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COMPARTIMENTUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ
Compartimentul de Integrare Europeană îşi desfăşoară activitatea în
vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în H.G. nr. 460/2006, cu privire la
realizarea politicilor naţionale, a celor de integrare europeană şi a planului de
măsuri pentru integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe:
a) întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a politicilor
naţionale, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe,
cu consultarea consiliului judeţean şi a conducătorilor serviciilor publice
deconcentrate;
b) elaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai consiliului judeţean, ai
serviciilor publice deconcentrate, ai autorităţilor administraţiei publice locale,
precum şi ai societăţii civile, planul de măsuri judeţean, în conformitate cu
documentele programatice referitoare la integrarea europeană;
c) acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor
de integrare europeană, pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea
europeană adoptate la nivel central;
d) acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile care au legătură
cu procesul de integrare europeană şi participă la programele societăţii civile în
domeniul integrării europene;
e) 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;
f) întocmeşte, gestionează prin evidenţă centralizată şi monitorizează
activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului;
g) elaborează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite
obligatoriu pentru orice activitate de relaţii internaţionale;
I. Colaborarea cu fundaţiile şi organizaţiile internaţionale
Pe parcursul anului 2006, Compartimentul de integrare europeană a
continuat colaborarea cu următoarele fundaţii şi organizaţii internaţionale:
► fundaţia germană INWENT:
Colaborarea cu fundaţia germană INWENT a presupus organizarea unor
programe de perfecţionare atât pentru reprezentanţii administraţiei publice
locale din judeţ (primari, secretari, viceprimari), cât şi pentru reprezentanţii
instituţiilor publice deconcentrate şi ai Instituţiei Prefectului:
● programul de training destinat reprezentanţilor administraţiei publice
locale de la nivelul judeţului (primari, viceprimari şi secretari)
Au fost organizate 4 sesiuni de formare (în perioada februarie - august
2006), în domeniul administraţiei publice, dezvoltării durabile şi

managementului proiectelor. La acestea au participat 30 de cursanţi din judeţele
Botoşani şi Iaşi. Reprezentanţii Compartimentului de Integrare Europeană s-au
implicat activ atât în organizarea acestor cursuri, cât şi în cadrul grupurilor de
lucru, în scopul motivării şi capacitării cursanţilor. De asemenea, au fost
susţinute prezentări, una dintre ele având ca temă Beneficiile informatizării
administraţiei publice.
Ultima sesiune de pregătire a fost organizată sub forma unei vizite de
studiu în Germania, care a avut loc în perioada 19-29 septembrie.
În finalul acestui program a fost pregătită, în colaborare cu Consiliul
Judeţean Iaşi, întâlnirea de încheiere a misiunii InWEnt, care a avut loc în data
de 6 oct 2006 şi s-a asigurat participarea la întâlnirea de închidere a activităţii
InWEnt în România, organizată de către Institutul Naţional de Administraţie, în
data de 14 noiembrie.
● programul de training – Fonduri Structurale
A fost organizat în luna mai 2006 şi a avut ca participanţi atât
reprezentanţi ai Compartimentului de Integrare Europeană, cât şi ai
principalelor servicii publice deconcentrate, viitoare beneficiare a acestor
fonduri.
● programul de training „Concepte de Dezvoltare Regională pentru
ţările din Sud - Estul Europei”
A avut loc în Germania în perioada 19 - 26 noiembrie, asigurându-se
participarea a doi reprezentanţi ai Compartimentului de Integrare Europeană.
Subiectele abordate au vizat planurile şi strategiile de dezvoltare regională din
România, Serbia, Bulgaria, Albania, Macedonia şi Muntenegru, precum şi
programul LEADER+.
● programul „training of trainers”
A avut loc în Germania în perioada 2 - 9 decembrie, asigurându-se
participarea a unui reprezentant al Compartimentului de Integrare Europeană, în
contextul necesităţii diseminării informaţiilor europene în judeţ.
De asemenea, site-ul web al Instituţiei Prefectului a fost actualizat
permanent cu informaţii privind colaborarea cu fundaţia germană InWEnt şi s-a
pregătit articolul privind contribuţia Instituţiei Prefectului în acest program.
Articolul a fost publicat de către fundaţia InWEnt, în broşura tipărită cu acest
prilej.
► Fundaţia japoneză JICA
În colaborare cu fundaţia japoneză JICA şi voluntarul japonez care îşi
desfăşoară acivitatea în cadrul Instituţiei Prefectului, au fost organizate
următoarele activităţi:
● Festivalul „Introducere în cultura Japoniei - sub semnul

delicateţei”, în data de 11 martie, în cadrul Liceului „A.T. Laurian”
● Implementarea dicţionarului on-line japonez -român- japonez
● Mini-festivalul japonez din data de 5 mai 2006
● Programul de pregătire privind utilizarea sistemului de operare
Linux, compus din 10 prelegeri susţinute de voluntarul japonez al J.I.C.A., dl
Yasuyuki Shimura, având ca participanţi reprezentanţi ai administraţiei publice
locale de la nivelul judeţului. Suportul de curs a fost postat pe site-ul Instituţiei
Prefectului. S-a introdus sistemul de operare Linux pe calculatoarele de la
Cancelaria prefectului şi Cabinetele celor doi subprefecţi, ca prim pas în
procesul de conectare la reţeaua metropolitană (MAN) a MAI.
● Vizitele de monitorizare a reprezentaţilor JICA de la Bucureşti
(Ken SOBAJIMA- coordonator JOCV, Fumio MIYAGAWA reprezentantul
rezident JICA România) privind asigurarea condiţiilor de muncă şi de trai ale
voluntarului japonez.
● Realizarea variantei open source a VPN (videoconferinţă,
audioconferinţă, chat)
II. Procesul de reformă a administraţiei publice
În cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani, un loc important a fost
şi este acordat reformei în administratia publica locală, respectiv implementării
valorilor spaţiului administrativ european: transparenţă, eficacitate,
responsabilitate, adaptabilitate si predictibilitate.
În acest sens, s-a desfăşurat activitatea de armonizare a soluţiilor tehnice
care pot fi folosite pentru realizarea sistemului informatic unitar complex în
administraţia publică din judeţ, pe bază de VPN, purtându-se corespondenţă cu
Ministerul Administraţiei şi Internelor, în vederea găsirii de modalităţi de
realizare tehnică şi finanţare. Au fost realizate atât un prorocol de parteneriat,
cât şi anexe tehnice, acestea fiind semnate de către Prefectul judeţului Botoşani
şi conducerea instituţiilor publice deconcentrate şi a primăriilor din judeţ. A fost
redactat caietul de sarcini şi au fost întreprinse demersurile necesare obţinerii
acordului MAI în acest sens.
Au fost făcute demersuri privind conectarea Instituţiei Prefectului la
reţeaua metropolitană MAN a MAI.
Pentru realizarea unei pregătiri unitare a funcţionarilor publici din
instituţie, după o prealabilă studiere şi analizare a ofertelor şi condiţiilor oferite
pe piaţa serviciilor de perfecţionare în domeniul utilizării computerului, s-a
asigurat participarea la cursurile ECDL a tuturor funcţionarilor publici din
instituţie.
De asemenea, a fost realizat şi implementat Planul de acţiuni de
îmbunătăţire a activităţii Instituţiei Prefectului judeţului Botoşani, după
implementarea CAF, desemnându-se un membru al grupului de lucru ce va

implementa acest plan (prin nota internă 7130/7.06.2006), cu atribuţii în
crearea, actualizarea şi punerea la dispoziţie pe site-ul web al Instituţiei
Prefectului a unor baze de date privind: beneficiarii serviciilor/ partenerii
Instituţiei Prefectului; rolul Instituţiei Prefectului; proiectele derulate de
Instituţia Prefectului şi alte instituţii publice, din fonduri europene sau alte
fonduri; activităţi desfăşurate sau monitorizate de către instituţie. Evaluarea
activităţii Instituţiei Prefectului a fost făcută în perioada 22-26 mai 2006, de
către Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice (UCRAP) din
cadrul M.A.I.
În cadrul contractului de înfrăţire instituţională „Coordonarea şi
monitorizarea procesului de descentralizare”, derulat de către Ministerul
Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Centrală pentru Reforma
Administraţiei Publice (UCRAP), în parteneriat cu Institutul de Administraţie
Publică din Olanda, s-a asigurat participarea unui funcţionar public din cadrul
Instituţiei Prefectului la o vizită de studiu în Olanda, în perioada 21 – 23
octombrie.
III. Monitorizarea implementării legislaţiei europene de către serviciile
publice deconcentrate şi administraţia publică locală
Pe parcursul anului 2006, compartimentul de integrare a continuat
monitorizarea măsurilor realizate de serviciile deconcentrate, în procesul de
implementare a legislaţiei armonizate cu acquis-ul comunitar. Raportările
trimestriale au fost realizate conform metodologiei elaborate de MAI în comun
cu MIE, măsurile adoptate de serviciile deoncentrate fiind grupate pe capitole
de negocieri.
„Planul de implementare a legislaţiei şi consolidare instituţională la nivel
local în anul 2006”, a fost concentrat pe un număr de opt capitole de negociere:
CAPITOLUL
Capitolul
1-Libera
mărfurilor

circulaţie

INSTITUŢIA RESPONASABILĂ
a - Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Botoşani;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Botoşani;

Capitolul
5-Dreptul
societăţilor - Direcţia Regională Vamală Iaşi;
comerciale
- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani;
Capitolul 6-Politica în domeniul - Consiliul Concurenţei;
concurenţei

Capitolul 7-Agricultura

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură;
- Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Botoşani;
- Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Botoşani;

Capitolul 13-Politica socială
ocuparea forţei de muncă

şi - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Botoşani;
- Autoritatea de Sănătate Publică Botoşani;
Capitolul 22-Protecţia mediului
- Agenţia de Protecţie a Mediului Botoşani;
- Autoritatea de Sănătate Publică Botoşani;
Capitolul 24-Justiţie şi Afaceri interne - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră
Botoşani;
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie Botoşani;
Capitolul 25-Uniunea Vamală
- Direcţia Regională Vamală Iaşi.

În trim. I 2006 au fost 47 de măsuri scadente, toate fiind realizate.
În trim. II 2006, au fost 53 de măsuri scadente, 49 fiind realizate, 3
realizate integral în avans iar 2 nerealizate.
În trim. III 2006 au fost 47 de măsuri scadente, 44 fiind realizate, 2
realizate integral în avans iar 1 nerealizată.
Gradul de realizare al măsurilor scadente în trim. IV 2006, va fi raportat
la începutul lunii ianuarie 2007, conform metodologiei.

Pe parcursul anului 2006, grupul lucru pentru identificarea şi eliminarea
obstacolelor din calea liberei circulaţii a serviciilor şi a dreptului de stabilire al
persoanelor şi-a continuat activitatea de verificare a actelor emise de către
autorităţile publice locale, precum şi activitatea de eliminare a barierelor
existente în calea liberei circulaţii a serviciilor şi persoanelor.

IV. Activitatea de informare şi comunicare europeană
La începutul anului 2006, compartimentul de integrare a elaborat Planul
de informare şi comunicare a reţelei de multiplicatori ai informaţiei europene
din judeţul Botoşani, pentru aceasta desfăşurând urmatoarele activităţi:
• Planul activităţilor de comunicare pe anul 2006, a fost elaborat la întâlnirea
membrilor reţelei judeţene de multiplicatori ai informaţiei europene (coordonată
de către Delegaţia Comisiei Europene în România), organizată în data de 22
martie 2006;
• Protocolul de colaborare cu Delegaţia Comisiei Europene, în ceea ce
priveşte activităţile de comunicare şi diseminare a informaţiilor ce privesc
procesul de integrare europeană, a fost semnat în data de 27 aprilie 2006;
• Participarea la întâlnirea multiplicatorilor de informaţie europeană din
14-16 noiembrie la Bucureşti;
• În cadrul reţelei de multiplicatori de informaţie europeană compartimentul a colaborat în activitatea de diseminare a informaţiei legate de
integrarea în UE cu mai multe instituţii şi autorităţi care au competenţe în acest
domeniu;
• Informări în cadrul Comisiei de dialog social;
• Informare prin intermediul site-ului instituţiei (crearea unei secţiuni de
prezentare a Compartimentului de Integrare Europeană -atribuţii principale,
activităţi desfăşurate- şi actualizarea periodică cu materiale informative
-finanţări, informaţii generale despre U.E., etc.);
• Informarea directă a cetăţenilor - compartimentul de integrare europeană a
amenajat un punct de informare cuprinzând materiale informative actualizate
periodic, pentru cetăţenii care intră în sediul instituţiei;
• Informări cu privire la programele de finanţare;
• Participare la şedinţa în plen la Convenţia Regională a Multiplicatorilor de
Informaţie Europeană – Regiunea de Nord-Est. Convenţia a avut loc la Iaşi, în
perioada 25-26 mai 2006. Reprezentanţii instituţiei au participat la lucrările pe
atelierele de lucru având ca temă Piaţa Internă a Uniunii Europene şi au
colaborat la prezentarea activităţii reţelei de multiplicatori din judeţul Botoşani,
pentru anul 2006.
►Evenimente organizate în vederea promovării principiilor şi valorilor
europene:
● Spring Day in Europe (Ziua primăverii în Europa) - 21 martie 2006 – la
invitaţia Grupului Şcolar Agricol Şendriceni, un reprezentant al
Compartimentului de Integrare Europeană a susţinut o prezentare în cadrul
manifestărilor organizate cu prilejul aniversării acestei zile şi a moderat un
concurs pe teme europene. Tema prezentării susţinute a fost Managementul
proiectelor în 11 paşi, oportunitatea acesteia fiind fundamentată de experienţa

pe care o avea respectiva unitate şcolară în accesarea fondurilor europene şi
derularea a diverse proiecte (în special programele Leonardo da Vinci şi
PHARE).
● 9 Mai – Ziua Europei
Compartimentul de Integrare Europeană a desfăşurat activităţi de promovare a
valorilor europene în colaborare cu Grădiniţa nr. 19 din mun. Botoşani, Şcoala
generală nr. 11 din mun. Botoşani, Şcoala nr. 5 Dorohoi, Grupul Şcolar Regina
Maria din municipiul Dorohoi şi a participat la inaugurarea la sediul Mediatecii,
a unui Centru de Informare Europeană, furnizând materiale informative
(pliante, broşuri, CD-uri) şi susţinând prezentarea având ca temă Costurile şi
beneficiile aderării României la U.E.
● Colaborare la realizarea unui simpozion „Perspectivă de viitor – integrarea în
Uniunea Europeană a României” în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru
Cultură la stabilirea programului activităţilor desfăşurate în data de 12 aprilie, la
sediul Căminului Cultural din oraşul Bucecea.
► Organizarea campaniei Eu nu dau şi nu iau şpagă, în colaborare cu

Ministerul Integrării Europene (perioada iulie – august 2006)
Instituţii partenere implicate în derularea campaniei în judeţul Botoşani:
Primăria mun. Botoşani, Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa şi
Eliberarea Paşapoartelor Simple, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de
Frontieră, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, Poliţia Rutieră Botoşani,
Biroul Vamal de Interior Botoşani, Direcţia Generală a Finanţelor Publice.
Activităţi derulate:
- transmiterea informaţiilor de contact şi a fişelor de proiect necesare
contactării beneficiarilor finali;
- preluarea materialelor informative din partea M.I.E. (pliante pentru
cetăţeni, pliante pentru funcţionari, afişe ale campaniei pentru funcţionari
şi ale campaniei pentru cetăţeni, insigne, bancnote specimen, chestionare
de evaluare a campaniei – pentru cetăţeni şi pentru funcţionari);
- distribuirea de materiale informative în Instituţia Prefectului;
- transmiterea materialelor informative către instituţiile partenere;
- emiterea de comunicate de presă la începerea fiecărei activităţi;
- monitorizarea apariţiei în presă a articolelor referitoare la campanie în
scopul evaluării impactului acesteia.
► Organizarea campaniei Dimensiunea socială a integrării, în colaborare cu

Ministerul Integrării Europene (iulie 2006)
Campania de informare a cetăţenilor din mediul rural a avut ca teme

principale:
- egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi
- dimensiunea socială a integrării.
Parteneri în cadrul derulării campaniei: Primăria comunei Frumuşica,
Primăria comunei George Enescu, Primăria comunei Dobârceni, D.M.S.S.F.
Botoşani, A.J.O.F.M. Botoşani, D.J.C.C.P.C.N. Botoşani.
► Organizarea caravanei de informare a populaţiei din mediul rural Fermier în

Europa, în colaborare cu Ministerul Integrării Europene (octombrie - noiembrie
2006)
Caravana s-a derulat în două etape în 20 de comune din judeţul Botoşani.
Instituţiile partenere au fost: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Botoşani, Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Oficiul
Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Oficiul Judeţean pentru
Consultanţă Agricolă.
► Organizarea caravanei de informare a populaţiei din mediul rural

“Valori şi perspective europene pentru judeţul Botoşani. O zi de informare.”
Tema principală a campaniei a fost agricultura României în perspectiva
aderării la Uniunea Europeană. Perioada: iulie – august, 9 sesiuni de informare.
Activităţi derulate: organizarea campaniei, susţinerea unor prezentări
(Prezentare generală a Uniunii Europene, Prezentare generală a Fondurilor
Structurale, Rolul parteneriatelor în accesarea Fondurilor Structurale şi
Introducere în Politica Agricolă Comună), moderarea sesiunilor de dezbateri,
mediatizarea campaniei în mass-media locală. Parteneri în cadrul campaniei au
fost toate instituţiile cu atribuţii în domeniul implementării politicilor agricole şi
de dezvoltare rurală (Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi
instituţiile subordonate, Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit, Agenţia de Plăţi pentru Intervenţii în Agricultură).
► Realizarea unei campanii de informare a preoţilor din judeţul Botoşani

şi semnarea unui Protocol de colaborare pentru diseminarea informaţiei
europene, cu protopopiatele din judeţ (Botoşani, Săveni, Dorohoi şi Darabani).
Activităţile derulate până în prezent au constat în furnizarea de materiale
informative, participarea la întâlniri lunare cu preoţii, la sediul protopopiatelor.
► Activităţi de informare privind asistenţa financiară a U.E organizate de

Instituţia Prefectului:
- Curs de instruire în managementul proiectelor şi scrierea unei cereri de
finanţare, organizat de către Instituţia Prefectului în colaborare cu Agenţia
Regională de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Iaşi (9 - 13.10.2006).
Cursul a fost iniţiat în sprijinul funcţionarilor din toate primăriile judeţului;
- Sesiune de training având ca temă Managementul proiectelor culturale,

la sediul Direcţiei Judeţene de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional
Botoşani. Grupul ţintă a fost constituit de către directorii căminelor culturale
din judeţul Botoşani. Prezentarea a avut loc în data de 23 iunie 2006;
- Participare la activitatea de diseminare a informaţiilor privind
Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural. S-a colaborat la
activitatea de multiplicare şi transmitere pe suport electronic, a documentaţiei
acestui program, către toate primăriile din judeţ.
● participarea la sesiuni de informare, privind:
- Programele Operaţionale Sectoriale în domeniul cooperării
transfrontaliere şi transnaţionale (23 octombrie 2006);
- Programul PHARE CBC 2004 – Programul de Vecinătate România –
Moldova, organizat de B.R.C.T. Iaşi, în scopul lansării programului şi acordării
de asistenţă tehnică privind întocmirea proiectelor (12 aprilie, 10 mai 2006).
- Programul PHARE CBC 2004 – Programul de Vecinătate România –
Ucraina, organizat de B.R.C.T. Suceava, în scopul lansării programului şi
acordării de asistenţă tehnică privind întocmirea proiectelor.
- Dezvoltarea rolului şi a capacităţii parteneriatului din Regiunea Nord Est în vederea implementării Fondurilor Structurale. Seminarul a fost organizat
de către Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Nord – Est, în perioada 1-2
martie.
- Sprijinirea Administraţiei Publice Locale în vederea gestionării
viitoarelor Fonduri Structurale. Seminarul a avut loc în perioada 22-23 mai şi a
fost organizat de ADR Nord-Est şi Consiliul Judeţean Botoşani, grupul ţintă
fiind constituit din membrii Reţelei judeţene de formare pentru administraţie
publică locală.
- Fondurile comunitare. Sesiunea a fost organizată de Agenţia de
Dezvoltare Regională Nord-Est, (16 iunie).
- Instrumente financiare, fonduri şi obiective comunitare în perioada
2007-2013. Seminarul a fost organizat de ADR Nord - Est, în cadrul campaniei
de informare a administraţiei publice locale din regiunea de Nord – Est şi s-a
desfăşurat la sediul Instituţiei Prefectului, în data de 22 iunie.
V. Activităţi de sprijinire a instituţiilor publice şi administraţiilor
publice locale în realizarea de proiecte cu fonduri europene
- S-a colaborat cu Instituţia Prefectului judeţului Iaşi la redactarea unei
cereri de finanţare pe Fondul Europa 2006, fond unde Instituţia Prefectului este
eligibilă;
- S-a redactat, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional, un proiect de cooperare transfrontalieră în cadrul
programului PHARE CBC 2004 – Programul de Vecinătate România -

Moldova. Proiectul are ca partener Consiliul Raional Făleşti şi ca obiectiv
realizarea unor schimburi culturale în domeniul meşteşugurilor populare.
- S-a elaborat şi transmis Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale, documentaţia cu privire la derularea proiectului Asociaţiei
comunelor Albeşti şi Todireni – finanţat prin programul SAPARD.
- S-a organizat şedinţa de instruire pentru completarea raportului final, cu
toţi reprezentanţii beneficiarilor Fondului de Modernizare pentru Dezvoltarea
Administraţiei la Nivel Local (10 primării din judeţ) în data de 28.02.2006.
VI. Colaborarea cu organismele regionale şi naţionale pentru
elaborarea strategiilor privind dezvoltarea judeţului şi Regiunii de Nord - Est
Instituţia Prefectului a fost implicată activ în elaborarea şi adoptarea
Planului de Dezvoltare Regională 2007-2013 pentru Regiunea Nord-Est, având
reprezentanţi în cadrul Comitetului Regional de Planificare şi Grupurilor
Regionale Tematice.
Instituţia a colaborat cu diverse organisme şi instituţii, în vederea
promovării potenţialului economic şi social al judeţului, după cum urmează:
- colaborare cu Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie Iaşi – prin furnizarea date de contact ale Instituţiei Prefectului şi
efectuarea de demersuri în vederea realizarea de activităţi de informare comune;
- colaborare cu Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie Iaşi şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani, în
vederea diseminării informaţiilor privind competiţia Premiile Europene pentru
Iniţiative Antreprenoriale – ediţia 2006 (mai 2006);
- colaborare cu Consorţiului Local de Dezvoltare Economico-Socială
Botoşani: participare la întâlniri în calitate de reprezentant în cadrul
Consorţiului Regional Nord-Est;
- colaborare la nivel regional cu Grupul pentru realizarea unei strategii
regionale bazate pe inovaţie şi transfer tehnologic (Bacău, februarie 2006);
- colaborare cu Consulatul General al României la Izmir (Turcia):
transmiterea către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a solicitării de
constituire a unei delegaţii formată din reprezentanţi ai mediului de afaceri din
judeţul Botoşani, interesaţi de colaborarea cu omologii lor din Turcia;
- colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Botoşani la realizarea unei
invitaţii adresate fundaţiei americane Medical Missions, în scopul reluării
programului de asistenţă medicală gratuită, în anul 2006;
- colaborare cu Ministerul Integrării Europene, în scopul derulării
Programului Naţional de Pregătire pentru Aderare a Mediului de Afaceri:
1. transmiterea către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Botoşani, a cererii de sprijin în vederea organizării sesiunilor de
comunicare şi pregătire;

2. contactarea unui reprezentat al Institutului de Cercetări şi Transfer
Tehnologic Craiova, în vederea transmiterii unor informaţii utile mediului
de afaceri – materialele informative au cuprinse într-un CD distribuit pe
data de 22 martie la şedinţa Comisiei de Dialog Social.
- colaborare cu Agenţia Română pentru Investiţii Străine: transmiterea
către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani, a unei adrese cu
informaţii privind înfiinţarea Punctului Naţional de Contact pentru aplicarea
recomandărilor propuse de OCDE şi apariţiei Ghidului pentru Întreprinderi
Multinaţionale;
- participare la Forumul de Investiţii Nord-Est (ediţia a III-a), organizat
de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, Instituţia Prefectului judeţului
Neamţ, Consiliul Judeţean Neamţ şi Primăria mun. Piatra Neamţ. Forumul s-a
desfăşurat la Piatra Neamţ, în perioada 2 - 3 noiembrie 2006;
- participare la Conferinţa finală a Proiectului de Înfrăţire Instituţională
dintre ADR NE România şi Biroul Primului Ministru Adjunct din Marea
Britanie (Bacău, 14 iunie 2006).
Instituţia Prefectului a colaborat la constituirea Pactului Regional pentru
ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială, constituit în vederea pregătirii
accesării şi administrării fondurilor provenind din Fondul Social European.
Activităţile derulate au constat în:
- colaborare la crearea de parteneriate pentru ocupare şi incluziune
socială la nivel regional, judeţean şi local;
- colaborare la înfiinţarea Pactului Regional pentru ocuparea forţei de
muncă şi incluziune socială şi participare la întâlnirile de la Vaslui, Bacău şi la
semnarea Pactului de către domnul Prefect la sediul Agenţiei Regionale Piatra
Neamţ;
- participare la redactarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Pactului Regional;
- participare la întâlnirea Parteneriatului Judeţean privind ocuparea
forţei de muncă la nivelul judeţului Botoşani – organizat de Instituţia
Prefectului şi A.J.O.F.M. Botoşani (21 iunie);
- participare la redactarea Acordului de Parteneriat Judeţean Botoşani;
- participare la întâlnirea Parteneriatului Judeţean privind ocuparea
forţei de muncă la nivelul judeţului Botoşani – organizat de A.J.O.F.M.
Botoşani (18 august) şi deplasare în oraşul Ştefăneşti (judeţul Botoşani) în
vederea identificării împreună cu Parteneriatul local a unor idei de proiecte ce
pot fi aplicate în spaţiul comunităţii locale;
- organizarea întâlnirii Pactului Regional la Botoşani în 27 noiembrie
2007, întâlnire la care s-a votat regulamentul Pactului;
- participare la sesiunea de lansare a Programului PHARE 2003 - “Sprijin
pentru MMSSF privind Elaborarea şi Implementarea Politicilor de Ocupare a
Forţei de Muncă“.

Un rol foarte important a revenit Instituţiei Prefectului în implementarea
programului PHARE – TVET. Activităţile derulate au constat în:
- sprijin la realizarea de materiale de sinteză privind dezvoltarea
economică a judeţului pentru estimarea necesarului de persoane cu pregătire în
diverse meserii cantitativ, calitativ şi pe structură, în cadrul programul PHARE
TVET, destinat învăţământului tehnic şi vocaţional;
- participare la şedinţa grupului de lucru pentru redactarea Planului de
Acţiune în Învăţământul Tehnic şi Vocaţional - PLAI, unde s-a analizat stadiul
implementării acţiunilor din PRAI 2005-2013. S-a colaborat cu reprezentanţii
CJ Botoşani la redactarea integrală a capitolelor privind Profilul demografic şi
Profilul economic şi cu toţi membrii grupului de lucru, s-a participat la
realizarea cap. 7 - Concluzii şi Recomandări şi a cap. 8 - Obiective şi Acţiuni;
- pentru colectarea unor informaţii necesare PLAI, s-a transmis o
circulară pentru date care nu sunt centralizate de către Direcţia de Statistică
încă, dar care se regăsesc la nivelul comunităţilor (numărul părinţilor plecaţi la
muncă în străinătate, numărul minorilor cu părinţi plecaţi în străinătate,
acoperirea cu medici a nevoilor comunităţilor, acoperirea cu profesori a
posturilor didactice, numărul angajatorilor pe plan local, portofoliul de proiecte
care vor cere absolvenţi calificaţi cantitativ, calitativ şi pe structură, etc.) şi
întocmirea documentului centralizator.
VII. Organizarea de seminarii
În colaborare cu DMSSF au fost organizate 5 sesiuni de instruire a tuturor
primarilor din judeţ şi a persoanelor cu atribuţii în aplicarea O.U.G. nr.
148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi H.G. nr.
1825/2005.
În luna septembrie 2006, s-au desfăşurat activităţi de organizare şi
logistică în vederea organizării seminarului programat a se organiza la
Prefectura Botoşani, în data de 12 octombrie 2006, de către Autoritatea
Naţională de Supraveghere şi Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu tema
„Protecţia datelor personale în administraţia publică locală”.
VIII. Coordonarea activităţilor de informatizare
Compartimentul de Integrare Europeană a realizat activităţi în domeniul
informatic, constând în: administrarea proxy server, actualizare programe
informatice de legislaţie, consultanţă privind achiziţiile de tehnică de calcul,
depanare a diverse probleme hardware şi software apărute, actualizare periodică
a site-ului web al Instituţiei Prefectului şi elaborarea unui CD de prezentare a
judeţului Botoşani.

