2003-2005 organizat de Şcoala cu clasele I-VIII nr.12 Botoşani (10 mai
2005).
- S-au organizat o serie de prezentări în şedinţele Consiliilor Locale din localităţi ale jud. Botoşani, respectiv: în oraşul
Bucecea şi comuna Vorona în luna iunie, în oraşul Ştefăneşti în luna iulie, în oraşul Săveni în luna august, în oraşul
Darabani în luna iulie şi Municipiul Dorohoi în luna octombrie. În cadrul acestor sesiuni s-a realizat o prezentare cuprinzând
istoricul U.E., a instituţiilor U.E. şi o prezentare “Costuri şi beneficii ale integrării europene pentru agricultura românească”.
- În vederea promovării comunităţilor locale din judeţul Botoşani, în cadrul Uniunii Europene, cu tradiţiile şi obiceiurile
noastre româneşti, s-a sprijinit concursul lansat de către Delegaţia Comisiei Europene - “Satul românesc, sat european”,
prin activităţi de promovare a acestuia în primăriile din judeţ. Din judeţul Botoşani au fost declarate câştigătoare primăriile
comunei Hudeşti şi Ibăneşti.
- S-a menţinut o colaborare strânsă cu Delegaţia Comisiei Europene în România, la nivelul Instituţiei Prefectului judeţului
Botoşani, existând doi membri ai Reţelei de multiplicatori ai informatiei europene, reţea coordonată de către Delegaţie:
- în data de 3 martie 2005, s-a organizat şedinţa reţelei multiplicatorilor de informaţiei europeană, la
nivelul judeţului Botoşani. La aceasta au fost invitaţi cei mai activi membri ai reţelei din Botoşani,
primari şi conducători ai principalelor servicii publice;

- s-a elaborat Planul de comunicare al reţelei multiplicatorilor de informaţie europeană, din judeţul
Botoşani, acesta stând la baza semnării unui protocol privind activităţile de comunicare şi diseminare
a informaţiei europene, în data de 26 mai 2005, dintre Instituţia Prefectului şi Delegaţia
Comisiei Europene (în cadrul Convenţiei Regionale – Iaşi);
- participarea la Convenţia Naţională a Multiplicatorilor de Informaţie Europeană – Bucureşti, 26-27 septembrie 2005.
- S-a menţinut o colaborare strânsă cu Centrul Cultural Francez Iaşi, demarată în anul anterior (2004), prin organizarea în
colaborare cu acesta şi cu Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, a Zilei Naţionale a Franţei (14
iulie).
Cu privire la colaborarea cu fundaţiile şi organizaţiile internaţionale care îşi desfăşoară activitatea în judeţ:
S-a colaborat cu fundaţia germană INWENT, la realizarea unui program de training cu durata de 1 an de zile (în perioada
iulie 2004 – septembrie 2005), pentru o grupă formată din 25 de primari (nou aleşi la alegerile locale din vara anului 2004).
Scopul programului a fost: îmbunătăţirea performanţelor administraţiilor publice locale, prin îmbunătăţirea abilităţilor
manageriale şi cunoştinţelor profesionale în domeniul administraţiei publice, a primarilor. Programul s-a finalizat cu o serie
de vizite de studiu ale participanţilor în Germania, în cadrul seminarului „Primăria centru de servicii - promovare economică
şi dezvoltare regională”, în lunile iulie şi septembrie 2005.
Activitatea Compartimentului de Integrare Europeană, în cadrul programului, a constat în: organizarea din punct de vedere
logistic a seminariilor (asigurarea sălilor de curs, cazării la hotel a participanţilor, tehnicii de calcul, etc.), organizarea
cursanţilor pe grupuri de lucru pentru exerciţiile practice şi moderarea acestora, asigurarea traducerii în limba română şi
engleză a seminariilor, centralizarea rezultatelor obţinute în cadrul grupelor de lucru şi transmiterea după fiecare seminar a
materialelor informative şi suportului de curs prezentat, către fiecare participant, participarea activă la seminarii şi în cadrul
grupurilor de lucru.
Tot în cadrul colaborării cu fundaţia germană INWENT, s-a realizat un program de training a funcţionarilor din cadrul
Instituţiei Prefectului Botoşani, Instituţiei Prefectului Tulcea şi a Consiliului Judeţean Iaşi. Trainingul a avut durata de o
săptămână (11 - 15 aprilie 2005) şi s-a desfăşurat integral în limba engleză; tema principală fiind „European Project Cycle
Management” – advanced training.
Activitatea Compartimentului de Integrare Europeană, în cadrul programului, a constat în: organizarea din punct de vedere
logistic a seminariilor (asigurarea sălilor de curs, cazării la hotel a participanţilor, tehnicii de calcul, etc.), crearea şi
menţinerea legăturii cu partenerii germani (iniţierea procedurilor de organizare a cursului - elaborarea şi transmiterea unei
scrisori de intenţie către INWENT), menţinerea permanentă a legăturii cu aceştia pe parcursul desfăşurării programului (email, fax); participarea efectivă la seminar (acesta finalizându-se cu obţinerea de către fiecare participant a unui certificat
de participare acordat de INWENT).
S-a menţinut o colaborare strânsă cu D.F.I.D. (Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernului Marii Britanii)
până la finalizarea programului acestuia în Botoşani, în luna februarie 2005:
- participare în cadrul Grupurilor de lucru constituite la nivel judeţean;
- s-a realizat în colaborare cu D.F.I.D. şi Consiliul Judeţean Botoşani, un Punct de informare europeană, amplasat la
intrarea în sediul Prefecturii (în data de 11 martie 2005).
S-au iniţiat procedurile de aducere în cadrul Instituţiei Prefectului a unui voluntar japonez al J.I.C.A. (Japanese
International Cooperation Agency), în prezent acesta desfăşurându-şi activitatea pe o perioadă de 2 ani, ca inginer de
sistem. Voluntarul a fost prezentat tuturor reprezentanţilor primăriilor din judeţ şi din luna mai (luna sosirii sale), participă
activ împreună cu membrii Compartimentului de Integrare Europeană, la sesiunile de informare desfăşurate de aceştia în

cadrul diverselor şedinţe ale Consiliilor Locale la care sunt invitaţi. Participarea sa constă în prezentarea teoretică şi practică
a avantajelor oferite de sistemele de operare şi programe de tip open-source, pentru administraţiile publice locale, şcoli sau
pentru întreprinzătorii privaţi.
Se colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în privinţa stabilirii unui necesar de cursuri de
pregătire profesională oferite de Agenţia Japoneză de Cooperare Internaţională (JICA).
Se menţine o colaborare strânsă cu Ministerul Integrării Europene în domeniul promovării programelor cu finanţare
europeană, a valorilor şi sărbătorilor europene, prin intermediul consilierul de integrare detaşat în cadrul Instituţiei
Prefectului.
Cu privire la activitatea de implementare şi coordonare a implementării programelor de finanţare în care
Instituţia Prefectului este eligibilă:
S-a coordonat şi implementat proiectul cultural “La fruntarii, între Siret şi Prut, locuri de închinare şi evlavie străbună”.
Proiectul este realizat în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Botoşani,
este finanţat de Ministerul Culturii şi Cultelor şi a fost depus în luna decembrie 2004. Perioada de derulare este: februarie noiembrie 2005. În perioada februarie-iulie s-au realizat activităţile primei părţi a proiectului (culegere de date, realizare
broşuri şi monografii), finalizându-se în luna august 2005 cu organizarea unui seminar cu tema „Promovarea moştenii
culturale a judeţului Botoşani”. Cu această ocazie s-au prezentat primele rezultate ale proiectului şi broşura „Între Siret şi
Prut, locuri de închinare şi evlavie străbună”. Prezentarea CD-ului “Botoşani, Valori patrimoniale” a avut loc pe data de 5
decembrie 2005, la Mediatecă - Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Botoşani.
S-a asigurat implementarea proiectului “Oraşul meu, în Europa mea”, ce se derulează în parteneriat cu Instituţia Prefectului
Suceava. Proiectul a fost iniţiat în anul 2004, ca urmare a unui concurs de microproiecte lansat de către Delegaţia Comisiei
Europene şi a câştigat locul 2 pe ţară.
Cu privire la Colaborarea cu organismele regionale la elaborarea strategiilor privind dezvoltarea judeţului şi
Regiunii de Nord-Est:
Reprezentanţi ai Compartimentului, au participat la şedinţele organizate la Botoşani, de către ADR N-E, Consiliul Judeţean
Botoşani şi Instituţia Prefectului Botoşani, în vederea elaborării Planului de Dezvoltare Regională 2007-2013. (ianuarie
2005)
În luna februarie (10 februarie 2005) s-a participat la Şedinţa Comitetului Regional de Planificare Nord-Est, la dezbaterile
privind elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2007-2013.
Cu privire la sprijinul comunităţilor locale în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene:

Programul PHARE 2002 – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local

Reprezentanţi ai Prefecturii au participat la Reuniunile de lucru organizate de U.C.R.A.P. (Unitatea Centrală de Reformă a
Administraţiei Publice), în vederea implicării Instituţiei Prefectului în activitatea de monitorizare a proiectelor (aprilie 2005,
20 iunie 2005).
S-a acordat consultanţă primăriilor ce au în derulare proiecte realizate pe Programul PHARE 2002 – Fondul de modernizare
pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local (sprijin în elaborarea comunicatelor de presă, informaţii privind desfăşurarea
licitaţiilor), s-au transmis către primării o serie de materiale puse la dispoziţie de către U.C.R.A.P. (chestionare privind
stadiul de implementare a proiectelor, diverse elemente de identitate vizuală necesare activităţilor de comunicare în cadrul
proiectului, manuale de implementare a proiectului, etc.). (iunie - septembrie 2005).
S-a transmis către primăriile ce nu au reuşit să obţină un punctaj satisfăcător pentru proiecte, în procesul de selecţie,

răspunsul U.C.R.A.P. privind neselectarea proiectelor depuse. (iunie 2006)

Programul SAPARD

În perioada 26 august – 2 septembrie 2005, s-a derulat Caravana SAPARD, în colaborare cu Biroul Regional SAPARD Iaşi.
Rolul Compartimentului de Integrare a constat în: organizarea desfăşurării activităţilor în 5 centre din judeţ, pregătirea şi
distribuirea de materiale informative către participanţi, activităţi de diseminare a rezultatelor, dotarea punctului de
informare din prefectură, cu materiale informative privind programul SAPARD.

Fondurile Structurale

Reprezentanţi ai Compartimentului de Integrare Europeană au participat la o activitate de training în domeniul fondurilor
structurale, organizată de M.I.E. şi consorţiul Formez: “Programare şi implementare a asistenţei de pre-aderare Phare CES
şi tranziţia spre Fondurile Structurale”. Trainingul a cuprins 5 module, s-a desfăşurat în Suceava, în perioada martie –
aprilie 2005 şi a fost urmat în luna septembrie de o serie de seminarii tematice, organizate la Iaşi. Pentru Instituţia
Prefectului, importanţa participării la acest program constă în dezvoltarea capacităţii viitoare de a oferi consultanţă şi de a
derula programe din fondurile europene ce vor veni din anul 2007.

Alte programe europene

S-a colaborat cu Primăria comunei Coşula în activitatea de redactare a cererii de finanţare pentru un Proiect PHARE 20042006 – Proiecte de infrastructură regională. Sprijinul a constat în traducerea în limba engleză a anexelor proiectului.
(ianuarie 2005)
Participare la conferinţa privind “Comunicarea legată de finanţările Programului PHARE Coeziune Economică şi Socială”,
organizată de Ministerul Integrării Europene în data de 7 iulie 2005.
S-a realizat o prezentare privind “Costuri şi beneficii ale integrării europene pentru agricultura românească”, pentru şedinţa
Comisiei Judeţene Consultative din luna iunie 2005.
Participare la lansarea proiectului PHARE CBC România – Moldova intitulat „Piaţa cărţii o piaţă comună pentru dezvoltare
economică şi culturală transfrontalieră” (04.08.2005).
Transmiterea către autorităţile publice locale, de informaţii referitoare la Programul de finanţare nerambursabilă a
Guvernului Comunităţii Flamande.
Actualizarea raportărilor către M.A.I., privind Contractele din fonduri comunitare în curs de derulare la nivelul judeţului
Botoşani (PHARE, ISPA, SAPARD, SAMTID), cu noile proiecte câştigătoare în cadrul măsurilor 1.1., 3.1. şi 3.4.- Programul
SAPARD.
Urmare cererii Delegaţiei Comisie Europene în România, s-au transmis către primării, informaţii cu privire la lansarea
apelului pentru propuneri de finanţare pentru anul 2006, în cadrul Programului „Cultura 2000”.
Urmare adresei Agenţiei Internaţionale de Cooperare a Japoniei - JICA, s-au transmis către primării, informaţii cu privire la
programele alocate României în anul fiscal 2006-2007.
Transmiterea către autorităţile publice locale, a unei adrese însoţite de lista localităţilor din regiunea Cernăuţi, care sunt
interesate în realizarea parteneriatului cu localităţi din judeţul Botoşani. (din partea Consulatului General al României Cernăuţi).
Diseminarea către primării, de informaţii cu privire la diverse surse de finanţare:

- Comisia Europeană – fonduri pentru susţinerea unor acţiuni de înfrăţire a oraşelor (adrese M.A.I. – septembrie 2005)
- Programul Phare – Proiecte de Infrastructură Mare (decembrie 2004 - ianuarie 2005).
- Programul SAPARD
Activităţi de raportare a efectelor inundaţiilor din perioada mai - august 2005, asupra obiectivelor construite cu fonduri
SAPARD, Măsura 2.1.: adresă M.A.I. (august 2005), adresă Agenţia SAPARD (septembrie 2005). Aceste activităţi au avut
drept scop sprijinirea primăriilor beneficiare în demersurile pentru obţinerea unor sume suplimentare necesare reabilitării
obiectivelor afectate de inundaţii.
Acordarea de consultanţă cetăţenilor şi agenţilor economici cu privire la diverse surse de finanţare şi întocmirea de
proiecte. (periodic – în funcţie de solicitări).
Urmare adresei Ministerului Finanţelor Publice, referitoare la campania de informare adresată tuturor părţilor implicate în
procesul derulării fondurilor nerambursabile primite de la Comisia Europeană, s-a actualizat şi transmis Lista informaţiilor
privind publicaţiile care alcătuiesc presa locală.
Cu privire la procesul de reformă a administraţiei publice:
Promovarea în cadrul instituţiilor publice, a Proiectul Tinerilor Profesionişti (YPS), o iniţiativă importantă a M.A.I., finanţată
de Uniunea Europeană, în vederea accelerării ritmului de modernizare a administraţiei publice din România.
Urmare adresei Institutului Naţional de Administraţie (I.N.A.), referitoare la campania de colectare de literatură de
specialitate pentru administraţia publică din Republica Moldova, în contextul demersurilor pro-europene ale Administraţiei
de la Chişinău, s-au transmis o serie de materiale informative către I.N.A. şi de asemenea s-a transmis această cerere şi
către principalele servicii publice deconcentrate.
Cu privire la monitorizarea activităţii de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului:
S-a întocmit şi centralizat „Situaţia privind relaţiile de colaborare, înfrăţire, parteneriat stabilite de autorităţile locale cu alte
entităţi din alte ţări” (13 mai 2005) – la cererea M.A.I.
S-a răspuns la diferite adrese de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi
Internelor, Consulatul General al Ucrainei la Suceava.

