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CAPITOLUL I 
 

PREAMBUL 
 
 Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Botoşani are ca punct de sprijin 
studiul situaţiei existente, începând cu evidenţierea resurselor naturale şi umane (principalii 
vectori ai dezvoltării în orice teritoriu), a stării celorlalte elemente implicate (cu implicaţii 
pozitive sau negative în procesul dezvoltării viitoare) cum ar fi infrastructurile tehnice ale 
teritoriului, economia, aspectele sociale, starea mediului etc. Radiografierea lor detaliată, 
îndeosebi a disfuncţiilor pe care le produc în sistemul urban, se transformă într-un suport 
solid, necesar pentru creionarea şi jalonarea conceptelor strategice având ca sistem de 
referinţă analiza-diagnostic, SWOT.  

Documentul reprezintă o imagine clară a obiectivelor strategice pentru dezvoltare şi a 
căilor de operaţionalizare a acestora, pe care Consiliul Judeţean Botoşani, în parteneriat cu 
toţi actorii locali, instituţii publice, autorităţi locale, mediul privat, şi le asumă până în 2020. 
Întâlnirile tematice repetate cu reprezentanţii Unităţilor Administrativ-Teritoriale, ai 
Organizaţiilor Non-Guvernamentale, ai Grupurilor de Acţiune Locală, precum şi implicarea 
proactivă a administraţiei locale, au generat idei valoroase pe care am putut construi 
obiectivele de dezvoltare ale judeţului pe termen mediu şi lung. 

Obiectivul strategic al judeţului Botoşani este generarea unui mediu socio-economic 
stabil şi diversificat, capabil să asigure prosperitatea generală a populaţiei şi dezvoltarea 
durabilă a judeţului. 

Procesul de elaborare a strategiei a fost complex şi a constat într-o paletă largă de 
instrumente metodologice, oferind o pârghie utilă pentru identificarea priorităţilor şi 
selectarea acţiunilor pentru perioada încadrată de strategie. Astfel, procesul strategic a 
presupus analiza a patru domenii importante pentru dezvoltarea judeţului, şi anume: 
valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric; managementul resurselor umane; 
dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice; dezvoltarea infrastructurii judeţului 
Botoşani. 

Punctul de plecare în conturarea Strategiei a fost reprezentat de documentele 
programatice existente, la stadiu de versiuni de lucru: Acordul de Parteneriat România- 
Uniunea Europeană 2014- 2020, Planul de Dezvoltare Regională Nord- Est 2014-2020, dar şi 
legislaţia privind descentralizarea propusă a se realiza din 2014, în conformitate cu contextul 
socio-economic actual. Strategia este un document flexibil, care va fi supus unui proces de 
ajustare continuă. Ne-am propus să monitorizăm implementarea obiectivelor asumate în 
strategie şi vom continua consultarea cetăţenilor, pentru a ne asigura că propunerile lor se 
regăsesc permanent în acest document. 
 Ambiţia noastră este ca în 2020 Botoşaniul să fie un judeţ dinamic şi modern, în care 
mândria de a fi botoşanean nu se va baza doar pe patrimoniul istoric şi cultural de excepţie, ci 
şi pe dezvoltarea şi menţinerea unei economii locale sustenabile şi eficiente.  

Această trecere se va sprijini pe cinci componente ale unei dezvoltări echilibrate, prin 
care Botoşaniul va deveni mai prosper, mai întreprinzător, mai turistic, mai “verde” şi 
mai social. 

 
Preşedinte 

Florin Ţurcanu 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

1

CAPITOLUL 2 
 

CONTEXTUL GENERAL ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 - 2020  ÎN UNIUNEA 
EUROPEANĂ, ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN REGIUNE 

 
 
Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Botoşani 2014 – 2020 este 

realizată pornind de la obiectivele Strategiei de Dezvoltare Regională Nord – Est 2014 – 2020, 
ale Acordului de Parteneriat 2014 - 2020 pentru atragerea fondurilor europene încheiat între 
România şi Uniunea Europeană şi ale Strategiei Uniunii Europene de Creştere Economică 
Europa 2020. Aceasta din urmă este susţinută de multe alte politici şi activităţi ale Uniunii 
Europene, cum ar fi politica pieţei interne, politica bugetară (care vine în ajutorul domeniilor 
prioritare ale strategiei) şi politica comercială (care promovează, de exemplu, consolidarea 
relaţiilor comerciale astfel încât întreprinderile să poată avea acces la achiziţii publice şi la 
programe de cercetare în ţări terţe). 

Uniunea a stabilit cinci obiective majore – privind ocuparea forţei de muncă, inovarea, 
educaţia, incluziunea socială şi mediul/energia – care urmează să fie îndeplinite până în anul 
2020. Concret, aceste obiective urmăresc: 

1. să asigure o rată de ocupare a forţei de muncă de 75% pentru segmentul de vârstă      
20 – 64 de ani; 

2. să investească 3% din PIB-ul Uniunii Europene în cercetare şi dezvoltare; 
3. să limiteze emisiile de gaz cu efect de seră cu 20% - 30% faţă de nivelurile înregistrate 

în 1990, să acopere 20% din necesarul de energie folosind resurse regenerabile şi să 
îmbunătăţească eficienţa energetică cu 20%; 

4. să reducă rata abandonului şcolar la sub 10% şi să determine 40% din populaţia cu vârsta 
cuprinsă între 30 şi 34 de ani să urmeze studii superioare; 

5. să reducă cu 20 de milioane numărul persoanelor ameninţate de sărăcie sau de 
excluziunea socială. 

 Ţările membre au adoptat propriile obiective în fiecare dintre aceste domenii, iar 
liderii Uniunii Europene au convenit asupra măsurilor care trebuie luate la nivel european şi 
naţional. De asemenea, aceştia au identificat principalele domenii care ar putea stimula 
creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Acestea fac obiectul a şapte „iniţiative 
emblematice”: 

• „O uniune a inovării”: iniţiativa are drept scop îmbunătăţirea condiţiilor şi a accesului 
la finanţările pentru cercetare şi inovare, astfel încât ideile inovatoare să poată fi 
transformate, în cele din urmă, în produse şi servicii şi să creeze, astfel, creştere şi 
locuri de muncă. 

• „Tineretul în mişcare”: iniţiativa urmăreşte să consolideze performanţa sistemelor de 
educaţie şi să faciliteze intrarea tinerilor pe piaţa muncii, implementând programe de 
studii, de învăţare şi formare, finanţate de UE, precum şi platforme menite să-i ajute 
pe tineri să îşi găsească un loc de muncă. 

• „O agendă digitală pentru Europa”: această iniţiativă urmăreşte să accelereze 
introducerea internetului de mare viteză şi utilizarea tehnologiilor informaţiei şi 
comunicaţiilor. 

• „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”: această 
iniţiativă urmăreşte să disocieze creşterea economică de utilizare a resurselor. Ea 
sprijină trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, utilizarea pe 
scară mai largă a surselor regenerabile de energie, dezvoltarea tehnologiilor ecologice 
şi modernizarea transporturilor şi promovează eficienţa energetică. 

• „O politică industrială pentru era globalizării”: iniţiativa își propune să aducă 
îmbunătăţiri mediului antreprenorial, în special în ceea ce priveşte IMM–urile ajutându-
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le, de exemplu, să acceseze credite şi simplificând procedurile administrative. De 
asemenea, sprijină dezvoltarea unei baze industriale puternice şi durabile, capabile să 
facă faţă concurenţei mondiale. 

• „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă”: această iniţiativă 
urmăreşte să modernizeze pieţele muncii, să le permită cetăţenilor să îşi dezvolte 
competenţele şi să asigure o mai mare flexibilitate şi securitate a mediului de lucru. De 
asemenea, îşi propune să faciliteze căutarea unui loc de muncă în Uniunea Europeană şi 
să adapteze mai bine oferta la cerere.  

• „O platformă europeană de combatere a sărăciei”: această iniţiativă îşi propune să 
asigure coeziunea socială şi teritorială, ajutând persoanele sărace şi excluse din punct 
de vedere social să aibă acces la piaţa muncii şi să joace un rol activ în societate. 

  Conform Strategiei Europa 2020 şi Acordului Preventiv cu UE şi FMI, strategia economică 
pe termen mediu a Guvernului României este orientată spre promovarea creşterii economice şi 
a locurilor de muncă, spre consolidarea finanţelor publice şi a stabilităţii financiare. În această 
privinţă, Guvernul României a adoptat Strategia fiscal- bugetară 2014- 2016, care vizează 
atingerea a 7 obiective în ceea ce priveşte dezvoltarea economică, consolidarea fiscală, 
disciplina bugetară, eficienţa alocărilor bugetare, cadrele bugetare naţionale, transparenţa în 
utilizarea fondurilor publice şi gestionarea datoriei publice. 

România continuă să se confrunte cu provocări enorme în materie de dezvoltare. Astfel, 
au fost identificate următoarele provocări care necesită investiţii strategice pentru a îndepărta 
obstacolele din calea dezvoltării şi pentru a debloca potenţialul economic al ţării: 

• Competitivitatea 
Nivelul general al activităţii economice din România rămâne foarte scăzut. O analiză a 

nivelului, structurii şi performanţei sectoriale arată clar faptul că problema competitivităţii 
reprezintă o provocare pentru România, dependenţa actuală a ocupării forţei de muncă de o 
agricultură cu valoare adăugată este foarte scăzută; cultura antreprenorială este reflectată de 
densitatea relativ scăzută a afacerilor, iar nivelurile de productivitate sunt necompetitive la 
nivel internaţional în multe domenii industriale. 

• Oamenii şi societatea 
În România sunt mari diferenţe de avere, oportunitate, educaţie, competenţe, sănătate 

şi, în multe zone, acestea s-au intensificat în ultimul deceniu. În 2011, 40,3 % din populaţie era 
expusă riscului de sărăcie şi excluziune socială, cu aproximativ două treimi mai mult decât în 
media UE de 24,2 %. Aceste diferenţe au un caracter profund teritorial, cu variaţii pronunţate 
între regiuni, precum şi între zonele urbane şi cele rurale. 

Marea provocare constă în a restabili performanţa sistemului educaţional şi, în 
contextul unei cereri foarte scăzute de forţă de muncă, în a face educaţia atractivă. Pe lângă 
crearea unei infrastructuri educaţionale moderne şi bine dotate, trebuie rezolvate aspectele 
legate de extinderea accesului la educaţia timpurie, combaterea abandonului şcolar timpuriu, 
creşterea relevanţei educaţiei şi formării pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi deschiderea 
accesului la învăţământul terţiar şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

• Infrastructura 
  Creşterea economică a României este împiedicată de infrastructura subdezvoltată şi 
depăşită. Deşi România este poziţionată pe rute importante care leagă Europa Centrală de 
Marea Neagră şi Caucaz, infrastructura sa de transport este subdezvoltată faţă de volumul de 
bunuri şi pasageri ce tranzitează teritoriul românesc, iar accesibilitatea rămâne o barieră 
majoră pentru dezvoltarea economică regională. Conectivitatea prin toate modurile de 
transport nu este optimă din cauza întârzierii investiţiilor, precum şi a deficienţelor 
administrative legate de întreţinerea şi funcţionarea infrastructurii. În ceea ce priveşte 
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infrastructura TIC, banda largă de bază ar trebui să fie valabilă universal până în 2015 ca 
rezultat al iniţiativelor existente, deşi adoptarea acesteia rămâne restrânsă.  

• Resursele 
România este înzestrată cu potenţial energetic, din care o proporţie semnificativă 

provine din surse regenerabile şi are capacitate de extindere. Deşi eficienţa sistemelor 
româneşti de generare, transmitere şi distribuţie a electricităţii este aproape de media UE, 
eficienţa utilizării energiei este scăzută, în principal din cauza clădirilor rezidenţiale şi publice 
care sunt prost izolate şi a ineficienţei sistemelor de transport şi distribuţie a încălzirii 
centralizate. Riscurile datorate schimbărilor climatice sau exacerbate de acestea au avut un 
impact major în ultimul deceniu; inundaţiile, incendiile de pădure şi seceta recurentă au 
determinat pierderi şi daune de răspuns. 

Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată continuă să fie una dintre 
cele mai importante priorităţi de ameliorare a standardelor de viaţă din România. Gestionarea 
deşeurilor este încă departe de standardele europene, având niveluri reduse de reutilizare, 
reciclare şi valorificare energetică. România este bogată în active naturale, dar calitatea 
mediului şi biodiversitatea rămân sub presiunea procesului natural, precum şi a activităţii 
economice.  

• Administraţia şi guvernarea 
România este caracterizată încă de o slabă capacitate administrativă a instituţiilor 

publice şi de o predispoziţie către birocraţie şi reglementări exagerate care au un impact 
puternic asupra competitivităţii mediului său de afaceri. Diferenţele semnificative de 
capacitate la nivelul administraţiilor locale au împiedicat o absorbţie egală a sprijinului pentru 
ameliorarea cadrului administrativ şi posibilităţile unităţilor locale de a mobiliza resurse şi de 
a atrage investiţii. România a luat numeroase măsuri pentru a crea un sistem juridic puternic, 
independent şi respectat. Deşi s-au făcut progrese în multe zone, sunt încă necesare măsuri 
pentru consolidarea instituţională, reformă şi modernizare. Absenţa unui sistem eficient de 
cadastru reprezintă un obstacol semnificativ pentru dezvoltarea şi implementarea 
infrastructurii, dezvoltarea proprietăţii şi consolidarea terenurilor agricole. 

Ţinând cont de situaţia şi de politicile macroeconomice, alături de blocajele creşterii la 
nivel naţional, subliniate mai sus, Guvernul României a stabilit anumite priorităţi de finanţare 
pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii în Acordul de Parteneriat 
2014- 2020, având drept obiectiv global reducerea discrepanţelor de dezvoltare economică şi 
socială dintre România şi statele membre UE, prin generarea unei creşteri suplimentare a 
Produsului Intern Brut şi a unei creşteri suplimentare a ocupării forţei de muncă până în anul 
2022. 

Acest obiectiv global este o simplă expresie a procesului de convergenţă economică şi 
socială şi reprezintă o continuare firească a obiectivului Cadrului de Referinţă Strategic 
Naţional 2007-2013, atingerea obiectivului va duce la o reducere a discrepanţelor sociale şi 
economice dintre România şi statele membre UE. 

Acţiunile întreprinse în direcţia celor cinci provocări vor contribui la atingerea 
obiectivelor României din cadrul Strategiei Europa 2020. 

În cuprinsul acestui document orientativ sunt îmbinate obiectivele de dezvoltare pe 
durata menţionată, resursele financiare locale, guvernamentale şi europene, precum şi 
conlucrarea interinstituţională cu impact asupra comunităţii locale. 

Capacităţile materiale, financiare şi spirituale trebuie să fie potenţate de competenţa 
şi pasiunea, dar şi de gradul de implicare al autorităţilor administraţiei publice locale, astfel 
încât să se materializeze ceea ce s-a propus în această strategie, în vederea adaptării la 
cerinţele impuse de implementarea principiilor reformei în toate domeniile de activitate, cu o 
direcţionare clară de aliniere la normele Uniunii Europene. 
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Planul de măsuri prioritare pentru perioada de programare 2014- 2020 cuprinde 
următoarele măsuri: 

� Infrastructura de transport; 
� Infrastructura de utilităţi; 
� Infrastructura de mediu; 
� Dezvoltare rurală; 
� Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale, culturale şi sociale; 
� Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de sănătate; 
� Resurse umane; 
� Mediul de afaceri; 
� Dezvoltarea turismului local; 
� Dezvoltarea unei administraţii moderne. 

 
  Regiunea de Nord-Est 
 

Parte a provinciei istorice Moldova, regiunea nord-estică a României este o zonă în care 
istoria, cultura şi tradiţia sunt prezente şi completează mediul natural, deosebit de atrăgător. 
Ea a fost multă vreme considerată o zonă îndepărtată şi misterioasă a Europei, astăzi fiind 
graniţa estică a Uniunii Europene şi a NATO. 

Din perspectiva geografică, linia peisajului variază de la lanţurile muntoase împădurite 
din Vest, spre podişurile line din centru şi apoi către câmpii în Est, cu lacuri, vii şi zone 
agricole extinse. Regiunea Nord- Est este cea mai întinsă regiune a României, având o 
suprafaţă de 36.850 kmp. (15, 46% din suprafaţa totală a ţării). Are graniţe externe cu Ucraina 
şi Republica Moldova. În componenţa regiunii sunt 6 judeţe: Botoşani, Bacău, Neamţ, Iaşi, 
Suceava şi Vaslui. Regiunea Nord-Est ocupă locul al doilea în ceea ce priveşte densitatea după 
Regiunea Bucureşti-Ilfov).  

Populaţia regiunii este localizată cu precădere în mediul rural şi se caracterizează 
printr-o îmbinare armonioasă între toate formele de relief, 30% munţi, 30% relief subcarpatic, 
40% podişuri. Relieful bogat oferă zone de deal şi câmpie care sunt adecvate unei game largi 
de culturi agricole, iar zonele de munte cu peisaje spectaculoase sunt favorabile dezvoltării 
turismului.  

Principalele oraşe ale regiunii Nord- Est sunt următoarele: 
 

Botoşani, oraş care în prezent este un centru important pentru dezvoltarea regională, 
în ceea ce priveşte industria textilă şi prelucrătoare. 

Botoşani şi Vaslui, vechi centre comerciale şi agricole; aceste oraşe au fost martori ai 
unor importante evenimente istorice şi loc de origine pentru artişti, scriitori şi muzicieni 
români celebri. 

Iaşi, puternic centru industrial şi unul dintre cele mai importante centre universitare, 
de cultură, artă, tradiţie şi spiritualitate din România, a fost vreme de secole capitala 
Moldovei. 

Bacău, renumit în Evul Mediu ca punct vamal şi centru comercial, în prezent este de 
asemenea un important centru industrial şi universitar, cu o economie puternică, dinamică şi 
cu numeroase investiţii străine. 

Suceava şi Piatra Neamţ, oraşe industriale, dar care nu şi-au pierdut din farmecul 
istoric, au devenit centrele unei industrii turistice în dezvoltare şi importante puncte de 
plecare în călătoria spirituală de vizitare a mănăstirilor sau pentru plimbările montane pe care 
le oferă Carpaţii. 

Datorită costurilor scăzute şi a forţei de muncă bine calificată, Regiunea Nord-Est este 
una din cele mai avantajoase zone pentru investiţii din Europa. 
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Teritoriul cunoscut astăzi sub denumirea de Regiunea Nord-Est reprezintă doar o parte 
din Moldova istorică, cuprinzând judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui. 

Prezentarea principalelor caracteristici ale regiunii 

Regiunea acoperă partea de Nord-Est a ţării şi, conform tradiţiei, este o parte din 
vechea regiune istorică a Moldovei. 

Geografic, regiunea se învecinează la nord cu Ucraina, la sud cu judeţele Galaţi şi 
Vrancea (Regiunea Sud-Est), la est cu Republica Moldova, iar la vest cu judeţele Maramureş şi 
Bistriţa- Năsăud (Regiunea Nord-Vest) şi judeţele Mureş, Harghita şi Covasna (Regiunea 
Centru). 

Beneficiind de o bogată tradiţie istorică, culturală şi spirituală, regiunea îmbină în mod 
armonios tradiţionalul cu modernul şi trecutul cu prezentul, potenţialul acesteia putând fi 
folosit pentru dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a turismului şi a resurselor umane. 
 

Principalele centre ale regiunii 
 

Judeţul Botoşani reprezintă porţiunea cuprinsă între Siret şi Prut, în extremitatea de 
nord - est a ţării, la graniţa cu Ucraina (la nord) şi Republica Moldova (la est). La vest şi sud se 
învecinează cu judeţele Suceava şi Iaşi. Oraşul de reşedinţă, Botoşani, a apărut la o intersecţie 
favorabilă de drumuri comerciale, care i-au asigurat prosperitate de timpuriu. Este recunoscut 
mai ales prin geniile pe care le-a dat culturii româneşti: Mihai Eminescu, George Enescu, 
Nicolae Iorga, Ştefan Luchian, Octav Onicescu, Octav Băncilă, etc. 

Oraşul Botoşani este atestat documentar de pisania Bisericii armene Sfânta Maria ce 
datează din 1350. Între secolul XIV şi XIX, Botoşaniul, fiind amplasat la intersecţia principalelor 
drumuri comerciale, a fost un înfloritor târg al Moldovei şi un centru al producţiei 
meşteşugăreşti. Târgul a devenit unul de importanţă locală, înregistrându-se o scădere 
importantă a comerţului. Activitatea oraşului s-a orientat din acel moment către industria 
agricolă, rolul principal avându-l producţia agricolă a marilor moşii.  

Judeţul Bacău este situat în jumătatea estică a ţării în bazinul mijlociu al Siretului şi 
Trotuşului. Amplasarea sa a contribuit la dezvoltarea zonei beneficiind de avantajele drumului 
european ce trece pe aici. Oraşe precum Târgu Ocna şi Trotuş s-au dezvoltat datorită 
resurselor naturale (munţii de sare). Staţiunea turistică Slănic Moldova şi-a dobândit o faimă 
internaţională datorită apelor curative bogate în săruri. Oraşul de reşedinţă, Bacău, a fost 
sediul unei episcopii catolice, statut dobândit printr-o patentă a papei Bonifaciu al IX-lea.  

Judeţul Iaşi este situat în partea central-estică a Moldovei, în bazinele mijlocii ale 
râurilor Prut şi Siret. Oraşul de reşedinţă, Iaşi, este cel mai mare oraş din regiune, fiind un 
important centru universitar cu cele şapte instituţii de învăţământ superior. Tot aici, este 
dezvoltat un important nucleu de cercetare-dezvoltare, orientat spre sectorul industrial, 
reprezentat în majoritatea ramurilor sale.  

Judeţul Neamţ este situat în partea central nordică a Moldovei, în bazinele râurilor 
Bistriţa, Siret şi Moldova. Oraşul de reşedinţă, Piatra-Neamţ, atestat istoric din anul 1392 sub 
numele de Piatra lui Crăciun, situat în apropierea masivului Ceahlău, acest adevărat „Olimp al 
Moldovei”, nu este numai o răscruce de drumuri turistice, ci şi un important obiectiv turistic, 
el deţinând monumente istorice şi de arhitectură şi, de asemenea, are un deosebit potenţial 
industrial. 

Judeţul Suceava este situat în partea de nord a Moldovei, în bazinele superioare ale 
râurilor Siret şi Bistriţa. De o celebritate mondială se bucură bisericile cu pictură exterioară 
din Suceava. Ele au fost incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, alături de Putna şi 
Probota. Oraşul de reşedinţă, Suceava, a fost avantajat de faptul că aici a funcţionat 
principala vamă a ţării ce deţinea rolul de depozit.  

Judeţul Vaslui este situat în partea de est a României, pe cursul mijlociu al râului 
Bârlad. Oraşul de reşedinţă, Vaslui, atât de bogat în istorie, este mai puţin reprezentat prin 
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monumente. Cele care au existat nu au rezistat vitregiilor timpurilor decât refăcute. Bogăţia 
naturală care face faimă acestor locuri o reprezintă viile (remarcabilele vinuri de Huşi).  

Accesul rutier şi feroviar la principalele centre ale regiunii 

Pe direcţia Nord-Sud, se desfăşoară importante artere rutiere şi de cale ferată care 
susţin cea mai mare parte din traficul de marfă şi călători: 

• Bucureşti - Suceava - Siret (punct de control şi trecere a frontierei) – drumul 
internaţional E85; 

• Oradea - Cluj Napoca - Bistriţa- Suceava - Botoşani - Ştefăneşti - Rep. Moldova; 
• Bacău - Braşov - Piteşti drumul internaţional E 577(care face legătura cu drumul 

internaţional E70 Craiova - Vidin - Scopje); 
• Bucureşti - Bârlad - Albita - Chişinău - drumul internaţional E581 care străbate judeţul 

Vaslui. 

Magistralele de cale ferată cu rutele: 
• Bucureşti - Bacău - Suceava - Siret - Ucraina - magistrala 500; 
• Bucureşti - Iaşi - Ungheni - Republica Moldova - magistrala 600. 

Accesul aerian în regiune este asigurat de aeroporturile: 
• Bacău - intern şi internaţional; 
• Iaşi - intern şi internaţional; 
• Suceava– intern (zboruri utilitare). 

 

Distanţe rutiere între principalele municipii din regiune şi capitală (Km) 

 Bacau BOTOŞANI Iaşi Piatra-Neamţ Suceava Vaslui 
Bacău - 156 127 59 146 81 

BOTOŞANI 156 - 123 132 43 195 
Iaşi 127 123 - 130 144 72 

Piatra-Neamţ 59 132 130 - 101 131 

Suceava 146 43 144 101 - 186 

Vaslui 81 195 72 130 186 - 
Bucureşti 289 444 406 349 436 332 

Sursa: http://www.travelworld.ro/distante/distanta.php 
 

Drumurile publice în regiunea Nord- Est, la 31 decembrie 2011 
                                                                                                               km 

 Regiunea Nord - Est 
Drumuri publice - total 14239 
     din care:  
           Modernizate 4304 
           Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 2745 
Din total drumuri publice:  
        Drumuri naţionale 1) 2688 
             din care:  
                    Modernizate 2431 
                    Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 209 
        Drumuri judeţene şi comunale 11551 
             din care:  
                    Modernizate 1863 
                    Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 2536 
Densitatea drumurilor publice pe 100 km2 
teritoriu 

38,6 

Inclusiv autostrăzi şi drumuri europene 
Sursa:http://www.neamt.insse.ro/cmsneamt/rw/resource/57r_drumurile.html 
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Cercetare-dezvoltare şi inovare în REGIUNEA NORD- EST 

 
În regiunea Nord-Est sunt 73 de unităţi de cercetare-dezvoltare care deţin 12% din 

numărul total la nivel naţional. Se constată că cele create în cadrul unităţilor de învăţământ 
superior deţin un sfert din cele create la nivel naţional. Salariile reduse, resursele materiale 
total neadecvate realizării de performanţe, precum şi oportunităţile oferite de programele de 
cercetare din alte ţări, au condus treptat la scăderea numărului de salariaţi din activitatea de 
cercetare-dezvoltare, dar şi la creşterea mediei de vârstă a personalului înalt calificat din 
activitatea de CD, astfel încât cei cu vârste de peste 40 de ani reprezintă, în prezent, 
aproximativ 60% din totalul cercetătorilor. 

 
Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare 

 
În general, este cunoscută capacitatea redusă şi interesul scăzut al agenţilor economici 

pentru activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare atât pentru cele proprii, cât şi pentru 
cele desfăşurate în parteneriat cu instituţiile de profil CD, precum şi capacitatea redusă de 
absorbţie a rezultatelor cercetării. Una dintre probleme importante ale cercetării în regiune 
este faptul că rezultatele obţinute nu corespund nevoilor firmelor, neajungând să fie 
exploatate efectiv în producţie (Strategia Regională). 
 

Cheltuielile totale cu activităţi de cercetare-dezvoltare ca % din PIB 
 

Cod 
SIRUTA 

Macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare şi judeţe 

Cheltuieli totale pentru activitatea de cercetare-
dezvoltare ca pondere în PIB 

Total R&D expenditure as GDP share 

    2005 2006 2007 2008 2009 

92 
MACROREGIUNEA DOI 

0.16 0.21 0.27 0,29 0.23 
81 Regiunea NORD-EST 0.20 0.28 0.36 0.39 0.29 
4 Bacău 0.09 0.10 0.06 0.07 0.06 
7 Botoşani 0.03 0.03 0.06 0.05 0.03 
22 Iaşi 0.52 0.79 1,08 1,17 0.85 
27 Neamţ 0.11 0.12 0.09 0.05 0.06 
33 Suceava 0.07 0.10 0.16 0.19 0.15 
37 Vaslui 0.12 0.13 0.12 0.10 0.05 

Sursa: INS  T1_8 Cheltuielile totale cu activitati de cercetare-dezvoltare ca % din PIB                                 
procente 
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Se constată că în Regiunea Nord-Est cheltuielile efectuate de către întreprinderi au o 

pondere mai mare în totalul cheltuielilor privind activitatea de cercetare-dezvoltare decât cea 
la nivel naţional. În plus, în ultimii trei ani ponderea acestor cheltuieli are un trend ascendent, 
ceea ce ilustrează interesul în creştere al sectorului privat faţă de sectorul CDI. 
 

Infrastructura de transfer tehnologic şi inovare 
 

Infrastructura de transfer tehnologic şi inovare, respectiv organizaţiile specializate 
pentru difuzarea, transferul şi valorificarea în economie a rezultatelor de cercetare-
dezvoltare, este încă insuficient dezvoltată şi exploatată. 

În Regiunea Nord-Est au fost realizate investiţii ce au vizat realizarea infrastructurii de 
sprijin a afacerilor, cofinanţate din fonduri comunitare sau finanţate din resurse private.  

La ora actuală, la nivel teritorial, există o paletă diversificată de structuri de sprijin a 
afacerilor: parcuri industriale şi tehnologice, parcuri ştiinţifice, centre de sprijinire a 
afacerilor, incubatoare de afaceri, centre expoziţionale, centre de resurse. 

Pentru perioada viitoare de programare trebuie îndreptată atenţia în special spre 
creşterea gradului de ocupare şi diversificare a gamei de activităţi a acestora. 

Mediul de afaceri din regiune a fost afectat de efectele crizei economice şi financiare, 
având loc o reducere treptată a numărului de unităţi active din majoritatea domeniilor de 
activitate. Mai mult, în numeroase sectoare, nivelul de productivitate înregistrat este scăzut, 
ceea ce determină păstrarea unei competitivităţi scăzute.  

În Regiunea Nord-Est există următoarele structuri de infrastructură: 
• Parc ştiinţific şi tehnologic TEHNOPOLIS Iaşi, proiect finanţat din fonduri PHARE 
• Parc Industrial HIT Hemeiuşi Bacău, proiect finanţat din fonduri PHARE 
• Parc Industrial Mecanica Ceahlău, judeţul Neamţ, constituit prin Ordin MAI nr.  

128/2004 
• S.C. Parc Industrial S.A. Botoşani, asociere formată din Consiliul Judeţean Botoşani, 
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Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, Consiliile locale ale oraşelor Bucecea şi Flămînzi şi 
Consiliile locale ale comunelor Mihai Eminescu şi Răchiţi, ce are ca obiectiv principal 
dezvoltarea şi dinamizarea mediului de afaceri botoşanean şi regional, prin construirea şi 
dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri complexe şi moderne. 

• Incubator de afaceri pentru IMM- uri în municipiul Botoşani, finanţat prin PHARE CES  
2001 – Infrastructura regională mare, reprezintă o structură complexă şi flexibilă, elaborată 
pentru a răspunde unor probleme importante cu care se confruntă iniţiativa antreprenorială 
locală, având ca obiectiv principal constituirea unui incubator de afaceri pentru IMM-uri în 
vederea stimulării dezvoltării sectorului privat din municipiul şi judeţul Botoşani. Activităţile 
se desfășoară în două locaţii:  
1. Centrul administrativ – situat în strada Poştei nr. 9, unde sunt amenajate spaţii  incubator;  
birouri pentru firmele incubate, utilizatoare ale spaţiilor de producţie; birouri pentru firmele 
incubate, utilizatoare ale spaţiilor de producţie şi prestatoare de producţie.  
2. Centrul de microproducţie – situat în Calea Naţională nr. 354, unde sunt amenajate hale  

modulare de producţie, magazii, parcare şi alte anexe aferente. 
• S.C. Centrul de Afaceri şi Expoziţii S.A. Bacău, finanţat în cadrul Programului PHARE  

CES 2004-2006 – Proiecte mari de infrastructură regională.  
• Centrul de Afaceri Iaşi, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional  

Regional 2007 – 2013; 
• Centrul Transfrontalier de Consultanţă în Afaceri este un proiect finanţat de Uniunea  

Europeană prin Programul de Vecinătate România- Republica Moldova 2004- 2006, componenta 
PHARE CBC 2006. Proiectul este implementat de Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură 
Botoşani împreună cu partenerul din Republica Moldova, respectiv Federaţia Naţională a 
Agricultorilor din Moldova „AGROinform”, cu sediul la Chişinău. 

• Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui - este o societate pe acţiuni înfiinţată în  
2009. Capitalul social este de 300.000 mii lei, din care 70% aparţine Consiliului Judeţean Vaslui 
şi 30% Consiliului Local Vaslui. 

• Centrul Economic "Bucovina" Suceava, investiţie a cărui beneficiar local este Consiliul  
Judeţean Suceava, este format din trei mari centre: Centru expoziţional; Parc industrial, 
care cuprinde 8 pavilioane parter care sunt specializate pe principalele activităţi economice; 
Incubator de afaceri, destinat pentru sedii de firmă. 
 

Tradiţii şi Cultură 

Moldova este o zonă bogată în tradiţii culturale autentice, din păcate aproape 
necunoscute în afara graniţelor României. 

Din această regiune provin mulţi dintre marii poeţi, scriitori sau artişti ai României, 
printre aceştia numărându-se Nicolae Iorga, istoricul care a scris peste 2000 de cărţi şi 
articole, compozitorul George Enescu şi poetul naţional Mihai Eminescu. 

Muzee interesante există în fiecare dintre oraşele principale din regiune şi uneori chiar 
şi la sat. Unele dintre acestea păstrează mărturii din timpuri de mult apuse: epoca Neolitică, 
Getică şi preromană, iar altele au exponate care exemplifică tradiţiile şi cultura zonei. 

Acestea sunt completate de case memoriale, galerii de artă, anticariate sau expoziţii, 
în fiecare dintre oraşele mari. 

Dar viaţa culturală de aici nu este doar un exponat, regiunea trăieşte intens, din punct 
de vedere cultural şi artistic în orice sezon al anului prin festivaluri, concerte de muzică 
clasică, pop, dance şi rock. Iar teatrul şi festivalurile teatrale joacă un rol foarte important în 
viaţa acestei regiuni. Un alt punct de atracţie sunt festivalurile rurale. Unele dintre ele sunt 
obiceiuri tradiţionale sau sărbători religioase care marchează viaţa rurală din întreaga regiune, 
iar altele sunt activităţi locale, cu foarte puţină publicitate sau participare din exterior. 
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Turism în Regiunea Nord-Est 

Regiunea Nord-Est are un mare potenţial ca şi centru european de turism. Separată de 
Vestul Europei prin impresionantul lanţ Carpatic, o mare parte a Regiunii este încă neexplorată 
şi necunoscută pentru turiştii străini. 

Zona de Est – judeţele Botoşani, Iaşi şi Vaslui – îşi impresionează vizitatorii cu variate 
atracţii turistice, dintre care se remarcă localităţile rurale tradiţionale, neatinse de poluare, 
cu biserici străvechi şi multe alte locaţii interesante, încărcate de cultură şi istorie, ce merită 
să fie vizitate. Prin modul de viaţă simplu, apropiat de natură şi păstrarea tradiţiilor 
strămoşeşti, prin ospitalitatea lor, locuitorii acestei zone completează tabloul pitoresc oferit 
turiştilor dornici de inedit. Judeţele Suceava, Neamţ şi Bacău sunt recunoscute pentru 
maiestuozitatea masivilor muntoşi şi farmecul aparte al celebrelor mănăstiri. 

 
Capacitatea de cazare turistică în cadrul Regiunii Nord- Est este sintetizată în tabelul următor: 

 
Cod 

SIRUTA 
Macroregiuni, regiuni 

de dezvoltare şi 
judeţe 

Capacitate de cazare turistică existentă 
Existent tourist accommodation capacity 

(Numar locuri-pat) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

92 MACROREGIUNEA DOI 151683.0
0 

153528.0
0 

151336.0
0 

151654.0
0 

155744.0
0 

158154.0
0 

117514.0
0 

81 Regiunea NORD-EST 18718.00 18968.00 18414.00 18986.00 21121.00 21279.00 21927.00 
4 Bacău 3401.00 3188.00 2858.00 2783.00 2736.00 2756.00 3155.00 
7 Botoşani 756.00 753.00 557.00 654.00 790.00 872.00 849.00 
22 Iaşi 3428.00 3314.00 3209.00 3460.00 3934.00 3367.00 3245.00 
27 Neamţ 4045.00 4121.00 4289.00 4371.00 5418.00 5478.00 5025.00 
33 Suceava 6526.00 7012.00 6831.00 7029.00 7554.00 8033.00 8835.00 
37 Vaslui 562.00 580.00 670.00 689.00 689.00 773.00 818.00 

 Notă: 
Capacitatea de cazare existentă în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare cu o capacitate 
de cazare de 5 locuri-pat şi peste 
Sursa: INS 

 
Principalele atracţii turistice în Regiunea Nord-Est 

Zonele montane 
Lanţul Munţilor Carpaţi, aflat la graniţa de vest a regiunii, este acoperit de păşuni 

alpine şi păduri bogate în floră şi faună. O întreagă gamă de sporturi montane pot fi practicate 
în această regiune: rafting, alpinism, schi, ciclism montan, călărie. 

Mănăstirile cu fresce exterioare 
În secolul al XV-lea şi al XVI-lea au fost ctitorite o serie de mănăstiri unice, aflate astăzi 

în patrimoniul internaţional al UNESCO. Elementul specific al acestora îl constituie frescele 
exterioare, pictate în stil bizantin. Multe dintre aceste mănăstiri sunt localizate în istoricul 
ţinut al Bucovinei (judeţul Suceava). 

Saline 
  Salinele de la Târgu Ocna (Bacău) şi Cacica (Suceava) sunt adevărate muzee subterane 
şi staţiuni de tratament. Vizitatorii care se plimbă prin tunelurile şi capelele din adâncuri sunt 
încântaţi de ceea ce văd. Ei pot practica aici o serie de sporturi sau se pot recrea în clinicile 
special amenajate în mine şi recomandate în special pentru tratarea afecţiunilor respiratorii. 

Staţiunile balneare 
În lanţul carpatic se află numeroase staţiuni balneare, renumite pentru izvoarele cu apă 

termală şi minerală. Ele reprezintă cea mai importantă sursă de ape minerale din sud-estul 
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Europei. Pacienţi din întreaga Europă vin aici pentru tratarea diferitelor afecţiuni. Cele mai 
populare staţiuni de acest gen sunt cele din Slănic Moldova (Bacău), Vatra Dornei (Suceava) şi 
Bălţăteşti (Neamţ).  

Parcuri şi rezervaţii naturale 
În Botoşani există următoarele rezervaţii şi parcuri naturale: 

� Stânca - Ştefăneşti - rezervaţie geologică şi floristică (1 ha); 
� Pădurea Ciornohol, rezervaţie forestieră (77 ha); 
� Pădurea Vorona - rezervaţie floristică şi faunistică (150 ha); 
� Pădurea Tudora, regiunea Dealul Mare - rezervaţia de tisa - lemn de esenţă foarte tare, 

specie rară pentru ţara noastră (117 ha), 
� Făgetul secular Stuhoasa, com. Suharău (60 ha); 
� Arinişul de la Horlăceni, com.Şendriceni- rezervaţie forestieră (5 ha); 
� Turbăria Dersca – rezervaţie floristică (10 ha);  
� Bălţile Siretului - rezervaţie floristică (2 ha); 
� Parcul “Mihai Eminescu”, amenajat în 1869, ce avea iniţial denumirea de „Parcul 

Vârnav”, mai păstrează câţiva arbori contemporani cu Mihai Eminescu care a poposit aici 
de mai multe ori mai ales în ultima parte a vieţii sale. În parc există un mic lac artifical şi 
un loc amenajat unde în trecut fanfara militară susţinea recitaluri. 
 

 Lacul cu nuferi Ipoteşti, Com. M. Eminescu, Jud. Botoşani                                   Parcul “ Mihai Eminescu” Botoşani     
      

                            
 

 
În judeţul Neamţ există un Parc Naţional: Bicaz/Ceahlău şi o rezervaţie de zimbri: 

Vânători. 
Rezervaţiile geologice de la Dealul Repedea şi cea botanică din Valea Lungă se găsesc în 

judeţul Iaşi. 
Judeţul Suceava este cel mai bogat în rezervaţii, printre acestea figurând: Rarău-

Giumalău, Lunca Zamostea, Slătioara, Pojorâta şi Zugreni. 
În Judeţul Vaslui există rezervaţii forestiere la Bălteni, Bădeana, Seaca Movileni şi 

Hărboanca- Brahaşoaia, rezervaţii paleontologice la Mânzaţi şi geologice la Nutasca-Ruseni. 
Judeţul Bacău are rezervaţii forestiere naturale la Runc-Rahova şi Pârâul Alb. 

Lacuri 
Una dintre cele mai puţin cunoscute caracteristici ale acestei regiuni este marele 

număr de lacuri şi iazuri. Multe dintre acestea sunt situate în judeţele din estul regiunii - 
Botoşani, Iaşi, Vaslui şi sunt adeseori înconjurate de păduri. Abundenţa piscicolă face din 
pescuit principala atracţie, însă această activitate se poate desfăşura doar pe cont propriu, 
neexistând deocamdată oferte de excursii special organizate pentru pescuit. 
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Situaţia economică şi socială la nivelul judeţului Botoşani  

Pornind de la realizarea strategiei de dezvoltare a regiunii nord-est 2014-2020, s-a 
diagnosticat situaţia economică şi socială la nivelul judeţului Botoşani. Astfel, pentru perioada 
de programare 2014-2020 sunt avute în vedere următoarele elemente de ordin strategic: 

� Viziunea: „În anul 2022 Regiunea Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a investi, a  
lucra şi a locui!” 

� Obiectivul general: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creştere  
economică durabilă, favorabil creşterii competitivităţii economice şi incluziunii sociale, care 
să conducă la o diminuare a decalajelor existente faţă de celelalte regiuni ale României.  

� Ţinta propusă pentru anul 2022: indicele de disparitate al Produsului Intern Brut  
Regional pe cap de locuitor la nivel regional va reprezenta 75% din valorea indicatorului la 
nivel naţional şi 37% din valoarea indicatorului la nivel comunitar. 

 
Din datele statistice existente rezultă că indicele de disparitate (care exprimă raportul 

dintre nivelul local şi cel regional al produsului intern brut) a scăzut continuu în perioada 2005-
2009, atât în condiţii macroeconomice de creştere economică cât şi de recesiune. Mai mult, în 
anul 2010, în raport cu media comunitară, Regiunea Nord-Est figura cu un indice de disparitate 
de numai 29%. 
   Principalii factori care determină nivelul scăzut de dezvoltare a judeţului Botoşani 
identificaţi sunt următorii: 

A. Alternative economice reduse pentru populaţia din mediul rural 

În mediul rural locuieşte 58.09 % din populaţia judeţului, reprezentând 258.429 de 
persoane. Majoritatea acestora practică o agricultura de subzistenţă, lucrând pentru propria 
gospodărie, nedezvoltând o activitate aducătoare de venituri (ferme de subzistenţă – practic 
este o formă de autoconsum necuantificată în produsul intern brut. Mai mult, o treime dintre 
aceştia au vârste de peste 55 de ani şi nivele reduse de calificare (studii nivel ISCED3 1 şi 2). În 
aceste condiţii, în numeroase localităţi rurale au apărut pungi de sărăcie formate din persoane 
care sunt lucrători individuali în agricultură (formă deghizată de şomaj), cu un nivel redus sau 
fără venituri, cu un nivel scăzut de calificare – persoane care au o accesibilitate redusă la 
servicii publice de educaţie şi sănătate. Practic, trei sferturi din populaţia aflată în risc de 
sărăcie sau excluziune socială a regiunii, locuieşte în mediul rural, iar un sfert dintre aceştia îl 
reprezintă tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani. 

 
B. Competitivitatea scăzuta a mediului economic 

În regiune întreprinderile active existente au o productivitate a muncii redusă, 
inferioară mediei naţionale cu 30%. Cele mai scăzute productivităţi se înregistrează în comerţ, 
industria prelucrătoare şi în mod surprinzător, în comunicaţii şi informaţii. Nivelul scăzut al 
productivităţii se datorează pe de o parte contribuţiei modeste adusă de cercetare, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare, iar pe de altă parte, de transferul redus şi punerea în 
practică a rezultatelor sectorului productiv.  

Dezvoltarea limitată a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, cât şi gradul redus de 
penetrare a serviciilor de internet (în special în mediul rural) constituie obstacole în tranziţia 
către economia cunoaşterii.  

Totodată, puţine gospodării au acces la internet, jumătate dintre gospodării nu au 
echipamente informatice, iar jumătate din populaţie nu a accesat niciodată internetul. În 
condiţiile în care criza economică va continua, cu o stagnare a cererii şi un nivel redus al 
investiţiilor publice, creşterea produsului intern brut regional nu poate fi susţinută în absenţa 
unor intervenţii dedicate creşterii competitivităţii. 

C. Nivelul scăzut de atractivitate, în special a zonelor rurale şi oraşelor mici şi mijlocii 

Zonele rurale sunt caracterizate printr-un nivel redus de dezvoltare al infrastructurii de 
bază: gradul redus de modernizare a drumurilor comunale ce determină o accesibilitate redusă 
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către centrele urbane (implicit la serviciile de educaţie şi sănătate), infrastructura de utilităţi 
insuficient dezvoltată din punct de vedere cantitativ şi calitativ în raport cu populaţia 
existentă, accesul redus la servicii aferente societăţii informaţionale (internet, aplicaţii TIC).     

Adăugând la toate aceste elemente şi lipsa locurilor de muncă, obţinem un tablou al 
cauzelor care determină migrarea tinerilor din mediul rural fie către alte State Membre (în 
căutarea unui loc de muncă), fie către zonele urbane dezvoltate. 

 Cele mai multe din localităţile judeţului se confruntă cu un nivel scăzut de 
atractivitate datorat unui complex de factori economici, sociali şi de mediu. În cele mai multe 
cazuri, infrastructura tehnică-edilitară existentă este învechită, iar satele sau localităţile 
arondate nu sunt conectate la reţele de utilităţi. Accesibilitatea şi mobilitatea în interiorul 
localităţilor este limitată de gradul avansat de uzură a străzilor oraşeneşti, de 
lipsa/insuficienţa locurilor de parcare, de prezenţa redusă a formelor alternative de transport 
(mersul cu bicicleta, transport ecologic,etc). Nivelul redus al investiţiilor private realizate, 
precum şi efectele crizei economice şi financiare, au condus la o contracţie a locurilor de 
muncă existente. Lipsa locurilor de muncă atractive, a oportunităţilor de petrecere a timpului 
liber, determină numeroşi absolvenţi de învăţământ superior să îşi stabilească domiciliul în alte 
zone, urbane, mai dezvoltate. Mai mult, fenomenul migratoriu are loc şi în rândul tinerilor 
absolvenţi de liceu care deţin o calificare, mulţi dintre aceştia fiind plecaţi în căutarea unui 
loc de muncă în alte State Membre. În aceste condiţii, asistăm la un nivel ridicat al şomajului 
în rândul tinerilor –practic, la fiecare trei tineri cu vârsta cuprinsă între 19 şi 25 de ani, unul 
dintre ei este şomer. 

Totodată, deşi numeroase zone dispun de oportunităţi (energii regenerabile, potenţial 
agricol şi zootehnic ridicat), prin gradul lor redus de atractivitate nu reuşesc să atragă 
investiţiile necesare care să valorifice aceste oportunităţi şi, implicit, să contribuie la 
relansarea economică. 

La nivelul judeţului Botoşani, se desprind următoarele probleme cheie: 

Problema cheie identificată 
 

Referinţa 

Disparităţi la nivel urban privind consumul 
de apă potabilă între municipiile reşedinţă 
de judeţ şi oraşele mici şi mijlocii 

Consumurile sunt foarte reduse (sub 10 mc./loc.) în 
oraşele Ştefăneşti, Darabani şi Flămânzi (conform Studiului 
privind dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Nord-Est – 2012, postat pe site-ul ADR NE) 

Disparităţi la nivel urban privind 
conectarea la reţeaua naţională de 
alimentare cu gaz metan 

În judeţul Botoşani, nu sunt conectate oraşele Darabani, 
Flămânzi, Săveni, Ştefăneşti. 

Disparităţi între localităţile urbane privind 
asigurarea serviciilor medicale 

În unele localităţi nu se asigură servicii medicale la nivel 
de spital/centru de permanenţă 

Disparităţi în mediul urban privind serviciul 
de transport public în comun 

Transportul de tip „verde” se desfăşoară doar în trei 
municipii din regiunea Nord- Est: Botoşani, Iaşi (tramvaie) 
şi Piatra Neamţ (troleibuze) – numărul total al pasagerilor 
transportaţi reprezintă doar 36,3% din totalul general 
pentru toate formele de transport 

Existenţa zonelor geografice lipsite de 
oraşe pe o rază de 25-30 km - 
accesibilitate scăzută a localităţilor rurale 
la serviciile publice de învăţământ şi 
sănătate din zonele urbane 

Accesibilitatea este scăzută în Sud-estul judeţului Botoşani 

Disparităţi judeţene privind numărul 
locuinţelor ce au alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare 

Judeţul Botoşani (38,7%), alături de Vaslui (36,7%),  deţin 
ultimele două locuri dintre judeţele României (cel mai mic 
procent de locuinţe racordate la reţeua de apă potabilă) 
 

Disparităţi privind numărul locuinţelor ce 
beneficiază de încălzire pe perioada iernii 

În Judeţul Botoşani, procentul locuinţelor ce beneficiază 
de încălzire pe perioada iernii este de 26,1%. 

Disparităţi tip urban-rural privind gradul de 
echipare cu infrastructură tehnic-edilitară 

Nu dispun de reţea de alimentare cu apă potabilă 43% din 
localităţile judeţului Botoşani şi  89% din localităţile 
judeţului Botoşani nu dispun de reţea de canalizare. 
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CAPITOLUL 3 

 PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI BOTOŞANI  
 
 

3.1 Prezentare generală  
 

Numele judeţului este împrumutat de la oraşul de reşedinţă, denumire veche, 
menţionată documentar pentru prima oară în anul 1439. Curios este că, pe teritoriul judeţului, 
acest toponim nu se întâlneşte nicăieri, pe când, în podişul Sucevei, este frecvent: Botoşana - 
comuna; Botoşăniţa Mare, Botoşăniţa Mică – sate. Toponimul propriu-zis îl întâlnim menţionat 
pentru prima oară în "Letopiseţul lui Grigore Ureche", în legătură cu evenimentele din anul 
1439. Unii autori, consideră că numele a apărut după întemeierea statului feudal Moldova, iar 
alţii, printre care şi Nicolae Iorga, apreciază că, numele aşezării datează din timpul lui Ştefan 
cel Mare.  

Din vremea lui Ştefan cel Mare şi până către secolul al XVIII-lea, la Botoşani au existat 
impunătoare curţi domneşti, loc de popas şi odihnă pentru voievozii Moldovei. Dezvoltându-se 
atât de timpuriu, "Botoşanii nu au fost cetate, ci târg deschis, fără ziduri", ceea ce a dus la 
existenţa unui comerţ înfloritor. Amplasat la o mare răspântie de drumuri de interes 
continental (unul care lega porturile Marii Baltice, prin Liov, cu porturile de la gurile Dunării şi 
de pe ţărmurile Mării Negre, altul ce trecea peste Carpaţi legând oraşele din Transilvania cu 
Europa Orientală încrucişându-se la Botoşani), târgul Botoşanilor a devenit în scurt timp unul 
dintre centrele comerciale ale Moldovei. 

Se pare că, începând cu secolul al XV-lea, dezvoltarea pe care o cunoaşte comerţul 
aduce oraşului venituri însemnate, iar prima pecete a oraşului a fost un păun cu coada 
răsfirată ce simboliza podoabele doamnei Moldovei, cumpărate cu bani din venitul târgului. 

Având o existenţă de câteva secole, Botoşanii au beneficiat de o strălucită civilizaţie 
agrară şi o înfloritoare viaţă urbană, conservând, ca într-un autentic muzeu în aer liber, 
excepţionale dovezi ale vremurilor de mult apuse: gospodării ţărăneşti, conace boiereşti, 
somptuoase edificii publice şi elegante locuinţe construite în rafinate stiluri arhitectonice, 
străvechi biserici de lemn şi piatră, datini şi obiceiuri ancestrale. 
          Din paleolitic se constată, în această parte a ţării, frecvente aşezări omeneşti. Astfel, 
urme de locuire din această epocă au fost semnalate pe teritoriul judeţului în localităţile 
Mitoc, Bodeasa, Ghireni, Pogorăşti, Ripiceni, Botoşani, Ştefăneşti, Miorcani ş.a. 
          Aşezările omeneşti s-au înmulţit iar urmele locuitorilor au devenit mai numeroase şi mai 
variate în neolitic, reprezentate arheologic şi în descoperirile făcute pe teritoriul judeţului, în 
localitatea Cucuteni: specifice culturii de Cucuteni sunt vasele de ceramică şi pământ ars, 
pictate în două sau trei culori, de un înalt nivel artistic. 
          Din epoca bronzului s-au descoperit pluguri, seceri cu butoane, săbii, vârfuri de lance 
din bronz la Ilişeni – Santa Mare (un adevărat depozit de bronzuri). Descoperiri din aceeaşi 
epocă a bronzului s-au mai făcut în localităţile Truşeşti, Corlăteni, Albeşti, Cătămărăşti, 
Darabani etc. 
          Descoperirile arheologice au demonstrat continuitatea vieţuirii pe acest teritoriu, în 
epoca fierului, în perioada premergătoare constituirii statului dac centralizat şi independent 
sub conducerea lui Burebista. Cea mai importantă dovadă o constituie complexul fortificat de 
cetăţi traco-getice de la Stânceşti, databile în sec. VI – III î.e.n. Este vorba de un complex 
fortificat, format din două cetăţi, întărite cu un val şi şanţ de apărare, însumând o suprafaţă 
totală de aprox. 50 ha. În interiorul cetăţii s-au descoperit complexe de locuire, obiecte din 
ceramică autohtonă, vârfuri de săgeţi din bronz, perle din pastă sticloasă, diverse obiecte din 
bronz şi fier, precum şi o piesă de aur, reprezentând un animal fantastic cu cap de mistreţ, 
trup de peşte şi coadă de pasăre, al cărui original se găseşte la Muzeul de Istorie al României. 
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Locuri întărite în chip asemănător au mai fost semnalate la Dersca, Copălău, Ibăneşti şi 
Vârfu Câmpului. 

Mărturii valoroase pentru cea de-a doua epocă a fierului ce corespunde cu perioada 
formării statului dac centralizat şi independent sub conducerea lui Burebista, le găsim la 
Cucorăni, Borolea, Manoleasa, Lozna, Corni, Horodiştea. 

Unul dintre cele mai însemnate depozite de unelte şi arme de fier a fost descoperit la 
Lozna, fiind compus din 55 piese cum ar fi:  seceri, coase, unelte de fierărie, ele fiind 
conservate într-o stare foarte bună la Muzeul de Istorie din Botoşani. 

Dovezile arheologice arată că teritoriul judeţului Botoşani a făcut parte din statul dac 
centralizat şi independent condus de Burebista, ca şi din statul dac condus de marele rege 
Decebal. 

Urme de locuire dacică pe teritoriul judeţului după războiul daco-roman din anii 105-
106 după Hristos, când Moldova a continuat să fie locuită intens de dacii liberi, au fost 
atestate în mai multe localităţi printre care: Botoşani, Cucorăni, Bobuleşti, Dângeni, Stânceşti, 
Ştefăneşti. Cea mai importantă descoperire în acest sens este pusă în evidenţă de aşezarea de 
tip Carpatic, formată din 10 locuinţe dezvelite la Medeleni – Cucorăni, în care au fost găsite 
resturi de ceramică, fibule de bronz, obiecte de fier, demonstrând existenţa unei înfloritoare 
vieţi economice. 

Începând din sec. III după Hristos şi continuând timp de zece secole după aceea, 
românii de pe aceste meleaguri nu şi-au părăsit nici un moment vatra strămoşească, în ciuda 
trecerii unor valuri succesive ale populaţiilor migratoare şi a vicisitudinilor istoriei. În acest 
sens, pe teritoriul judeţului au fost descoperite 280 puncte de locuire care acoperă întreg 
mileniul I al e.n. 

Evenimentele istoriei moderne sunt mai puţin reprezentate prin monumente. Se poate 
evidenţia monumentul închinat eroilor primului război mondial, operă de proporţii a 
arhitectului H. Miclescu, ridicată în anul 1928, precum şi tripticul realizat de sculptorul Gavril 
Costache, ridicat în memoria Răscoalei de la 1907. 
 

UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE 
Judeţul Botoşani cuprinde două municipii, cinci oraşe şi 71 comune: 

� Municipii: Botoşani (reşedinţă de judeţ) şi Dorohoi (declarat municipiu în anul 1994). 
� Oraşe: Darabani, Săveni, Bucecea, Flămânzi, Ştefăneşti (ultimele trei fiind ridicate la  

rangul de oraş în anul  2004). 
� Comune: Adăşeni, Albeşti, Avrămeni, Băluşeni, Blândeşti, Brăeşti, Broscăuţi, Călăraşi,  
Cândeşti, Conceşti, Copălău, Cordăreni, Corlăteni, Corni, Coşula, Coţuşca, Cristeşti, 

Cristineşti, Curteşti, Dersca, Dângeni, Dimăcheni, Dobârceni, Drăguşeni, Durneşti, Frumuşica, 
George Enescu, Gorbăneşti, Havârna, Hăneşti, Hilişeu-Horia, Hlipiceni, Hudeşti, Ibăneşti, 
Leorda, Lozna, Lunca, Manoleasa, Mihai Eminescu, Mihăileni, Mihălăşeni, Mileanca, Mitoc, 
Nicşeni, Păltiniş, Pomârla, Prăjeni, Rădăuţi-Prut, Răchiţi, Răuseni, Ripiceni, Roma, Româneşti, 
Santa Mare, Stăuceni, Suharău, Suliţa, Şendriceni, Ştiubieni, Todireni, Truşeşti, Tudora, 
Ungureni, Unţeni, Văculeşti, Viişoara, Vârfu Câmpului, Vlădeni, Vlăsineşti, Vorniceni, Vorona. 
 

3.2. Aşezarea geografică, populaţia, suprafaţa 
 

Aşezare geografică 
Judeţul Botoşani reprezintă porţiunea cuprinsă între Siret şi Prut, în extremitatea de 

nord - est a ţării, la graniţa cu Ucraina (la nord) şi Republica Moldova (la est). La vest şi sud se 
învecinează cu judeţele Suceava şi Iaşi. În judeţ se află cea mai nordică localitate a ţării 
(Horodiştea - 48gr.15min.06sec. latitudine nordică). 

Suprafaţa totală a judeţului a fost în 1938 de 4062 kmp, dar s-a extins până la 
4.986 kmp în 1996, menţinându-se aceeaşi şi în anul 2000, ceea ce reprezintă 2‚1% din 
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teritoriul naţional. Există o reţea densă de ape. Lacurile şi apele curgătoare cuprind 
138‚3 kmp din suprafaţa judeţului (2‚8 %). 

Teritoriul judeţului se află în întregime în zona de dealuri a Moldovei de Nord. Judeţul 
Botoşani are o bogată reţea hidrografică alcătuită din râurile Siret, Prut, Jijia, Başeu, Sitna şi 
unii afluenţi mai mici, pe cursul cărora s-au amenajat 148 de lacuri, cu o suprafaţă de 3.600 
ha, iar pe râul Prut, la frontiera cu Republica Moldova, s-a construit un important nod 
hidrotehnic (750 milioane mc. de apă). Această acoperire de ape situează judeţul Botoşani pe 
locul al 16-lea între judeţele României ca proporţie de apă faţă de uscat. 
 

Populaţia  
Datele preliminare ale Recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2011 (Direcţia 

Judeţeană de Statistică, Botoşani) indică o populaţie de 444.804 locuitori, dintre care 258.429 
persoane locuiesc în mediul rural şi 218.947 persoane în mediul urban (conform aceleaiaşi 
surse menţionate), relevând o densitate de 89,2 persoane pe kilometru pătrat. Localităţile cel 
mai dens populate sunt: municipiul Botoşani, municipiul Dorohoi, oraşul Săveni, Mihăileni, 
Oraşul Darabani, Corni, oraşul Bucecea, Prăjeni. 99,15% din populaţie este de naţionalitate 
română, existând mici grupări de maghiari, rromi, ucrainieni, germani, turci, ruşi, armeni, 
evrei, lipoveni.  

Se observă o migrare a populaţiei din mediul urban spre mediul rural, din cauza lipsei 
locurilor de muncă, precum şi a taxelor şi impozitelor mari. Se evidenţiază că numărul de 
stabiliri al domiciliului în judeţ este mai mic decât al plecărilor. O explicaţie posibilă ar fi 
emigrarea temporară a populaţiei spre locuri de muncă din Europa. Din cauza problemelor 
economice apărute în UE în ultima perioadă, începe să apară o tendinţă de întoarcere în ţară a 
lucrătorilor din Spania, Italia, Grecia s.a. Se remarcă şi o rată a natalităţii scăzute, iar rata 
sporului natural este negativă, în mediul urban fiind pozitivă, dar foarte aproape de zero şi cu 
tendinţa de scădere.  

Un alt factor ce determină scăderea populaţiei este că absolvenţii de studii superioare 
rămân să lucreze în marile centre universitare (cu precădere în Iaşi, Suceava, Cluj, Bucureşti, 
Timişoara), judeţul Botoşani având o ofertă de locuri de muncă redusă. 

Se observă şi o uşoară creştere a populaţiei vârstnice, cu vârsta de peste 65 de ani, 
rezultând că judeţul se confruntă cu un uşor proces de îmbătrânire a populaţiei. 

 
3.3. Resurse naturale 
 
Sub aspect geostructural, judeţul Botoşani este amplasat în întregime pe unitatea de 

platformă veche, numită Câmpia Jijiei. Privit în ansamblu, teritoriul judeţului se 
caracterizează în cea mai mare parte printr-un relief larg vălurit, cu interfluvii colinare, 
deluroase, separate prin văi cu lunci largi şi pline de iazuri. Densitatea medie a reţelei 
hidrografice are valori cuprinse între 0,43 şi 0,63 km/kmp. Apele curgătoare au majoritatea 
direcţia de curgere nord-vest – sud-est şi sunt formate din râurile Siret, Prut şi Jijia, cu 
afluenţii lor. Râurile, pârâurile, bălţile şi iazurile sunt puternic influenţate de caracteristicile 
climei temperat-continentale. Iazurile sunt în număr de 148, cu o suprafaţă totală de 3600 ha 
şi un volum de 55.000.000 mc, mai importante fiind Dracşani, Hăneşti, Negreni, Tătărăşeni, 
Mileanca, Eşanca. Fiind situat în partea de nord-est a ţării, teritoriul judeţului Botoşani este 
supus influenţelor climatice continentale ale Europei de Est şi mai puţin celor ale Europei 
Centrale, deşi majoritatea precipitaţiilor sunt provocate de mase de aer care se deplasează 
din vestul şi nord-vestul Europei. Vecinătatea cu marea câmpie Euro-Asiatică face clima 
judeţului Botoşani să se caracterizeze printr-un regim al temperaturii aerului şi al 
precipitaţiilor cu valori caracteristice climatului continental-excesiv. 
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Din resursele naturale ale judeţului Botoşani fac parte: 
• Nisipuri cuarţoase de calitate superioară, unice în ţară, la Miorcani, Hudeşti, Suharău şi 
Bajura; primele două sunt deja în exploatare. 
• Gipsul, de la Păltiniş şi Crasnaleuca, exploatate în trecut în carieră. 
• Roci de construcţie: calcare recifele, gresii calcaroase, nisipuri şi pietriş de construcţii, 
calcare oolitice, argile pentru olărit, cărămizi şi teracotă 
• Soluri propice agriculturii ce se găsesc pe suprafeţe întinse 
• Alte resurse: păduri de foioase, şleauri de deal şi câmpie, cu o structură sănătoasă, plante 
hidrofile (papura, rogozul, pipirigul, stuful, plopul şi salcia). 

3.4. Tradiţii şi obiceiuri specifice 

Obiceiurile specifice judeţului Botoşani sunt foarte bine ilustrate prin tradiţiile 
culturale şi creaţiile populare din judeţul Botoşani, atât prin faptele folclorice (literare, 
muzical-coregrafice), cât şi prin zestrea etnografică, mai concret prin cultura populară 
spirituală şi cea materială. Desigur, asemenea valori pure nu pot fi străine de înălţarea spre 
spiritual – de pe aceste locuri – a celor pe care îi numim Enescu, Eminescu, Iorga sau Luchian. 
Se cuvine a aminti existenţa la începutul secolului trecut a unei „bresle a lăutarilor”, precum 
şi înfiinţarea în 1860 a corului din Ştefăneşti. Tot aici se înfiinţează societatea culturală „Ion 
Creangă”. Tot din acea perioadă mai evidenţiem existenţa „Casei de sfat şi citire Nicolae 
Iorga” şi a „Ligii culturale” la Botoşani, a „Universităţii populare” din Ungureni (prima 
universitate populară sătească) şi a „Societăţii artistice-culturale George Enescu” din Dorohoi. 

Între cele două războaie mondiale, funcţionează în judeţ un însemnat număr de cămine 
culturale şi tot în această perioadă se afirmă unele noi formaţii artistice de amatori: corurile 
din Bucecea, Broscăuţi şi Vf. Câmpului, echipa de teatru din Mihăileni, fanfara din Conceşti, 
echipa de dansatori din Flămânzi. În anul 1908 comuna Tudora obţine „Cupa de argint” la 
festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă. 

Bogata tradiţie spirituală a acestor meleaguri este ilustrată în numeroase lucrări din 
domeniu, printre care menţionăm:  

� „Cântece populare de pe Valea Prutului”, tipărită în 1872 de N.S. Caranfil; 
�  „Cântece moldoveneşti”, volum întocmit de Elena Sevastos şi apărut în 1888;  
� „Datinile şi credinţele poporului român” (1903);  
� „Studii de folclor” (1912) realizate de Elena Niculiţă-Voronca.  
 

Între 1912-1927, Dumitru Furtună publică volumele: „Izvodiri din bătrâni”, „Vremi 
înţelepte”, „Cântece bătrâneşti” etc.  

După înfiinţarea judeţului apar noi culegeri din domeniu, printre care: „Folclor din 
judeţul Botoşani” (1969), „Bună dimineaţa lină fântână” (1969), „Câte mama mi le-a spus” 
(1971), „Stejărel de la Guranda” (1973), „Teatru popular” (1976). 

Din perioada mai apropiată, printre lucrări asemănătoare mai menţionăm: „Descântece 
din Moldova” (texte inedite – 1982) de Lucia Cireş şi Lucia Berdan; „Strigături din Moldova” 
(cercetare monografică – 1984) de Silvia Ciubotaru; „Folclorul obiceiurilor familiale din 
Moldova” (marea trecere – 1986) de dr. Ion H. Ciubotariu; „Ornamente tradiţionale din 
Moldova” (cusături, ţesături – 1988) de Silvia Ciubotaru etc. 

Folclorul literar este bine reprezentat în judeţul Botoşani prin poezia lirică, basme şi 
poveşti, ghicitori, proverbe şi zicători, descântece. Melodiile populare vădesc o incontestabilă 
varietate - doina, cântecul epic, cântecul propriu zis, strigăturile de la petreceri (hora, nunta, 
cumetria). Repertoriul deosebit de bogat al unor cunoscuţi rapsozi şi cântăreţi populari 
păstrează viu atât vechiul repertoriu vocal cât şi pe cel instrumental (instrumentele specifice 
zonei fiind fluierul, vioara, cobza). Acest fapt este dovedit şi de formaţiile de fluieraşi din 
Vorniceni, Călăraşi, Hilişeu sau Băluşeni. Jocurile populare botoşănene formează un repertoriu 
deosebit de bogat şi variat, mişcările elegante, gama largă a ritmurilor, formele de 
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prezentare, reflectând trăsăturile caracteristice ale temperamentului oamenilor de pe 
aceste locuri.  

Folclorul coregrafic din judeţul Botoşani se caracterizează prin prezenţa jocurilor de 
grup (jucate în cerc sau semicerc), a celor de perechi (care au provenienţa mai apropiată de 
zilele noastre). Ocaziile de joc sunt cele tradiţionale: hora duminicală, sărbătorile de peste an, 
petrecerile familiale. De regulă jocurile sunt însoţite de strigături.  

Din manifestările folclorice colective, două atrag în mod deosebit atenţia: nunta şi 
Anul Nou. Nunta cu „Cântecul miresei şi al mirelui”, cu prezenţa horei şi cunoscuta oraţie, 
rămâne unul dintre cele mai nimerite prilejuri de producere a folclorului muzical şi coregrafic. 
Sărbătoarea Anului Nou dă prilejul practicării a numeroase datini şi obiceiuri trecute de la o 
generaţie la alta, cum ar fi: jocurile cu căiuţi, capre, urşi.  

Demne de menţionat sunt şi colindele, care reuşesc să echilibreze perfect mijloacele 
de expresie cu conţinutul poetic al textelor. 

Arta populară are bogate tradiţii şi pe teritoriul judeţului Botoşani. Astfel, unele 
obiecte de uz casnic, meşteşugite prin cioplituri în lemn, sunt simple, funcţionale, fără acea 
migăloasă „broderie” realizată în alte zone ale ţării. În decorarea caselor ţărăneşti, o notă de 
bun gust este dată de acea dantelărie de pe faţadă (realizată prin traforaj), ca şi de cunoscute 
decoraţii ale acoperişurilor realizate prin tăierea unor desene în scândură. 

Olăritul, străveche îndeletnicire practicată încă din neolitic, a fost păstrat în măsura 
unei stricte funcţionalităţi a obiectelor casnice, dezvoltarea unor centre manufacturiere la 
Botoşani şi Mihăileni, înlesnind rămânerea acestei îndeletniciri în gospodăria proprie. O 
înflorire deosebită au cunoscut însă cusăturile şi ţesăturile, domeniu în care mâna măiastră a 
ţărancelor a creat piese de decoraţie interioară de o rară frumuseţe. În acest sens, subliniem 
că zona Botoşanilor cuprinde în limitele sale unele dintre cele mai valoroase scoarţe 
româneşti, de o valoare artistică deosebită, atât prin gama coloristică, cât şi prin concepţia 
decorativă.  

Costumul popular botoşănean se caracterizează prin sobrietate cromatică, prin 
preferinţa pentru motivele florale şi geometrice, prin îmbogăţirea tiparelor tradiţionale şi 
introducerea unor culori vii. 

În zilele noastre, judeţul Botoşani, prin Centrul judeţean de creaţie şi valorificare a 
tradiţiilor populare, promovează pe durata întregului an o întreagă suită de manifestări 
cultural–artistice, prin care sunt puse în valoare creaţiile originale din zonă şi sunt promovate 
tinerele talente. La aceste manifestări sunt invitaţi şi artişti, interpreţi de muzică populară şi 
uşoară din celelalte zone ale ţării.  

 
Festivalurile care au loc în cursul anului în localităţile judeţului Botoşani sunt: 
 

• Zilele „Mihai Eminescu”, 14 – 15 ianuarie. Se decernează Premiul Naţional de Poezie 
„Mihai Eminescu” precum şi premiul cu acelaşi nume pentru debut. Cu acest prilej, 
oameni de cultură dau o interpretare critică operei eminesciene; se organizează 
vernisaje de expoziţii, lansări de carte, colocvii, etc. Sunt vizitate biserica Uspenia, 
unde a fost botezat poetul şi localitatea natală Ipoteşti. 

• Mărţişor Dorohoian – Festival naţional de muzică uşoară, 27 februarie – 1 martie, 
Dorohoi. Acest eveniment are ca obiectiv promovarea creaţiei originale româneşti, a 
tinerelor talente; sunt invitaţi recunoscuţi interpreţi de muzică uşoară din ţara noastră. 

• Zilele municipiului Botoşani, 20 – 23 aprilie, Botoşani. Are loc şi hramul bisericii Sf. 
Gheorghe, acesta fiind patronul spiritual al Botoşaniului. Enoriaşii, asistenţa, turiştii 
sunt serviţi cu sărmăluţe moldoveneşti. Au loc diverse manifestări culturale. 

• Festivalul folcloric „Laleaua pestriţă”, are loc în a doua decadă a lunii mai, în 
comuna Vârfu Câmpului, când se organizează un spectacol folcloric în aer liber şi o 
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paradă a portului popular. Are ca obiectiv promovarea repertoriului specific zonei; 
lansarea tinerelor talente, încurajarea activităţii artistice prin cămine culturale.  

• Festivalul folcloric al cântului moldovenesc „Satule, mândră grădină”, are loc în a 
doua decadă a lunii mai, Bucecea. Prin intermediul acestui festival se promovează 
talentele interpretative: instrumentişti şi solişti vocali. 

• „Moştenite din bătrâni”, Festival al cântecului şi dansului popular pentru elevi,        
24 – 26 mai, Vorona. Acest festival promovează talentele interpretative, precum şi 
autenticitatea portului popular; se organizează şi expoziţii şi spectacole. 

• Festivalul naţional de muzică folk pe versuri de Mihai Eminescu, 14 – 15 iunie, 
Ipoteşti, care încurajează interpreţii de muzică folk; spectacolele sunt organizate în 
Amfiteatrul Ipoteşti. 

• „Porni Luceafărul.....”, 14 – 15 iunie, Ipoteşti, Vorona şi Botoşani. Activităţile 
desfăşurate au ca obiective omagierea poetului Mihai Eminescu; evidenţierea unor 
creatori în literatură; organizarea unui concurs de creaţie şi interpretare a poeziei 
eminesciene. 

• Festivalul judeţean al fanfarelor, are loc în a doua decadă a lunii iunie, la Botoşani.  
acest festival are rolul de a valorifica repertoriul autentic specific fanfarelor româneşti, 
prin prezentarea de spectacole în aer liber. 

• Festivalul folcloric „Holda de aur” (judeţean), iunie - iulie, Tudora. Acest festival 
promovează talentele interpretative, prin crearea unui cadru de manifestare artistică 
pentru formaţiile de amatori.  

• Festivalul folcloric „Hora de la Flămânzi”, luna august, Flămânzi. În festival, sunt 
prezentate, dansuri şi cântece populare specifice zonei. Se poartă costume naţionale, 
cântă  formaţiile de amatori. Sunt promovate, cu prioritate, tinerele talente.  
Comunitatea sătească este prezentă la actul de cultură. 

• Festivalul folcloric „Cânt şi joc pe valea Jijiei”, august, Ungureni.  Cântă formaţii de 
amatori, sunt promovate tinerele talente. În paralel are loc hramul bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului”. 

• Festivalul folcloric „Serbările pădurii”, 8 septembrie, Vorona este o manifestare 
cultural – artistică de amploare. Se poartă costume naţionale cu ocazia dansurilor şi a 
horei populare; paradă de măşti populare, creaţie a maestrului popular din localitate, 
Gheorghe Ţugui. Sunt organizate spectacole în aer liber. La mănăstire, situată într–un 
cadru deosebit de pitoresc (pădure, lac, gorunul lui Cuza Vodă), este hram cu o 
participare numeroasă. La acest festival sunt prezente an de an formaţii şi interpreţi 
din Ucraina şi Republica Moldova.  

• Festivalul comunităţilor etnice, 21 – 23 septembrie, Botoşani. Acest festival îşi 
propune conservarea şi valorificarea specificului cultural al etniilor (evrei, ruşi, 
lipoveni, greci, romi, polonezi etc.) în perspectiva unei Europe unite. Se organizează de 
târguri şi spectacole unde fiecare etnie se prezintă cu ceea ce îi este specific: portul, 
muzica şi dansurile populare. Festivalul este o mare încântare deoarece ai ocazia să 
vezi, să cunoşti ceea ce este original la fiecare etnie, diversitatea culturală. 

• Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă, 16 – 18 decembrie, Botoşani, Corni, 
Tudora, Dorohoi, Vf. Câmpului. Acest festival are rolul de valorificare scenică a 
repertoriului formaţiilor artistice; în festival sunt prezentate obiceiurile specifice 
zonei. 

3.5. Economie 

In judeţul Botoşani, există o populaţie ocupată preponderent în sectorul primar 
agricultură, sectoarele secundar şi terţiar fiind dezvoltate în localităţile urbane. O proporţie 
ridicată a populaţiei trăieşte în mediul rural, 56,42% din total populaţie, iar ponderea 
populaţiei urbane a înregistrat în ansamblu, în intervalul de timp 1998-2010, o descreştere de 
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la 44,13% la 43,58%, datorată migraţiei ce a avut loc spre zona rurală, efect al procesului de 
restructurare industrială din această perioadă. 

Se remarcă faptul că populaţia judeţului are un grad de îmbătrânire relativ ridicat, grad 
generat de migraţiile populaţiei active în perioada anterioară 1989 către alte pieţe de forţă de 
muncă. Putem remarca că din 1991 când se înregistrau 462.000 locuitori, din care 200.000 
persoane ocupate, din acestea 43.000 doar în industrie, (cifre care ne pot arăta potenţialul şi 
în acelaşi timp limitele de creştere ale ocupării forţei de muncă) s-a ajuns în 2010 la 120.000 
populaţie ocupată, distribuită, în principal, după cum urmează: 18,1% în industrie; 53,9% în 
agricultură; 10,9% în comerţ şi prestări servicii; 4,85% în învăţământ; 3,5% în sănătate. În 
ultima perioadă, un real succes l-au avut programele pentru tinerii întreprinzători, cu finanţări 
de până în 40.000 euro. În judeţ există producători de produse lactate în Municipiul Dorohoi, 
Oraşul Săveni, Oraşul Flămînzi şi în comunele Vlăsineşti, Răchiţi, Şendriceni, Păltiniş, Coţuşca, 
Mihai Eminescu. Activităţi economice semnificative se remarcă in domeniul prelucrării cărnii, a 
exploatării resurselor naturale pentru producerea materialelor de construcţii (nisipuri 
cuarţoase, argilă, balast). 

Datorită suprafeţelor mari cultivate cu cereale, sunt dezvoltate şi activităţile în 
domeniul panificaţiei. 

 Industrie 
În judeţ sunt reprezentate numeroase ramuri industriale, realizându-se o varietate de 

produse: industria uşoară şi confecţii (31%), industria alimentară (22%), aparataj electric (10%), 
articole tehnice din cauciuc (8,4%), mobilă (2,4%). Populaţia ocupată reprezintă 72% din totalul 
populaţiei şi este distribuită, în principal, după cum urmează: 18,1% în industrie; 53,9% în 
agricultură; 10,9% în comerţ şi prestări servicii; 4,85% în învăţământ; 3,5% în sănătate. În judeţ 
sunt înregistrate 6.544 companii, din care 5.615 sunt societăţi comerciale, 19 regii autonome, 
1.162 asociaţii familiale; 14 societăţi cu capital integral străin etc. 

Agricultură  
Agricultura reprezintă o ramură importantă a economiei judeţului Botoşani. An după 

an, creşte preocuparea în ceea ce priveşte asigurarea unor condiţii standard pentru 
agricultură. Fâneţele se întind pe o suprafaţă de 14635 ha şi asigură, în bună parte, furajele 
necesare şeptelului. De asemenea, judeţul este bogat în vii (1690 ha) şi livezi (2559 ha). S-a 
constatat că in ultimii ani a crescut suprafaţa cultivată cu legume şi cu plante tehnice.  

Deşi în ceea ce priveşte creşterea animalelor s-a remarcat o descreştere în ultimii ani, 
totuşi judeţul se înscrie printre cei mai mari crescători de oi din ţară. De asemenea există un 
număr mare de porci şi vite, dar cu preponderenţă în sectorul privat. 

Comerţ 
Comerţul de mărfuri este un sector distinct în economie şi este într-o relativă 

dezvoltare în comparaţie cu alte sectoare. În ultimii ani a crescut numărul de oameni de 
afaceri care lucrează în comerţ. Dintre aceştia, cei mai importanţi sunt cei care au capital 
privat. În acest sector a avut loc o infuzie de capital străin, formându-se societăţi mixte. 

Evoluţia viitoare a dezvoltării economice va influenţa şi comerţul din judeţ.  

Vânatul şi pescuitul 
Ca ramuri complementare ale economiei judeţului, vânatul şi pescuitul reprezintă 

domenii de mare atracţie turistică. Vânatul se leagă în mare parte de păduri unde trăiesc 
multe vietăţi de interes cinegetic. 

Pescuitul s-a extins mai mult în iazuri, unde se practică o piscicultură sistematică. De 
altfel pescuitul are tradiţii vechi în această parte a ţării. 

Resurse naturale 
Resursele subsolului sunt rezultatul structurii geologice şi sunt reprezentate în principal 

de nisipuri foarte fine, prelucrate la Miorcani (Rădăuţi Prut), unice în România prin compoziţie 



 
 

21

şi puritate. În partea estică a comunei Paltiniş se găsesc depozite de ipsos, iar depozite de sulf 
se găsesc în Paltinis, pe Valea Ursoaia. Solul judeţului conţine resurse materiale importante 
pentru construcţii: nisipuri (Stînceşti, Baisa), balast (Huţani, Corni), pietriş (Dersca), calcar 
(Ştefăneşti, Hudeşti, Vorona). Resursele vegetale sunt bogat reprezentate de plante lemnoase, 
cum ar fi specii de foioase ca fagul şi stejarul. În zona de câmpie cresc plante hidrofile ca 
trestia şi rogozul, precum şi plante lemnoase ca plopul şi salcia. Fauna este reprezentată de 
căprioare, lupi, iepuri de câmp, mistreţi, care permit practicarea vânatului sportiv. Din lumea 
păsărilor în judeţul Botoşani trăiesc: mierla, sturzul, gaiţa, ciocănitoarea, piţigoiul. Bogat în 
iazuri şi ape curgătoare, judeţul este o sursă de peşti: biban, crap, mreană, somn. 

3.6. Educaţie şi cultură 

Începuturile învăţământului judeţean sunt în anul 1832, când ia fiinţă la Botoşani prima 
Şcoală Primară Publică de băieţi, ulterior numită Şcoala „Marchian". Învăţământul botoşănean 
număra în 2012 - 77083 elevi, pregătiţi în învăţământul primar, gimnazial, liceal şi postliceal.      
Se remarcă şi calitatea învăţământului liceal din Botoşani, cu rezultate peste media pe ţară. 

De asemenea, universităţi private din ţară (Universitatea „Petre Andrei” Iaşi, 
Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Universitatea Danubius Galaţi, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie Iaşi) şi-au deschis filiale la Botoşani. Instituţiile superioare de învăţământ 
particular pregătesc studenţi în domeniile drept, ştiinţe economice, ştiinţe sociale, iar în 
învăţământul superior de scurtă durată (colegiu de stat) pregăteşte specialişti în pedagogie. 
Botoşani a fost şi rămâne un centru al culturii româneşti.  

Viaţa culturală a judeţului este puternic marcată de cele 4 mari genii care s-au ridicat 
de pe aceste meleaguri: „poetul nepereche”, Mihai Eminescu, muzicianul George Enescu, 
istoricul Nicolae Iorga şi pictorul Ştefan Luchian, precum şi de impresionanta galerie de 
personalităţi creatoare ce sporeşte prestigiul culturii româneşti în multe domenii: biologul 
Grigore Antipa, matematicianul Octav Onicescu, fizicianul Dimitrie Negreanu, scriitorul şi 
istoricul Barbu Lăzăreanu, dramaturgul Mihail Sorbu, renumitul Al. Grigore Ghica, regretatul 
scriitor şi actorul Al. D. Lungu.  

Manifestările culturale sunt un obicei transmis peste generaţii la 
Botoşani. Dintre acestea, teatrul a avut o soartă privilegiată. Primul spectacol a fost oferit de 
trupa lui Costache Caragiale în octombrie 1838. În acea vreme, Botoşani era unicul oraş din 
cele 3 ţări româneşti în care se vorbea româneşte pe scenă. În 1857 – 1858, teatrul are deja o 
trupă proprie. Clădirea a fost inaugurată în anul 1914, distrusă parţial în timpul 
bombardamentelor din anul 1944 şi refăcută ulterior în 1958 şi anii 90. Şi astăzi, Teatrul "Mihai 
Eminescu" găzduieşte premiere ale unor piese autohtone sau după autori străini, interpretate 
în mod original de trupa locală. Teatrul „Mihai Eminescu” are în prezent şi o publicaţie 
proprie, „Caietele botoşănene”, distribuită lunar, de obicei cu prilejul premierelor. Astăzi, 
Teatrul „Mihai Eminescu", înfiinţat în 1914, are o influenţă benefică asupra vieţii oricărui 
botoşănean. 

Copiii şi tineretul au un teatru dedicat lor. Este vorba despre Teatrul „Vasilache”, unde 
se pun în scenă piese dedicate vârstelor fragede.  

Amatorii de muzică clasică pot asista la concertele Filarmonicii Botoşani, iar cei care 
preferă muzica populară pot merge la spectacolele Orchestrei „Rapsozii Botoşaniului” (cu 
solişti celebri ca Sofia Vicoveanca, Daniela Condurache, Cornelia Ciobanu, Brânduşa 
Covalciuc). 

Iubitorii artei plastice au la dispoziţie două galerii – una de stat (Galeriile de Artă 
„Ştefan Luchian”) şi una privată („City Gallery”).   
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La Botoşani, viaţa culturală se desfăşoară şi în cadrul celor 50 de biblioteci existente. 

Fondul de carte se concentrează în Biblioteca „Mihai Eminescu”, aceasta având mai multe 
secţii deschise pe teritoriul judeţului. De remarcat este una dintre acestea şi anume secţia 
de la Penitenciarul Botoşani, care le oferă deţinuţilor un prilej de a accede la cultură. 

La rândul său, presa are un trecut bogat în evenimente. Primele ziare şi reviste apar 
după 1860: "Albina", "Viaţa botoşăneană", "Foişorul de Dorohoi". În prezent, pe teritoriul 
judeţului funcţionează două televiziuni particulare (Tele’M Botoşani şi Somax TV). 

Presa scrisă locală încadrează trei cotidiene („Monitorul de Botoşani”, „Jurnalul de 
Botoşani” şi „Evenimentul de Botoşani”) şi două săptămânale („Informaţia Botoşaniului” şi 
„Actualitatea Botoşăneană”). 

De asemenea, este dezvoltată presa online, reprezentată de „Jurnalul de Botoşani şi 
Dorohoi”, „Banul Botoşănean”, „Botoşăneanul” care apar exclusiv pe Internet, precum şi de 
două agenţii locale de presă („Botoşani News”, „Ştiri Botoşani”). 

Informaţia locală se propagă şi prin intermediul undelor FM, prin posturile Radio 
Meridian şi Radio Fix. 

3.7. Sănătate şi protecţie socială 

Asistenţa medicală este asigurată de Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” cu 
secţiile - Spitalul de Obstetrică- Ginecologie, Spitalul de Copii „Cuvioasa Parascheva”, Spitalul 
de Psihiatrie, precum şi de Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe”, de Spitalul Municipal 
Dorohoi şi de Spitalele orăşeneşti din Darabani, Săveni, Truşeşti. În judeţ se găseşte şi 1 
sanatoriu, dedicat bolilor neuropsihiatrice, la Podriga şi şase unităţi medico- sociale, 
deschise la Săveni, Nicolae Bălcescu, Mihăileni, Suharău, Suliţa şi Ştefăneşti. 

Spitalele au în componenţa lor structuri care acordă  servicii ambulatorii de 
specialitate, servicii de spitalizare de zi, îngrijiri la domiciliu, servicii paraclinice ambulatorii. 
Furnizarea acestor servicii se negociază şi se contractează în mod distinct cu casele de 
asigurări de sănătate sau cu terţi în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti sau din fondurile 
alocate pentru serviciile respective.  

Asistenţa ambulatorie de specialitate se asigură prin serviciile de consultaţii externe 
ale spitalelor, prin unităţi independente cu personalitate juridică şi prin cabinetele private ale 
medicilor specialişti. Separarea organizatorică a îngrijirilor primare de cele ambulatorii de 
specialitate şi de asistenţă spitalicească nu a fost compensată de un sistem valid de 
coordonare funcţională, centrată pe pacient. 

Cabinetele de specialitate în ambulatoriu sunt în număr de 81 (79 în urban şi 2 în 
rural) care îşi desfăşoară activitatea în cele 7 unităţi spitaliceşti. Se remarcă discrepanţa 
dintre serviciile oferite în mediul urban şi cel rural, în condiţiile în care aproximativ 60 % din 
populaţie locuieşte în mediul rural. 

Asistenţa medicală comunitară este o altă „ramură” a sistemului sanitar care cuprinde 
ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate organizate la nivelul comunităţii pentru 
soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în 
propriul mediu de viaţă şi care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale. Asistenţa 
medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe şi servicii de sănătate 
centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos şi bolnav, acordate în sistem integrat cu 
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serviciile sociale. Beneficiarul serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară este 
comunitatea dintr-o arie geografică definită, precum: judeţul, oraşul, comuna, satul, după 
caz, iar în cadrul acestora, în mod deosebit categoriile de persoane vulnerabile. Categoriile de 
personae vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii: 

a) nivel economic sub pragul sărăciei; 
b) şomaj; 
c) nivel educaţional scăzut; 
d) diferite dizabilităţi, boli cronice; 
e) boli aflate în faze terminale care necesită tratamente paleative; 
f) graviditate; 
g) vârsta a treia; 
h) vârstă sub 5 ani; 
i) fac parte din familii monoparentale. 

Serviciul Judeţean de Ambulanţă este o unitate cu personalitate juridică, înfiinţată la 
data de 01.06.1995 conform H.G. nr.174/1995. Unitatea este compusă din sediul central 
(Botoşani) plus 5 substaţii (Dorohoi, Darabani, Săveni, Truşeşti, Nicolae Bălcescu) care acoperă 
toată raza judeţului. În general, starea fizică a spitalelor nu este tocmai bună, unele nu au mai 
beneficiat de reparaţii capitale de peste 20 ani. Acestea necesită investiţii majore şi reparaţii 
capitale. O altă problemă majoră a sistemului de sănătate în judeţul Botoşani este insuficienţa 
cadrelor medicale în mediul rural. După cum se poate observa din tabelele de mai sus, din cei 
516 doctori existenţi în anul 2003, 83% sunt în mediul urban, iar în anul 2005 acest procent a 
ajuns la 85,4%. În general, fiecare comună are câte un medic, acesta deservind întreaga 
populaţie, accesul pacienţilor fiind adesea îngreunat de distanţa mare faţă de cabinetul 
medical şi de lipsa mijloacelor de transport. În aceste condiţii, populaţia renunţă să mai 
apeleze la serviciile medicale, ceea ce duce la o înrăutăţire a stării de sănătate a populaţiei. 

La nivelul judeţului, funcţionează, de asemenea, numeroase cabinete medicale 
particulare, precum şi farmacii. Astfel, potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică 
Botoşani,  în anul 2011 în judeţul Botoşani erau 174 de cabinete medicale pentru medicina de 
familie, 63 cabinete de specialitate, 122 cabinete stomatologice, 6 laboratoare medicale şi 127 
de farmacii.  

De o importanţă majoră pentru judeţul Botoşani este şi achiziţionarea de echipamente 
specifice pentru îmbunătăţirea sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, prin 
intermediul următoarelor proiecte, prin intermediul cărora au fost achiziţionate şi distribuite 
următoarele echipamente Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” 
Botoşani: 

1. „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii  
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă 
şi a primului ajutor calificat”, cu o  valoare totală de 45.655.725,10 lei. 

Distribuţia echipamentelor contractate 

TIP ECHIPAMENT  / JUDEŢ BOTOŞANI 

Autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă tip F.R.A.P (Wolkswagen, tipul T5, capacitate cilindrică 1968 cmc, culoare roşie, an 
fabricaţie 2010) 

1 

Autospeciale pentru descarcerări grele  
(MAN capacitate cilindrică 6871, culoare roşie, an fabricaţie 2010) 1 

Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă - de capacitate medie  
(RENAULT, tipul Midlum, CC, 7146 cmc, culoare roşie, an fabricaţie 2010) 

 
3 

Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă - de capacitate mare (VOLVO, tipul 
FM66RB/FM11, CC 10.837 cmc, culoare roşie, an fabricaţie 2012) 

 
2 
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2. „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi  calităţii  
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă 
şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est”. Valoarea totală a proiectului este de 
33.960.698,40 lei. 

Echipamentele achiziţionate prin proiect: 
• 1 buc.- Autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordare a asistenţei 

medicale de urgenţă 
• 1 buc.- Autospecială pt. lucrul cu apă şi spumă de capacitate mărită 
• 1buc.- Ambulanţă reanimare tip C 4X2 
• 4 buc.- Ambulanţe de prim ajutor tip B, 4X4. 

IJSU Autospecială pentru 
lucrul cu apă şi 
spumă de 
capacitate 
mărită                
medie 

Autospecială complexă de 
intervenţie, descarcerare 
şi acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă 

Ambulanţă de 
prim ajutor 

Ambulanţă 
de 
reanimare 

Valoare 
echipamente 
(lei+TVA) 

Bacău 1               0                     3 4 1 6.042.334 lei 

Botoşani 1               0                  1 4 1 4.245.822 lei 

Iaşi 1               1                       3 4 1 6.937.490 lei 

Neamţ 1               1                        1 3 1 4.806.178 lei 

Suceava 1               0                2 6 1 5.813.678 lei 

Vaslui 0               3                       0 3 1 4.354.198 lei 

TOTAL 10                    10 24 6 32.199.700 
lei 

 
3. „Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a 
bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord-Est”, cod SMIS 41092.   
 Valoarea proiectului este de 17.673.782 lei. Proiectul prevede achiziţionarea a 6 autospeciale 
de intervenţie şi salvare de la înălţime, câte una pentru fiecare judeţ din Regiunea de Nord-
Est, inclusiv pentru Judeţul Botoşani. 

4. „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă 
în condiţii de iarnă”, cu valoarea de 18.948.960,80 lei. În cadrul acestui proiect, se vor 
achiziţiona şi distribui Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” 
Botoşani- 4 autofreze de zăpadă cu o valoare estimată de 3.137.200 lei şi un vehicul cu şenile 
cu valoarea estimată de 327.360 lei. 
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3.8. Turism 
 
Un potenţial turistic remarcabil se identifică şi în judeţul Botoşani, care dispune de: 

hoteluri, restaurante, cabane turistice, pensiuni turistice, muzee, monumente istorice şi de 
arhitectură, monumente ecleziastice, monumente ale eroilor etc. Bogăţia de monumente şi 
case memoriale poate oferi cadrul de dezvoltare a turismului cultural, destinat în special 
turiştilor de la nivel naţional. Municipiul Botoşani cu centrul vechi a căror edificii au o vechime 
mai mare de 100 ani, era dominat de etnia evreiască foarte pricepută în probleme de afaceri şi 
comerţ. 

 Municipiul Botoşani cu centrul vechi a căror edificii au o vechime mai mare de 100 
ani, era dominat de etnia evreiască foarte pricepută în probleme de afaceri şi comerţ. În oraş 
există Muzeul judeţean de istorie, Casa memorial „Nicolae Iorga” , monument închinat eroilor 
militari din primul război mondial (ostaşi din compania de mitraliere a căpitanului Grigore 
Ignat), operă valoroasă a arhitectului H. Miclescu, monumentul închinat răscoalei ţărăneşti de 
la 1907 (Tripticul realizat cu multă măiestrie artistică de către sculptorul Gavril Covalschi), 
busturi ale poetului Mihai Eminescu, biserici – monumente istorice şi de arhitectură de o 
valoare inestimabilă, respectiv biserica „Sf. Nicolae Popăuţi” cu turnul clopotniţă, ctitorie din 
anul 1496 a marelui voievod Ştefan cel Mare, biserica Uspenia (1552) şi Sf. Gheorghe(1551), 
ctitorii ale doamnei  Elena Rareş, biserica Armenească, cea mai veche biserică din oraş. De 
asemeni, pot fi vizitate multe alte biserici de valoare, clădiri  vechi răspândite în toate 
cartierele – monumente de arhitectură, respectiv casele Sommer, Cristea, casa Goilav, casa 
Antipa, Manole, Isăcescu, clădirea Tribunalului, liceului „A.T. Laurian”,  a Muzeului de Istorie, 
Primăriei, etc. 

În municipiul Dorohoi poate fi vizitat Muzeul de Ştiinţe Naturale, biserica Sf Nicolae 
(1495), ctitorie a voievodului Ştefan cel Mare, Muzeul memorial „George Enescu”, Muzeul de 
ştiinţe ale naturii (pe lângă o sumedenie de exponate, are şi o interesantă colecţie de fluturi) 
şi multe alte edificii – monumente de arhitectură. 

Oraşul Darabani se prezintă, pentru turiştii sosiţi în localitate, cu biserica Sf. Nicolae 
precum şi multe alte clădiri vechi interesante din punct de vedere turistic.  

În universul sătesc al judeţului Botoşani există biserici şi mănăstiri (multe din ele 
monumente istorice şi de arhitectură), fiecare cu frumuseţea, istoria şi hramul său. Astfel, în 
localitatea Vorona, într-o frumoasă zonă de pădure (cca 150 ha), există Complexul 
Mănăstiresc datând de la 1600, cu două biserici deosebit de valoroase, chilii, biblioteci ce se 
oglindesc în lacul din vecinătate, iar mai departe în codru, Schitul Vorona. 

Obiective cu caracter religios 

Pe teritoriul judeţului Botoşani există un număr de 454 biserici, 11 mănăstiri şi un schit 
în care se practică cultul religios ortodox. Dintre acestea cele mai importante sunt: 

� Biserica „Sf. Nicolae”, Popăuţi – Botoşani, ctitorie a domnitorului Ştefan cel Mare şi 
Sfânt din 1496 prezintă o pictură interioară, de mare valoare, ce datează din secolul al XV-lea, 
păstrându-se parţial. Biserica a fost amplasată într –o poziţie strategică determinată de 
numeroasele năvăliri ale duşmanilor atraşi de bogăţiile oraşului. Din acest motiv clădirii 
propriu zise a mănăstirii i-au fost adăugate trainice ziduri şi un turn de veghe, conferindu-i 
aspectul unei veritabile cetăţi. Faţada clădirii este realizată din benzi de cărămidă aparentă 
smălţuită şi discuri ceramic colorate, ornamente cu motive geometrice, faunistice şi heraldice; 
în prezent, vechiul zid ce înconjoară mănăstirea a fost reconstruit pe vechea fundaţie, 
conferindu-i acestui lăcaş sfânt măreţia de odinioară. 

� Biserica „Sf. Nicolae” Domnească – Dorohoi, ctitorie a lui Ştefan cel Mare din anul 
1495, construită în stil moldovenesc, are o decoraţie exterioară bogată, presărată cu elemente 
bizantine. 
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� Mănăstirea Coşula din localitatea cu acelaşi nume, construită în timpul domniei lui 
Petru Rareş de către vistiernicul Matiaş Coşulvei (1532), mai păstrează fresce originale de mare 
valoare (pictura murală), realizate între anii 1537 – 1681. 

� Biserica armenească “Sf. Maria”– Botoşani (1350) – cea mai veche biserică din  
Botoşani. 

� Biserica „Sf. Gheorghe” – Botoşani, ctitorie a Doamnei Elena Rareş, soţia domnitorului 
Petru Rareş, datează din anul 1551. 

� Biserica Uspenia, ctitorie din anul 1552 a Doamnei Elena, are pictura interioară 
refăcută complet după Revoluţia din 1989. În curtea bisericii tronează maiestuos statuia 
poetului naţional Mihai Eminescu. De altfel, poetul a fost botezat în această biserică, aceasta 
devenind un loc de permanent omagiu adus marelui poet. 

� Mănăstirea Agafton - Curteşti, (la 4 km sud-vest de Botoşani), datează din secolul XVI. 
� Mănăstirea Vorona (unde în prezent locuiesc călugăriţe), este cea mai importantă 

mănăstire din judeţ şi se află la 15 km sud-est de Botoşani. Începuturile mănăstirii datează din 
jurul anului 1600, când, câţiva călugări veniţi din Rusia au construit aici o mică biserică din 
lemn. În anul 1835 arhimandritul Rafail a construit pe locul acesteia o biserică din zid cu 
hramul „Naşterea Maicii Domnului”. Aici mai există încă două biserici, o bibliotecă cu fond de 
carte religios datând din secolul XVII-XIX şi spaţii de cazare pentru pelerini. Complexul 
mănăstiresc este situat la marginea unui frumos codru în suprafaţă de 150 ha.  

� Schitul de călugări Sihăstria Voronei se află la 3 Km sud-est de mănăstirea Vorona în 
mijlocul unei păduri de stejari, fagi, ulmi şi frasini. Biserica schitului a fost construită între 
anii 1830 – 1868 sub îndrumarea stareţului Rafail. Biserica de aici cu haramul „Buna Vestire” 
are o frumoasă pictură originală, iar catapeteasma reprezintă o valoroasă operă de artă. 

� Mănăstirea Gorovei – Văculeşti (1742). Între anii 1740-1742, doi călugări au înălţat o 
biserică de lemn pe locul dat de Ioan Gorovei; biserica ce se păstrează până astăzi a fost 
construită între anii 1828-1834, de egumentul Macarie Jora. Mănăstirea a fost restaurată între 
anii 1984-1985. 

� Schitul Frumuşica (Balş), din satul Storeşti, comuna Frumuşica, a fost înfiinţat de 
boierul Grigore Balş, în 1776, dar în acelaşi an i s-a dat foc, fiind graniţă între moşii. Biserica 
actuală a fost construită de Lascăr Sturdza şi Evghenia Ursachi în 1819. Închisă în 1870 de 
boierul Mavrocordat, aceasta a fost redeschisă abia în 1945, pentru puţin timp, întrucât 
comuniştii au închis-o din nou în 1959. Biserica şi schitul devin din nou loc de pelerinaj pentru 
enoriaşi după căderea comunismului. 

� Biserica "Sf. Ilie" - Botoşani, îşi are începuturile în anul 1778 ca biserică a Breslei 
Blănarilor, de renume în lumea meşteşugarilor botoşăneni. Clopotniţa sa, de o remarcabilă 
valoare, ar merita să servească drept model tuturor acelora care ar dori să ridice locaşuri noi, 
după părerea marelui istoric Nicolae Iorga. 

� Biserica Romano - Catolică "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul"- Botoşani, construită la 
mijlocul sec. XIX în manieră neogotică, este situată în vecinătatea Liceului A.T. Laurian. 

� Biserica Lipovenească – Botoşani. Actuala clădire a bisericii a fost înălţată pe locul 
unei vechi capele din lemn în anul 1853. Posedă frumoase icoane de sorginte rusească, un fond 
de carte veche religioasă (scris în limba slavonă) şi odoare lucrate cu rafinament artistic. Pe 
lângă această biserică funcţionează o şcoală, unde copiii de etnie lipovenească învaţă religia şi 
limba rusă. 

Rezervaţii şi monumente ale naturii 

� Stânca - Ştefăneşti - rezervaţie geologică şi floristică (1 ha); 
� Pădurea Ciornohol, Rezervaţie Forestieră (77 Ha); 
� Pădurea Vorona - Rezervaţie Floristică Şi Faunistică (150 Ha); 
� Pădurea Tudora, regiunea Dealul Mare - rezervaţia de tisa - lemn de esenţă foarte tare, 
specie rară pentru ţara noastră (117 ha); 
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� Făgetul Secular Stuhoasa, Com. Suharău (60 Ha); 
� Arinişul De La Horlăceni, com. Şendriceni - rezervaţie forestieră (5 ha); 
� Turbăria Dersca – rezervaţie floristică (10 ha); Bălţile Siretului - rezervaţie floristică (2 
ha). 
Suprafaţa ariilor naturale protejate din judeţul Botoşani incluse în Reţeaua ecologică 

europeană Natura 2000 ajunge la cca 46.431,85 ha, cca 9% din suprafaţa judeţului Botoşani 
(ANPM Botoşani). 

 
Edificii culturale 

 De o importanţă deosebită, emblematic pentru judeţul nostru este Memorialul Ipoteşti 
- Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” care are în componenţă Biblioteca Naţională 
de Poezie ce conţine cca 15000 volume peozie, Muzeul Memorial M. Eminescu, Casa 
memorială „Mihai Eminescu”, biserica familiei şi biserica comemorativă Sf. Arh. Mihail şi 
Gavril. Biblioteca are în componenţă Sală de lectură, un amfiteatru, depozit de carte. În 
biserica comemorativă, pe peretele interior, la intrare, este pictat tabloul poetului. Aici se 
află şi mormintele părinţilor Gheorghe şi Raluca Eminovici, precum şi a celor doi fraţi mai 
mari, Iorgu şi Neculai. Acest complex situat la intrarea în localitatea Ipoteşti conferă măsura 
importanţei acordată de poporul nostru marelui poet naţional. În vecinătate, nu departe, „în 
codrii de aramă” există „Lacul codrilor, albastru” (populat cu nuferi galbeni şi albi) intens 
vizitat şi acesta de turişti. Pentru turiştii veniţi mai de departe există, în incinta memorialului 
Pensiunea turistică „Floare albastră” cu 35 locuri de cazare, cu dotări la nivelul a trei stele. 
Tot în incinta memorialului au fost construite 7 case de vacanţă cu 59 locuri de cazare. Nu 
departe de Memorial, pe o colină, se găseşte „Observatorul”, construcţie metalică, înălţată în 
vara anului 1989 cu 87 trepte (numărul poeziilor publicate în viaţă de Eminescu).  De aici se 
pot observa, admira frumuseţile ce l-au încântat, cândva, şi pe Eminescu, până la mari 
depărtări. 

Casa Memorială "Mihai Eminescu" - Ipoteşti, (la 8 km de Botoşani), casa în care a 
copilărit Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu. Casa, reconstruită după modelul 
original şi deschisă publicului în 1940, adăposteşte atât mobilier original, cât şi din secolul al 
XIX-lea. Turiştii pot vizita şi bisericuţa din lemn a familiei, în preajma căreia se află şi 
mormintele părinţilor şi fraţilor lui Eminescu. De asemenea, în curtea Casei Memoriale se află 
Casa Papadopol, o locuinţă ţărănească de epocă, ridicată în stil moldovenesc, proprietate a 
ultimului proprietar al moşiei Ipoteşti, doctorul Papadopol.  

Casa Memorială "George Enescu" - Liveni, casa natală a marelui compozitor, dirijor, 
pianist şi violonist- reface atmosfera primilor ani ai copilăriei sale, oferind vizitatorilor 
posibilitatea întâlnirii cu primele sale jucării, desene, creaţii muzicale, cu cărţile şi manualele 
anilor copilăriei şi ai primelor sale studii, alături de pianina celor dintâi compoziţii. Totodată, 
fotografii şi manuscrise întregesc imaginea timpului petrecut de George Enescu la Liveni, în 
satul natal. 

Casa Memorială "Nicolae Iorga" – Botoşani. Se află într-una din casele în care s-a născut 
şi a copilărit marele istoric. Două încăperi sunt dedicate unei expoziţii foto-documentare şi 
unei săli multifuncţionale, unde sunt expuse primele ediţii ale operei lui Nicolae Iorga. În altă 
cameră este adăpostită o bibliotecă istorică, alcătuită din carte curentă, achiziţionată în 
ultimii ani. Salonul familiei redă un interior datând din ultimele decenii ale secolului trecut; 

Muzeul Memorial "George Enescu" - Dorohoi. Sălile expoziţiei de bază ale Muzeului 
(înfiinţat în anul 1957) oferă vizitatorului un bogat material documentar enescian, constituit 
din instrumente muzicale, partituri, programe de concert ţinute în ţară şi străinătate, 
fotografii, cărţi, lucrări de artă contemporane şi postume, redându-l pe marele muzician 
român; 

Muzeul Judeţean - Botoşani, monument istoric a cărui clădire datează din anul 1913, 
prezintă în cele 17 săli de expoziţie, dispuse la parter şi etaj, cele mai semnificative momente 
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ale evoluţiei zonei Botoşanilor din preistorie până în contemporaneitate. Vizitatorul este 
invitat să descopere vestigii ale civilizaţiei, paleoliticului, neoliticului (ceramica de Cucuteni), 
bronzului şi fierului. Sunt expuse unelte şi arme din piatră şlefuită şi os, ceramică pictată, 
figurine antropomorfe şi zoomorfe, peceţi ce au aparţinut unor domnitori moldoveni, obiecte 
de podoabă, etc. Reţine atenţia, în mod deosebit, cel mai vechi adăpost omenesc din Europa 
de SE, descoperit la Ripiceni şi reconstituit parţial. 

Muzeul de Știinte ale Naturii - Dorohoi. A luat fiinţă în anul 1953. Clădirea - monument 
arhitectural în stil baroc, a fost construită în anul 1887. Patrimoniul muzeului cuprinde piese 
naturalizate din toate grupele sistematice: minerale, plante, moluşte, peşti, păsări, mamifere, 
păsări exotice, etc. 

Muzeul de Arheologie - Săveni. Acest muzeu a fost înfiinţat în anul 1964, cu sălile 
expoziţiei de bază consacrate arheologiei, prezintă vestigii arheologice descoperite în aşezările 
şi necropolele de la Ripiceni, Miorcani, Drăguşeni, Hăneşti şi Săveni din epoca paleoliticului şi 
până în aceea a marilor migraţii. 

Casa Ventura Botoşani - găzduieşte, în 
prezent, Şcoala Populară de Arte şi Secţia de 
Etnografie a Muzeului Judeţean. A fost cunoscută 
mulţi ani drept clădirea Filarmonicii botoşănene. 
A fost reabilitată prin Programul Operaţional 
Regional, axa 5.1, pentru restaurarea şi 
includerea în circuitul turistic.  

Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu" – 
Botoşani. Clădirea bibliotecii, cunoscută şi sub 
numele de "Casa Moscovici", este o adevărată 
bijuterie arhitectonică. Construită la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, aceasta îmbină într-o sinteză 
armonioasă elemente ale arhitecturii franceze cu cele germane. Biblioteca deţine un valoros 
fond de carte cu peste 380.000 volume; 

Centrul Vechi  al municipiului Botoşani este partea cea mai veche a oraşului, din punct de 
vedere arhitectonic, care grupează un număr mare de clădiri cu destinaţie comercială, datând 
din secolele XVII - XVIII. Clădirile sunt dispuse sub formă de L, iar faţadele spre stradă au 
forme arhitecturale din cele mai diverse, mai ales de factură apuseană, prelucrate creator în 
forme tradiţionale, specifice acestui tip de construcţii. Curţile interioare prezintă ordonarea 
clasică a caselor de târgoveţi, cu galerii din stâlpi de lemn, balcoane din fier forjat şi 
geamlâcuri susţinute de console de lemn profilate. Centrul Vechi a fost recent reabilitat printr-
un proiect cu finanţare europeană. 

Alte clădiri. În Botoşani există numeroase alte construcţii cu valoare arhitectonică 
deosebită, printre care menţionăm: Casa Antipa (sfârşitul sec XIX); Casa Bolfosu (începutul 
sec. XIX); Casa Silion (anul 1900), Clădirea Primăriei vechi (construită la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea, în stil eclectic de influenţă germană).  
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3.9. Analiza socio – economică  

3.9.1. Comparaţii privind PIB 
Produsul Intern Brut pe Locuitor este unul dintre indicatorii care furnizează informaţii 

relevante despre situaţia economică a unei regiuni, după cum se poate observa în tabelul de 
mai jos: 

 
 
 
 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică (Direcţia Judeţeană Botoşani), 2013 
 
Potrivit Acordului de Parteneriat 2014-2020 pentru atragerea fondurilor europene 

încheiat intre România şi Uniunea Europeană, în perioada 2001-2008, economia românească a 
crescut cu 5-6 % pe an, în medie, aceasta fiind una dintre cele mai rapide rate de creştere din 
Uniunea Europeană. Între  anii 2009 şi 2012, PIB-ul României a avut o tendinţă oscilantă. După 
o creştere medie anuală de +7,2% in 2006-2008, anul 2009 a adus o contracţie severă de 6,6 %, 
din cauza încetinirii creşterii economice. Creşterea a revenit în 2011 (+2,5 %), dar a încetinit în 
2012 (+0,7 %), sub impactul unei secete severe care a afectat producţia agricolă, precum şi al 
crizei din zona euro. Se prevede o revenire economică modestă, cu o creştere a PIB-ului de 1,6 
% în 2013 şi de 2,2 % în 2014. Cu toate acestea, România încă se află cu mult în urma 
majorităţii ţărilor europene din punct de vedere al dezvoltării economice.  
 

3.9.2. INFRASTRUCTURA 
 

Reţeaua de drumuri 
 

În mediile competitive ale economiei de piaţă, accesibilitatea devine condiţie esenţială 
a dezvoltării economice eficiente, iar prezenţa unei infrastructuri moderne se transformă într-
o garanţie a succesului oricărei politici sau strategii. 

Este important de reţinut că de calitatea infrastructurii depinde în mod practic 
dezvoltarea naţională, regională şi judeţeană.  

Fiind condiţia necesară dar nu şi suficientă a creşterii economice, infrastructura de 
transport trebuie orientată în mod complet şi integral, către o dezvoltare adecvată nevoilor 
economico-sociale ale zonei.  

Efectele pe termen lung ale investiţiilor în infrastructură sunt bine cunoscute în ceea ce 
priveşte sporirea atractivităţii în scop investiţional în zonă. 

În prezent, totalul lungimii drumurilor publice pe teritoriul judeţului Botoşani este de 
4188 km (în anul 2012), împărţite în sectoare de drum naţional, drumuri judeţene şi drumuri 
comunale. 

 
 
 
 

 2008 2009 2010 
PIB-ROMANIA 514700.0 501139.4 523693.3 
- PIB/locuitor – lei/loc 23934.6 23341.4 24435.9 
PIB -Regiunea Nord – Est 

55021.9 54408.4 
 

55669.0 
 

 -  PIB/locuitor - lei/loc 14794.5 14649.3 15014.8 
PIB -  BOTOŞANI 

  5556.7 5530.0 
 
5464.8 

 
- PIB/locuitor - lei/loc      12315.2 12332.1 12222.6 



 
 

30

 
Lungimea drumurilor publice, pe categorii de drumuri, tipuri de acoperământ, macroregiuni, pe regiuni 

de dezvoltare şi judeţe 
Categorii de drumuri publice Tipuri de 

acoperământ 
Macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si judete 

Ani 
Anul 2012 
UM: Km 
Kilometri 

Total Total Botoşani 2094 
- Modernizate Botoşani 636 
- Cu îmbrăcăminţi 

uşoare rutiere 
Botoşani 358 

- Pietruite Botoşani 826 
- De pământ Botoşani 274 
Nationale Total Botoşani 422 
- Modernizate Botoşani 337 
- Cu îmbrăcăminţi 

uşoare rutiere 
Botoşani 50 

- Pietruite Botoşani 35 
Judetene si comunale Total Botoşani 1672 
- Modernizate Botoşani 299 
- Cu îmbrăcăminţi 

uşoare rutiere 
Botoşani 308 

- Pietruite Botoşani 791 
- De pământ Botoşani 274 

© 1998 - 2007 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 
 

 
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI BOTOŞANI 

Starea de 
viabilitate 

a 
drumurilor 
judeţene 
la data de 

31.12. 
2012 

Drum judeţean Limitele şi 
localităţile 
pe care le 

străbate pe 
traseu 

Lung.            km Administrator  
(Primărie sau 

D.J.D.P.) 

Starea de viabilitate: 

B-bună; 

M-mediocră; 
R-rea; 

I-impracticabil 

1 DJ 207N 

Botoşani 

13.900 

Botoşani B 
Botoşani - 
Curteşti - 
Băiceni -
Orăşeni 
Deal - 
Cristeşti - 
E58 

D.J.D.P. R 

2 
 
 
 

DJ 208C 
 
 
 

Botoşani - 
Orăşeni 
Deal - 
Vorona 

21.870 
 
 
 
 

Botoşani B 

Botoşani - 
Orăşeni 
Deal  
 
- Vorona-
Vorona 
Mare - 
Joldeşti 

D.J.D.P. 
 

B 
 

 Joldeşti - 
lim.jud. Sv. M 

3 DJ 208D 
lim.jud.Sv. 
- Bucecea 3.600 

D.J.D.P. 
R 
I 
R 

Bucecea Bucecea M 

4 DJ 208H 

DN 29 
(Baisa) - 
Corni - 
Sarafineşti 

46.830 D.J.D.P. R 
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Sarafineşti B 
Sarafineşti 
- Poiana - 
Vorona - 
Mănăstire 
Vorona 

B 

Mănăstire 
Vorona - 
Schit 
Vorona - 
Oneaga 

M 

Oneaga - 
Pădureni- 
Coşula - 
Buda 

M 

Buda (E 58) 
- Copălău Suprapunere 

Copălău B 
Copălău - 
Cerbu M 

Cerbu - 
Dracşani - 
DJ 
297(Suliţa) 

M 

5 DJ 208I 

lim.jud.Sv. 
- Tudora 

10.140 D.J.D.P. 

R 

Tudora - DJ 
208C 
(Joldeşti) 

R 

6 DJ 208T 

lim.jud.Sv. 
- DJ 291 

4.350 D.J.D.P. 

M 

DJ 291 - 
Călineşti 
(DN 29C) 

R 

 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DJ 282 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lim.jud.Iaşi
-Rediu 

 
 
 

106.220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.J.D.P. 

M 

Rediu-
Răuseni-
Hlipiceni-
Todireni-
Jijia-
Buimăceni 

R 

Buimăceni-
Albeşti R 

Albeşti-
Măşcăteni-
Truşeşti 

M 

Truşeşti-
Buhăceni R 

Buhăceni-
Dingeni R 

Dingeni 
R 
R 

Dingeni-
Hăneşti M 

Hăneşti M 
Hăneşti-
Vlăsineşti B 

Vlăsineşti-
Săveni B 

Săveni Săveni B 
Săveni-
Podrigă-
Drăguşeni-
Mihail 
Kogălnicean
i-Nichiteni-
Coţuşca 

D.J.D.P. 
 
 
 

R 
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Coţuşca-
Rădăuţi 
Prut 

B 

Rădăuţi 
Prut B 

8 DJ 282A 
DN 29D-
Ionăşeni-
Măşcăteni 

10.000 D.J.D.P. 
R 

M 

9 DJ 282B 

lim.jud.Iaşi
-Prăjeni 

16.790 
D.J.D.P. 

M 

Prăjeni R 
Prăjeni-
Cîmpeni-
Flăminzi 

M 

Flăminzi Flămânzi R 

10 DJ 282H 

Răuseni 

11.540 D.J.D.P. 

B 
Răuseni-
Călăraşi R 

Călăraşi-
Libertatea M 

Libertatea-
DN 24C R 

11 DJ 291 

Leorda 

15.830 

D.J.D.P. 
M 

Leorda-
Bucecea M 

Bucecea Bucecea M 
Bucecea-DN 
29 (Huţani) D.J.D.P. M 

12 
 
 
 

DJ 291B 
 
 

DJ 291C-
Şendriceni-
Lozna 20.750 

 
 

D.J.D.P. 
 
 

M 

Lozna-
Dersca-
Vlădeni-
Mihăileni 

B 

13 DJ 291C 

Dorohoi 

27.450 D.J.D.P. 

M 
Dorohoi-
Iezer-
Hilişeu-
Pomîrla-
Racovăţ 

R 

Racovăţ-
Fundu 
Herţii-
Baranca 

R 

14 DJ 291K 

DJ 291B 
(Lozna)-
Călineşti-
DN 29C 
(Talpa)-
Talpa 

7.220 D.J.D.P. R 

15 DJ 291D 

Dorohoi 

46.220 

Dorohoi M 
Loturi 
Enescu 

D.J.D.P. 

B 

Loturi 
Enescu-
Ibăneşti 

B 

Ibăneşti-
Cristineşti R 

Cristineşti-
Suharău-
Oroftiana 

B 

Oroftiana R 
Oroftiana-
Baranca I 

Baranca-
Bajura 
(Darabani) 

M 
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16 DJ 292A 
Corlăteni – 
Dimăcheni 
 

2.500 D.J.D.P. M 

17 
 
 
 
 
 

DJ 292 
 
 
 
 
 

Dorohoi 

46.350 
 
 
 
 
 

Dorohoi M 
Dorohoi-
Broscăuţi 

D.J.D.P. 
 
 
 
 
 

B 

Broscăuţi-
Carasa-
Corlăteni-
Vlădeni-
Podeni-
Dealu 
Crucii 

B 
 
 

Dealu 
Crucii-
Vorniceni 

B 

Vorniceni-
Ştiubei-
Chişcăreni-
Petricani-
Săveni 

B 

Săveni Săveni B 

18 DJ 293 

DN 29A-
Dumeni 

47.700 D.J.D.P. 

R 

Dumeni R 
Dumeni-
Havîrna-
Mileanca 

R 

Mileanca-
Codreni-
Puţureni-
Coţuşca-
Ghireni-DN 
24C 

M 

19 DJ 293A 

Coţuşca 

18.170 D.J.D.P. 

R 
Coţuşca-
Viişoara 
Mică-
Viişoara-
Cuza Vodă-
Păltiniş 

R 

Cuza Vodă-
Păltiniş B 

20 DJ 294 

DN 29-
Gulioaia 

29.160 D.J.D.P. 

R 

DN 29-
Gulioaia B 

Gulioaia-
Strahotin-
Dingeni 

B 

Dingeni-
Brăteni-
Mihălăşeni 

M 

Mihălăşeni-
DN 24C B 

21 DJ 294A 

Avrămeni 

14.550 D.J.D.P. 

R 
Avrămeni-
Panaitoaia-
D.Cantemir
-DN 24C 

M 

Mitoc  B 

22 DJ 294B 

Ştefăneşti 

18.160 

Ştefăneşti R 
Ştefăneşti-
Murguţa-
Dobîrceni D.J.D.P. 

M 

Dobîrceni-
Brăteni B 
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23 DJ 294C 

Manoleasa-
Zahoreni-
Borolea-
Hăneşti 

12.500 D.J.D.P. R 

24 DJ 296 

Botoşani 

26.000 

Botoşani B 
Botoşani-
Cişmea 

D.J.D.P. 

M 

Botoşani-
Cişmea M 

Cişmea-
Roma B 

Roma 
R 
M 

Roma-
Nicşeni R 

Nicşeni-
Dorobanţi M 

Dorobanţi-
Podeni B 

25 DJ 296A 
Stăuceni-
Roşiori-DN 
29-DJ 296 

11.227 D.J.D.P. B 

26 DJ 296B 

Ungureni-
Plopeni-
Plopenii 
Mari-
Mândreşti-
Călugăreni-
Călugăreni 
Mari-DJ 296 

12.900 D.J.D.P. B 

27 DJ 297 

DN 29-
Blindeşti-
Cerchejeni-
Suliţa-
Cheleş-
Lunca-
Cerneşti-
Todireni 
(DJ 282) 

25.950 D.J.D.P. B 

28 DJ 298 

Dumeni - 
Cristineşti 

36.740 D.J.D.P. 

R 

Cristineşti B 
Cristineşti-
Baranca M 

29 DJ 298A 

Darabani 

10.000 

Darabani R 

DN 29A 
(Darabani)-
DJ 293 

D.J.D.P. 

R 
B 
R 
B 

TOTAL km   674.617     

Sursa: Direcţia Judeţeană de Drumuri și Poduri Botoşani, 2012 
 

Pe întreaga reţea rutieră se semnalează deficienţe multe şi probleme complexe de 
întreţinere şi exploatare generate de faptul că în general îmbrăcăminţile asfaltice sunt 
îmbătrânite şi cu durata de serviciu depăşită, sistemul de semnalizare este sistematic distrus.        
          Deficienţa infrastructurii de transport, în particular reţeaua de drumuri, a condus la 
pierderea eficienţei economice şi a generat o imagine negativă a zonelor ca localizare pentru 
investiţii. 

Prin accesarea de fonduri europene se va avea în vedere îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport rutier în judeţul Botoşani. 

Reţeaua de telecomunicaţii   
 
 În judeţul Botoşani telecomunicaţiile au înregistrat o dezvoltare importantă atât în 
mediul urban, dar mai ales în cel rural se înregistrează un grad ridicat de dezvoltare a 
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telefoniei, mai ales datorită operatorilor de telefonie mobilă existenţi (Orange, Vodafone şi 
Cosmote). Cu ajutorul reţelelor de telefonie fixă şi mobilă se poate realiza şi conexiunea la 
Internet, majoritatea comunelor având posibilitatea de conectare la Internet, însă accesul este 
limitat de costul abonamentelor şi resursele financiare destul de limitate. În cadrul 
proiectului „Sistemul informatic integrat pe baza unei reţele virtuale private” prin care 
toate autorităţile publice din judeţ (primării,  Consiliul Judeţean Botoşani, Prefectura şi 
serviciile deconcentrate) sunt conectate la Internet. 
 De asemenea, în cadrul proiectului "Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin 
îmbunătăţirea cadrului adecvat şi a proceselor de lucru implementate şi menţinute în 
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani", obiectivul general îl reprezintă crearea 
unui set 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. Prin implementarea proiectului se urmăreşte obţinerea următoarelor rezultate: 

• Acoperirea activităţii Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani, precum şi a  
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 
publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul judeţului Botoşani, prin 
definirea tipologiilor de documente şi procedurarea activităţilor; 

• Reducerea timpului dedicat in prezent de salariaţii Instituţiei Prefectului – Judeţul  
Botoşani şi ai serviciilor publice deconcentrate pentru regăsirea, centralizarea şi organizarea 
documentelor, prin crearea unei arhive electronice; 

• Posibilitatea urmăririi şi a managementului documentelor, de la intrarea în sistem, pe  
tot parcursul procesărilor; 

• Stabilirea unor politici stricte a drepturilor de acces ale utilizatorilor asupra 
documentelor şi informaţiilor; 

• Transmiterea simultană a documentelor către mai mulţi destinatari, cu posibilitatea  
de a monitoriza primirea şi poziţia documentelor aflate la un moment dat pe fluxul de 
procesare, în vederea identificării punctelor de blocare; 

• Stabilirea unor termene de rezolvare pentru diverse activităţi şi notificarea    
coordonatorului şi a utilizatorului în caz de abatere de la acestea. 

Referindu-ne la populaţia judeţului, putem afirma că există în prezent un grad scăzut 
de conectare la serviciile de internet, datorat, pe de o parte lipsei de acoperire a reţelei, iar 
pe de altă parte, lipsei abilităţilor de utilizare PC sau a resurselor financiare precare. 

În ceea ce priveşte volumul de telefonie, situaţia la nivelul judeţului Botoşani, conform 
datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, este prezentată mai jos: 

 
VOLUMUL ACTIVITĂŢII DE TELEFONIE, PE CATEGORII DE ACTIVITĂŢI, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE 

DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE 

 
Categorii de activităţi de 

telefonie 

 
Macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare şi judeţe 

 
Unităţi de măsură 

Ani 
 
Anul 2012 

Conexiuni în reţeaua 
telefonică fixă 

 
Botoşani 

Mii minute  
39,7 

Convorbiri telefonice 
realizate în reţeaua telefonică fixă - 

trafic naţional 

 
Botoşani 

Mil. minute  
23,7 

Convorbiri telefonice 
realizate în reţeaua telefonică fixă - 

trafic internaţional 

 
Botoşani 

 
Mil. minute 

 
3,5 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoșani 
 

Căi feroviare 
Regiunea Nord-Est este traversată de două din cele opt magistrale feroviare: 
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- Bucureşti – Bacău – Suceava 
– Siret spre Ucraina; 

- Bucureşti – Iaşi – Ungheni 
spre Republica Moldova. 

Reţeaua de căi ferate a 
S.N.C.F.R. de pe teritoriul 
judeţului Botoşani are o lungime de 
157,8 km de linie simplă neelectrificată, împărţită în patru secţii de circulaţie: 

1. Secţia: Vereşti - Botoşani (511) - 25 km de la Bucecea la Botoşani; 
2. Secţia: Leorda - Dorohoi (5l2) - 21,5 km; 
3. Secţia: Leţcani - Dorohoi (608) - 95 km de la Andrieşeni la Dorohoi; 
4. Secţia: Dângeni - Săveni (608) - 16,3 km 
La această lungime (l57,8 km) se adaugă lungimile liniilor c.f. din staţiile de cale ferată 

(11 staţii c.f.) şi haltele de mişcare (4 halte de mişcare), în total 49,834 km. 
La reţeaua de căi ferate a S.N.C.F.R. se adaugă şi căile ferate industriale (sau de garaj) 

ale unităţilor industriale de pe teritoriul judeţului Botoşani. Indicatorul densitate căi ferate 
pentru judeţul Botoşani este 31,65 km/1000 km2. 

Pe toată reţeaua de căi ferate a judeţului Botoşani, care este formată din linie simplă 
neelectrificată, tipul de tracţiune este diesel. Starea tehnică a reţelei de cale ferată este în 
general bună, fiind supusă permanent activităţilor de revizie şi întreţinere, impuse de 
siguranţa circulaţiei pe C.F. Nivelul dotărilor şi starea tehnică a liniilor nu permit viteze mai 
mari de 60 - 80 Km/h. Menţionăm faptul că în judeţul Botoşani nu există cale ferată 
electrificată, totodată legăturile orare feroviare nu satisfac necesitatea actuală. O altă 
menţiune se referă la faptul că la ora actuală, parcul de vagoane CFR are o uzură fizică şi 
morală avansată, toate fiind în circulaţie de peste 30 de ani. 

 
LUNGIMEA CĂILOR FERATE IN EXPLOATARE, PE CATEGORII DE LINII DE CALE FERATĂ, MACROREGIUNI, 

REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE 

Categorii de linii de cale 
ferată Macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe 

Ani 

Anul 2012 

UM: Km 

Kilometri 

Total  TOTAL 10777 

- Regiunea NORD-EST 1620 

- Botoşani 161 

Electrificată TOTAL 4020 

- Regiunea NORD-EST 663 

Linii normale TOTAL 10639 

- Regiunea NORD-EST 1589 

- Botoşani 161 

Linii normale cu o cale TOTAL 7730 

- Regiunea NORD-EST 1049 

- Botoşani 161 

Linii normale cu 2 cai TOTAL 2909 

- Regiunea NORD-EST 540 

Linii inguste TOTAL 4 

Sursa:  Institutul Naţional de Statistică 1998 - 2007 
 

Servicii poştale  

 Serviciile poştale din judeţul Botoşani sunt arondate la Direcţia Regională de Poştă Iaşi. 
Toate localităţile din mediul urban şi rural sunt arondate subunităţilor poştale din cadrul 
Oficiului Judeţean de Poştă Botoşani. Activitatea acestuia la nivelul anului 2012 este 
reprezentată astfel: 
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Sursa:  Institutul Naţional de Statistică, 1998 - 2007 

 
Infrastructura de graniţă 

 
Învecinându-se cu Ucraina şi Republica Moldova, judeţul Botoşani beneficiază de 3 

puncte de trecere a frontierei de stat, care, la ora actuală necesită investiţii majore pentru 
reabilitare, extindere şi modernizare conform normelor Uniunii Europene în acest domeniu. 

Punctul de trecere simplificată RACOVĂŢ 

Funcţionează în cadrul S.P.F. Dorohoi (Sectorul Poliţiei de Frontieră), a fost deschis 
traficului internaţional din anul 1989. Are sediul la aproximativ 570 m de localitatea Racovăţ şi 
o suprafaţă de dispunere de 138 metri pătraţi, fiind construit de Consiliul Judeţean Botoşani şi 
închiriat de Direcţia Regională Vamală Interjudeţeană Iaşi.  

Având în vedere faptul că judeţul Botoşani se constituie pe mai mult de 248,54 km ca 
fiind suprafaţă de graniţă a Uniunii Europene, în acest punct vamal se impun investiţii majore 
de modernizare şi echipare la nivel european, ca şi o condiţie esenţială de securitate a 
traficului la frontiera Uniunii. 

Prin Memorandumul semnat de către Prim Ministrul Guvernului României, s-a stabilit 
transformarea punctului de trecere a frontierei din regim de mic trafic în punct de trecere 
deschis traficului internaţional şi întreprinderea măsurilor necesare pentru realizarea 
standardelor Schengen de către administratorul punctului, respectiv autoritatea vamală. 
 Necesitatea suplimentării valorii lucrărilor suplimentare cu 20% a dus la întârzierea 
lucrărilor de modernizare care presupun reconstrucţie şi amenajări, mărirea numărului de 
benzi intrare- ieşire în punctele de trecere a frontierei. 
 Consiliul Judeţean Botoşani a intreprins demersurile necesare pentru redeschiderea 
punctului de trecere a frontierei Racovăţ- Diakivţi, şi cu atât mai mult, transformarea acestuia 
în punct de trafic internaţional ce va avea ca impact intensificarea cooperării economice şi 
sociale, fluidizarea circulaţiei rutiere în zona de graniţă şi, nu în ultimul rând, dezvoltarea 
relaţiilor de colaborare între unităţile administrativ- teritoriale situate de o parte şi de alta a 
graniţei. 
 În perioada 01.03.2012 – 28.02.2014, Consiliul Judeţean Botoşani (RO), în parteneriat cu 
Consiliul Raional Herţa (Ucraina), implementează proiectul cu titlul „Infrastructură de 
calitate în zona transfrontalieră Judeţul Botoşani (RO) – Raionul Herţa (UA)”, COD MIS-ETC 
828, în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-
2013. Proiectul, în valoare totală de 2.985.018,23 Euro, este finanţat de Uniunea Europeană şi 
Guvernul României cu 2.686.516,41 Euro (reprezentând 90% din cheltuielile eligibile) şi co-
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finanţat de Consiliul Judeţean Botoşani cu 298.501,82 Euro (reprezentând 10 % din cheltuielile 
eligibile). 
 Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea accesibilităţii Judeţului Botoşani 
spre/dinspre cele două state vecine, Ucraina şi Republica Moldova, cu impact direct asupra 
dezvoltării economice durabile a zonei de frontieră reprezentată de traseul regional Dorohoi– 
Racovăţ (RO) / Diakivţi – Herţa (UA).  
 În cadrul acestui proiect, se va moderniza sectorul de drum judeţean în lungime de 9,96 
km, care asigură accesul la pieţele regionale de pe cele 2 trasee de interes trilateral: judeţul 
Botoşani (RO)- Herţa- Cernăuţi (UA), Judeţul Botoşani (RO)- Herţa- Raionul Briceni (MD) şi 
conectarea la reţeaua de drumuri naţionale şi europene. 

 Punctul de Trecere a Frontierei Stânca 

 Cu specific rutier, funcţionează în cadrul S.P.F. Stânca în regim de trafic internaţional 
cu program non-stop începând cu data de 21 septembrie 1999, conform HG 754/1999. Acesta 
este situat la cca. 3 km de satul Stânca şi la aproximativ 58 de km de municipiul Botoşani. Se 
află amplasat pe barajul lacului de acumulare Stânca – Costeşti, pe o suprafaţă de 750 m2, la o 
distanţă de 1,5 km faţă de frontiera de stat. Traficul de persoane este reprezentat în proporţie 
de 95% cetăţeni moldoveni, 4% cetăţeni români şi 1% alte cetăţenii, având o medie zilnică de 
350 persoane şi 80 mijloace de transport. 
 Punctul de vamă a necesitat investiţii majore de modernizare, securizare la nivelul 
cerinţelor graniţei Uniunii Europene. Fiind construit în perioada în care se aşteaptă aderarea 
României la spaţiul Schengen, biroul vamal de la Stânca- Costeşti beneficiază de dotări 
performante pentru scanarea bagajelor de mână, a containerelor şi chiar a camioanelor de 
marfă. Singura problemă este cea a personalului, din cauza restructurării din anul 2011, acesta 
a rămas sub pragul stabilit de normele de securizare Schengen. 

Punctul de Trecere a Frontierei şi Biroul Vamal de frontieră Rădăuţi-Prut 
(România) – Lipcani (Republica Moldova) 

Din anul 2003, din fonduri PHARE şi TACIS, au fost demarate lucrările de reconstrucţie a 
podului peste Prut, Rădăuţi-Prut – Lipcani, este dat în folosinţă de la sfârşitul anului 2004. 

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 1913 din 22 decembrie 2006, s-a aprobat 
deschiderea Punctului de trecere a frontierei şi a Biroului Vamal de frontieră Rădăuţi-Prut 
(România) – Lipcani (Republica Moldova), pentru traficul internaţional de persoane şi de 
mărfuri. 

În cadrul Punctului de trecere a frontierei şi a Biroului Vamal de frontieră Rădăuţi- Prut 
(România) – Lipcani (Republica Moldova), au fost realizate investiţii parţiale, amplasându-se 
module mobile, racordate la utilităţi şi infrastructura de comunicaţii, unde funcţionează 
momentan opt birouri. 

Spaţiile şi utilităţile necesare pentru desfăşurarea activităţii de control la punctul de 
trecere a frontierei au fost asigurate de către Consiliul Judeţean Botoşani. Suprafaţa construită 
desfăşurată este de cca. 7.500 mp, iar valoarea investiţiei depăşeşte 300 miliarde lei. Valoarea 
mare a investiţiei rezultă şi datorită faptului că amplasamentul viitorului punct vamal se află 
într-o zonă inundabilă, lucru dovedit şi de inundaţiile din iulie 2008 care au demonstrat 
necesitatea realizării unor lucrări de amenajare speciale pentru execuţia drumului de acces şi 
amplasamentul obiectivului la o cotă superioară celei de inundare. 

Infrastructura de Utilităţi Publice 

Consiliul Judeţean Botoşani, în conformitate cu responsabilităţile legale ce îi revin 
privind infiinţarea, organizarea, gestionarea, administrarea, conducerea, coordonarea şi 
controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice locale, a elaborat în anul 2007 Strategia 
Judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
Judeţul Botoşani. 
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Scopul Strategiei este crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă şi 
implemetarea unui sistem de gestionare a serviciilor de utilităţi publice, eficient din punct de 
vedere economic şi ecologic, care să răspundă nevoilor colectivităţii locale şi să fie conform cu 
prevederile directivelor europene . 

Obiectivul general al Strategiei privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice este: îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale locuitorilor din mediul urban şi 
rural, protejarea şi creşterea calităţii mediului, asigurarea unui climat de afaceri propice 
investiţiilor şi dezvoltării economice durabile prin modernizarea, dezvoltarea şi extinderea 
unor servicii comunitare de utilităţi publice, a infrastructurii tehnico-edilitare aferente la 
nivelul judeţului Botoşani. 

Strategia vizează reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România, 
între diferite zone ale ţării, între mediul urban şi rural, în ceea ce priveşte standardele de 
calitate şi cantitate privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi de mediu, ca urmare a 
proceselor demodernizare, dezvoltare şi extindere a acestora. 

Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi a 
fost elaborată pentru perioada 2007-2020, se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Judeţean 
Botoşani şi se revizuieşte periodic în conformitate cu progresul tehnic şi cerinţele obiective 
rezultate ca urmare a procesului de monitorizare şi evaluare. 

Principalele proiecte în domeniul serviciilor publice ale judeţului Botoşani sunt 
următoarele: 

1.„ Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurare în 
judeţul Botoşani ”; 

2. „ Sistem integrat de management al deşeurilor  în judeţul Botoşani ”; 
3. Proiecte de dezvoltare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de 

iluminat existente şi de înfiinţare de noi reţele de iluminat public; 
4.„ Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Botoşani 

pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei 
energetice ”; 

5. Proiecte de investiţii privind serviciul de transport public. 
6.Totodată, potrivit termenilor de referinţă privind „Asistenţa tehnică, managementul 

şi supervizarea proiectelor ISPA in Botoşani”, Consultantul, respectiv LOUIS BERGER SAS –
Jacobs UK - Jacobs GIBB, a revizuit Planul Coordonator pentru „ Alimentarea cu 
apă,colectarea şi epurarea apelor uzate in judeţul Botoşani ”. 

Planul revizuit trebuie să demonstreze care sunt proiectele ce rămân de realizat şi să le 
prioritizeze astfel încât să fie în conformitate cu Directivele europene în domeniul alimentării 
cu apă şi al canalizării 

Alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi 
evacuarea apelor pluviale 

Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare cuprinde totalitatea activităţilor 
de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuat în scopul captării, tratării, 
transportului şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul 
judeţului, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a 
apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite din intravilanul localităţilor. 

În prezent, în judeţul Botoşani, conform informaţiilor furnizate de operatorul local, 
S.C. Nova APA SERV S.A, dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă un 
număr de 81 aglomerări umane, din care: 15 din mediul urban şi 66 de localităţi rurale, iar un 
număr de 11 localităţi, din care 8 din mediul urban şi 3 localităţi rurale, beneficiază de servicii 
de canalizare. 

La nivel judeţean, un număr de 126.704 locuitori beneficiază de apă potabilă din 
sistemul public centralizat, din care:  
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• 106.335 locuitori sunt din mediul urban,  
• 20369 locuitori sunt din mediul rural. 
  Numărul populaţiei care beneficiază de serviciul de canalizare în judeţul Botoşani este 
de 96.515 locuitori, din care:  
• 95.505 locuitori sunt din mediul urban,  
• 1.010 locuitori sunt din mediul rural. 

De asemenea, la nivelul anului 2012, numărul locuitorilor din judeţul Botoşani cu 
accesibilitate la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare este de 187.806. 
 
Prezentarea sintetică a datelor tehnice pentru sistemele de apă şi de canalizare 
 

SISTEMUL  PUBLIC  DE  ALIMENTARE  CU  APĂ  SIRET 
LOCALITATE  DE  OPERARE :  Municipiul Botoşani şi judeţul Botoşani 
DENUMIRE  OPERATOR : S.C. NOVA APASERV S.A. 

Sistemul  public  de  alimentare  cu  apă – Botoşani   
Sursa sistemului public de alimentare cu apă este acumularea SIRET, în zona Bucecea – 
Ionăşeni, judeţul Botoşani, cu caracteristicile: 

• capacitate totală instalată: 9.840   m3 / h ,   2.733  l / s  
• capacitate  exploatată: 2.127   m3 / h . 

Apa este cumpărată conform Contractului nr. 1040/01.10.2010 incheiat cu Administraţia 
Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Siret . 

Transportul apei brute se face atât pompat (capacitate in funcţiune (3+1) x 1600 m3 / h; 
capacitate conservată SP5 (5+1)x400  m3 / h], cât şi gravitaţional.  
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Sursa: S.C. Nova APA Serv S.A. 2013 

 
Staţia de tratare Bucecea   

• Amplasare: oraş Bucecea , localitatea CĂTĂMĂRĂŞTI , judeţul Botoşani 
• Punerea în funcţiune a avut loc în anul 1972 , reabilitată în 2009 - 2012  
• Operaţiuni tehnologice: filtrare rapidă ;  coagulare ;  decantare ; dezinfectare.  
• Capacitate instalată 4.795 m3 / h;      
• Capacitate în exploatare 2.127  m3 / h . 

 

REŢELE  DE  TRANSPORT - ADUCŢIUNI : 
Nr. 
Crt. 

Dn conductă 
(mm) 

Lungime 
(m) 

Material conductă / L (m) Punerea în funcţiune 
(anul) Oţel Fontă PEHD Alte mat. 

1 75 – 1200  151.170 83.300 20.000 27.870 20.000 1952 - 2008  

INMAGAZINARE : 
Nr.  
crt. 

Capacitate rezervor 
(m3) Tip rezervor PIF 

(anul) Observaţii 

1 100 - 10.000 BETON- semiingropat 
OTEL-suprateran 1984-2006  27  rezervoare total 63.400 m3 

REŢELE  DE  DISTRIBUŢIE : 

Nr.  
crt. 

Dn 
(mm) 

Lungime 
(m) 

Material / L (m)  Vechime  reţele  

FONTA  OL AZBO PEHD Peste 
30 ani 

1 32 - 300 416.848 40.358 162.968 43.970 169.552 48% 
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STAŢII  DE  POMPARE – STAŢII  DE  RIDICARE  A  PRESIUNII  (hidrofor) : 

• Nr. staţii pompare apă potabilă  - 11  
• Putere totală instalată - 175  kw  
• Capacitate totală -739  m3 / h  
• Presiuni de lucru -3,5 – 15  bar (atm.)  
• Nr. staţii ridicare presiune (hidrofor) - 21  
• Capacitate totală -  1.166  m3 / h     presiuni de lucru 2,0 – 5,0 bar 

Numărul laboratoarelor din Staţia de tratare Bucecea: 

Număr laboratoare  = 3  din care,  pentru : 
Analize chimice  = 2  
   

   Analize microbiologice =   1 

Nr. analize efectuate = 8.605 pe lună   (din care 316 bacteriologice). 
 

• Volumul mediu lunar de apă produs,  raportată la capacitate de proiect =  1,250,687 / 
3.452.400 (mc / mc) ; 

• Volumul de apă furnizat (facturat) lunar,  raportat la volumul de apă produs  =  456,418 / 
1,250,687 (mc / mc) . 

Sistemul  public  de  canalizare  - epurare  -  Botoşani 
SISTEMUL  DE  CANALIZARE : TIP unitar   
CANALE  COLECTOARE :  

• Diametre (mm)  min: 400  max 1.500 / 2.250   
• Materiale : BETON , AZBO , PREMO , FIBRĂ  DE  STICLĂ  
• Lungime totală (m): 61.758   

STAŢII  POMPARE :  
Nr. staţii: 1 

• Putere electrică instalată : 428  kw  
• Parametrii de pompare:     -  debit:  1.100  m3 / h  

                                                    -  presiune: 60  m H2O  
  REŢELE  CANALIZARE :             Menajer 

• Diametre     min 110 max  350 mm          
• Materiale    BETON, AZBO, POLIETILENĂ    
• Lungime totală    265.798 m     
• Nr. cămine de racord   6.108       
• Nr. cămine control/vizitare      1.583       

 
Din totalul utilizatorilor de apă potabilă , 37,5  % sunt racordaţi la sistemul de canalizare.  
 
 STAŢIA  DE  EPURARE  A  APELOR  UZATE :  
• capacitatea instalată : 3.100  m3 / h 861,  l / sec.  
• capacitate  in  exploatare :  1,242  m3 / h , 345 l / sec.  

 
        LABORATOR  APE  UZATE :  

• Nr. laboratoare : 1 . 
• Nr. analize efectuate : 2.957 pe lună.  

 
DATE  PRIVIND  FURNIZAREA  SERVICIILOR  DE  APĂ  ŞI  DE  CANALIZARE 
• Program de furnizare apă potabilă :  24  ore / zi  
• Număr total salariaţi : 373  
• Număr total salariaţi pentru prestarea serviciului : 370  
• Număr de contracte incheiate in Municipiul Botoşani:   

Total 49602,  din care :  
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- asociaţii de proprietari:  109   
- gospodării individuale: 11.576  
- apartamente – individual : 36.303  
- agenţi economici: 1.582  
- instituţii publice : 141.  

 

 
Sursa: S.C. Nova APA Serv S.A. 2013 

 
CANTITATEA DE APĂ VÂNDUTĂ în anul 2012: a fost de: 5,477,010 m.c.  
CANTITATEA DE APĂ CANALIZATĂ şi EPURATĂ în anul 201 a fost de: 10.879.308 m.c.  
 
Sistemul  public  de  alimentare  cu  apă – Dorohoi  

SURSĂ : SIRET – acumulare Bucecea- Ionăşeni  

STAŢIE DE TRATARE :  

• Amplasare: Oraşul Bucecea, judeţul Botoşani 
• Punerea in funcţiune a fost  in anul 1972 , reabilitată în perioada 2009-2012  
• Capacitate instalată – Staţia de  pompare din Comuna Leorda 1.400 m3 /h ; rezervă 1 x 

700 m3 /h  
• Capacitate în exploatare (funcţiune) :700  m3 /h .  

 

REŢELE  DE  TRANSPORT + ADUCŢIUNE: 

Nr.  
Crt. 

Dn conductă 
(mm) 

Lungime 
(m) 

Material conductă PIF 
anul FONTA OL AZBO PEHD 

1 32 - 300 61.365 0.000 36.195 25.170 0.000 1965-1976 

INMAGAZINARE : 

Nr. 
crt. 

Capacitate 
rezervor 

(m3) 
Tip rezervor PIF 

(anul) Amplasare Observaţii 

1 1500+2500 BETON-semingropat 1965; 1988 Dealu  Mare 6  rezervoare, în  
total  11.000 m3 

 

REŢELE  DE  DISTRIBUŢIE : 

Nr. Dn Lungime Material Vechime reţele  
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crt. (mm) (m) FONTA OL AZBO PEHD Peste 30 ani 

1 32 - 300 50.689 0.0 7.645 6.950 36.094 30.6% 
 

STAŢII  DE  POMPARE – STAŢII  DE  RIDICARE  A  PRESIUNII  (hidrofor) : 

• Nr. staţii pompare : 1  
• Putere totală instalată : 264  kw   
• Capacitate totală : 1.400  m3 / h  
• Presiuni de lucru : 6 - 8  bar (atm.)  

 
Numărul laboratoarelor  

Număr laboratoare  = 1  din care,  pentru : 
Analize chimice  = 1    Analize microbiologice =   0 

Nr. analize efectuate :  1.880 pe lună (din care 25 bacteriologice). 

 

• Volumul mediu lunar de apă produs, raportat la capacitatea de proiect este de  135,441 
/ 1.008.000 (m3 / m3) . 

• Volumul de apă furnizat (facturat) lunar, raportat la vol.de apă produs este de 66,336 / 
135,441 (m3 / m3)  
 

 SISTEMUL  PUBLIC  DE  CANALIZARE-EPURARE  
 SISTEMUL  DE  CANALIZARE :  TIP mixt  
 CANALE  COLECTOARE :  

• Diametre (mm)  min: 400  max 1.000    
• Materiale :  BETON + PREMO  
• Lungime totală  6.533 m  

STAŢII  POMPARE : Nr. staţii 0  
REŢELE  CANALIZARE :                              Menajer                        Pluvial  

• Diametre (mm)   min 110 max 350                   min 200 max 300  
• Materiale    FONTĂ, BETON, PREMO                     BETON  
• Lungime totală (ml)   26.118           18.200  
• Nr.cămine de racord (buc)      846                    331  
• Nr.cămine control/vizitare (buc)       94           36  

Din totalul utilizatorilor de apă potabilă, 30,2  % sunt racordaţi la sistemul de canalizare.  
 
STAŢIA  DE  EPURARE  A  APELOR  UZATE :  

• capacitatea instalată   857  m3 / h  238 l / s  
• capacitate  în  exploatare  141  m3 / h  39,1 l / s  

 
LABORATOR  APE  UZATE:  

• Nr. laboratoare: 1.   
• Nr. analize efectuate: 336 pe lună.  

 DATE  PRIVIND  FURNIZAREA  SERVICIILOR  DE  APĂ  ŞI  DE  CANALIZARE  
 Program de furnizare apă potabilă: 24  ore / zi  

• Număr total salariaţi ai sucursalei : 48  
• Număr total salariaţi pentru prestarea serviciului: 47  
• Număr de contracte incheiate :  Total 9.481 din care :  

- asociaţii de proprietari:  7   
- gospodării individuale: 2.468  
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- apartamente – individual: 6.716  
- agenţi economici: 276  
- instituţii publice:21  

 CANTITATEA DE APĂ VÂNDUTĂ în anul 2012 – 796,032 m.c.  
 CANTITATEA DE APĂ CANALIZATĂ şi EPURATĂ în anul 2012 – 1,232,847 m.c.  

Sistemul  public  de  alimentare  cu  apă  Darabani  

Localitate  de  operare: Oraşul Darabani, Jud. Botoşani 
SURSĂ : freatic – râul Prut, cu o lungime de 742 km, un bazin hidrografic de 10990 km² şi un 
debit mediu multianual de 110 m³/sec (inainte de vărsarea sa în Dunăre). 
Subterană  - nr. puţuri   1 (alimentat din 4 drenuri principale)  
                 - capacitate totală instalată   50    m3 / h, 14 l /s. 
                 - capacitate  exploatată         11    m3 / h . 
  Apa este cumpărată conform Contractului nr.24303/01.01.2012 încheiat cu Administraţia 
Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Prut- Bârlad. Transportul apei brute se 
face pompat (capacitatea  in funcţiune 50 m3 / h; rezervă 40 m3 / h).  
 
STAŢIE DE TRATARE :  

• Amplasare: Oraşul Darabani, Mun. Botoşani.  
• Punerea in funcţiune a avut loc in  anul 1982 . 
• Operaţiunile tehnologice ce se efectuează sunt: filtrare rapidă ;  coagulare ;  

decantare; dezinfectare.  
• Capacitate instalată este de 68 m3 / h, iar  capacitatea in exploatare este 11  m3 / h.  

REŢELE DE TRANSPORT + ADUCŢIUNE :  

Nr. 
crt. 

Dn 
conductă 

(mm) 

Lungime 
(m) 

Material conductă PIF 
(anul) FONTA OTEL AZBO PEHD Alte mat. 

1 250 si 300 7.770 0.000 1.870 3.300 2.600 0.000 1982 

ÎNMAGAZINARE :  

Nr. 
crt. 

Capacitate 
rezervor 

(m3) 
Tip rezervor PIF 

(anul) Amplasare Observaţii 

1 500 + 1000 BETON-semiingropat  1970 şi 1982 Darabani  
2  rezervoare 
în  total  500 

m3 
 

REŢELE DE DISTRIBUŢIE :  

Nr. 
crt. 

Dn conductă 
(mm) 

Lungime 
(m) 

Material Vechime reţele 

FONTA OL AZBO PEHD Peste 
30 ani 

1 32 – 300 21.845 0.0 5.700 3.700 12.445 24.9% 

 

STAŢII  DE  POMPARE – STAŢII  DE  RIDICARE  A  PRESIUNII  (hidrofor) :  

• Nr. staţii pompare: 0. 
 

LABORATOARE APĂ :  

• Număr laboratoare 1,  din care, pentru :  
o Analize chimice =1  
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o Analize microbiologice : se efectuează la laborator Botoşani (Cătămărăşti).  
• Numărul de analize efectuate este de 633 pe lună  (din care 29 bacteriologice) 
• Volumul mediu lunar de apă produs,  raportată la capacitatea de proiect  este de 8,729 

/ 48.960 (m3 / m3).  
•   Volumul de apă furnizată (facturată) lunar, raportat la volumul de apă produs este de  

7,345 / 8,729 (m3 / m3) . 
 
 SISTEMUL  PUBLIC  DE  CANALIZARE  - EPURARE  
 SISTEMUL  DE  CANALIZARE : TIP unitar   
 CANALE  COLECTOARE :  

• Diametre (mm) min: 400 ,  max 800  
• Materiale: BETON, AZBO  
• Lungime totală:3.300  m  

 
STAŢII  POMPARE: Nr.staţii 0   
REŢELE  CANALIZARE : Menajer     
Diametre (mm)  min 110 max 300         

• Materiale: BETON, AZBO     
• Lungime totală (ml): 1.600       
• Nr.cămine de racord (buc): 108       
• Nr.cămine control/vizitare (buc) : 29. 

       
Din totalul utilizatorilor de apă potabilă , 14,2  % sunt racordaţi la sistemul de canalizare.   
STAŢIA  DE  EPURARE  A  APELOR  UZATE :  

• capacitatea instalată  : 41,0  m3 / h, 11,5  l / s  
• capacitate  in  exploatare:   8,3  m3 / h,   2,3  l / s  

LABORATOR  APE  UZATE :  
• Nr.laboratoare   1  
• Nr.analize efectuate  este de 512 pe lună . 

 DATE  PRIVIND  FURNIZAREA  SERVICIILOR  DE  APĂ  ŞI  DE  CANALIZARE  
• Program de furnizare apă potabilă   15 ore / zi  
• Număr total salariaţi ai sectorului    11  
• Număr total salariaţi pentru prestarea serviciului  11  
• Număr de contracte încheiate  Total  1.179 din care :  

- asociaţii de proprietari  - 0  
- gospodării individuale   739  
- apartamente – individual   360  
- agenţi economici     73  
- instituţii publice       7  

CANTITATEA DE APĂ VÂNDUTĂ în anul 2012 a fost de 98.144 m.c.  
CANTITATEA DE APĂ CANALIZATĂ şi EPURATĂ în anul 2012 a fost de 72.533 m.c.  

Sistemul  public  de  alimentare  cu  apă  Săveni  
LOCALITATE  DE  OPERARE : Oraşul Săveni, jud. Botoşani 
DENUMIRE  OPERATOR: S.C. NOVA APASERV S.A. 
SURSĂ : SĂVENI , LAC NEGRENI  

• De suprafaţă - capacitate totală instalată   190    m3 / h          52,8 l /s  
      - capacitate  exploatată         41,1   m3 / h  
Transportul apei brute se face pompat (capacit.in.funcţiune 190 m3 / h; rezervă idem).  
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STAŢIE DE TRATARE :  

• Amplasare Oraşul SĂVENI, Judeţul Botoşani. 
• Punerea in funcţiune a avut loc în  anul 1978 ; 
• Operaţiuni tehnologice: filtrare rapidă ;  coagulare ; decantare ; dezinfectare.   
• Capacitate instalată  181  m3 / h  
• Capacitate in exploatare 39,5  m3 / h . 

 REŢELE DE TRANSPORT + ADUCŢIUNE :  

Nr. 
crt. 

Dn 
conductă 

(mm) 

Lungime 
(m) 

Material conductă PIF 
(anul) FONTA OL AZBO PEHD 

1 350 10.800 x 1.300 9.500 x 1978 

 
INMAGAZINARE :  

Nr. 
crt. 

Capacitate 
rezervor 

(m3) 
Tip rezervor PIF 

(anul) Amplasare Observaţii 

1 1.000 BETON-semiingropat 1978 Săveni 1  rezervor  

 
 REŢELE DE DISTRIBUŢIE :  

Nr. 
crt. 

Dn conductă 
(mm) 

Lungime 
(m) 

Material Vechime 
reţele 

FONTA OL AZBO PEHD Peste 30 
ani  

1 32 – 300 15.840 0.0 11.388 0.0 4.452 38.8% 

 
 STAŢII  DE  POMPARE – STAŢII  DE  RIDICARE  A  PRESIUNII  (hidrofor) :  

• Nr. staţii pompare   0  
 

LABORATOARE APĂ :  
• Număr laboratoare    1  din care pentru :  

o Analize chimice   1  
o Analize microbiologice :  se efectuează la laborator Botoşani (Cătămărăşti)  

 
• Nr. analize efectuate : 1.745 pe lună (din care 33 bacteriologice). 
• Volumul mediu lunar de apă produs,  raportată la capacitatea de proiect este de 26,186 

/ 129.600 (m3 / m3) . 
• Volumul de apă furnizat (facturat) lunar,  raportat la volumul de apă produs este de 

9,362 / 26,186 (m3 / m3) . 
 
 SISTEMUL  PUBLIC  DE  CANALIZARE  - EPURARE  
 
SISTEMUL  DE  CANALIZARE :  TIP mixt  _X_    
 CANALE  COLECTOARE :  

• Diametre (mm)  min: 400  max 600  
• Materiale :  AZBO  
• Lungime totală  2.400  m  

 STAŢII  POMPARE : Nr.staţii 0  

  REŢELE  CANALIZARE :                       Menajer           Pluvial  

• Diametre (mm)           min 200 max 300          min 200 max 300  
• Materiale                AZBO    AZBO  
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• Lungime totală (ml)             7.800     2.650  
• Nr.cămine de racord (buc)               194          66  
• Nr.cămine control/vizitare (buc)          53          15  

Din totalul utilizatorilor de apă potabilă, 18,3  % sunt racordaţi la sistemul de canalizare. 

STAŢIA  DE  EPURARE  A  APELOR  UZATE :  

• capacitatea instalată   155  m3 / h  43,0   l / s  
• capacitate  in  exploatare  25,8 m3 / h    7,18 l / s  

 LABORATOR  APE  UZATE :  

• Nr.laboratoare   1  
• Nr.analize efectuate este de  424 pe lună.   

DATE  PRIVIND  FURNIZAREA  SERVICIILOR  DE  APĂ  ŞI  DE  CANALIZARE  
• Program de furnizare apă potabilă   18 ore / zi  
• Număr total salariaţi ai sectorului    12  
• Număr total salariaţi pentru prestarea serviciului: 12  
• Număr de contracte incheiate  Total  1.856 din care :  

- asociaţii de proprietari  -0-  reprezentând … …  ap.  
- gospodării individuale                 705  
- apartamente – individual   1.027  
- agenţi economici       115  
- instituţii publice                     9  

 CANTITATEA DE APĂ VÂNDUTĂ in anul 2012 – a fost de 112,244 m.c.  
 CANTITATEA DE APĂ CANALIZATĂ şi EPURATĂ in anul 2012  a fost de 226,428 m.c.  
 
Sistemul  public  de  alimentare  cu  apă  Prut  

LOCALITATE  DE  OPERARE : Oraşul Ştefăneşti, Judeţul Botoşani 
DENUMIRE  OPERATOR : S.C. NOVA APASERV S.A.  
SISTEMUL  PUBLIC  DE  ALIMENTARE  CU  APĂ – ŞTEFĂNEŞTI  
SURSĂ : PRUT  – acumulare Stânca - Costeşti  

• De suprafaţă - capacitate totală instalată   720    m3 / h         200 l /s  
                                 - capacitate  exploatată         68,5   m3 / h  
Transportul apei brute se face pompat (capacitate instalată 2x360 m3/h; rezervă 1x330 m3/h).  
 STAŢIE  DE  TRATARE :  

• Amplasare: Oraşul Ştefăneşti, Judeţul Botoşani 
• Punerea in funcţiune a fost in anul  1985  
• Operaţiuni tehnologice filtrare rapidă ;  coagulare  
• Capacitate instalată  684  m3 / h  Capacitate in exploatare 65,1  m3 / h . 

REŢELE  DE  TRANSPORT + ADUCŢIUNE :  

Nr. 
crt. 

Dn conductă 
(mm) 

Lungime 
(m) 

Material conductă PIF 
anul FONTA OL AZBO PEHD 

1 110-300 76.702 0.0 15.760 19.990 40.952 1987 

ÎNMAGAZINARE :  

Nr. 
crt. 

Capacitate 
rezervor 

(m3) 
Tip rezervor PIF 

(anul) Amplasare Observaţii 

1 100 - 1000 BETON-ingropat 
OTEL 

1978 – 
2006 

Stefanesti si 
in 6 comune 

9  rezervoare,  
in 

total 5.900 m3 

 REŢELE  DE  DISTRIBUŢIE :  

Nr. Dn conductă Lungime Material Vechime 
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crt. (mm) (m) reţele  

FONTA OL AZBO PEHD Peste 
30 ani 

1   32 – 300  176.228 0.0 12.605 13.400 150.223 10.9% 
STAŢII  DE  POMPARE – STAŢII  DE  RIDICARE  A  PRESIUNII  (hidrofor) :  

• Nr. staţii pompare                  3   
• Putere totală instalată   320  kw   
• Capacitate totală              706  m3 / h  
• Presiuni de lucru        3,5 – 11 bar (atm.)  

LABORATOARE APĂ :  
• Număr laboratoare    1  din care pentru :  

o Analize chimice   1  
o Analize microbiologice : se efectuează la laboratorul din Botoşani (Cătămărăşti)  

• Nr. analize efectuate este de 1.744 pe lună  (din care 78 bacteriologice).  
• Volumul mediu lunar de apă produs, raportată la capacitatea de proiect, este de 

104.745 / 492.480 (m3 / m3)  
• Volumul de apă furnizat (facturat) lunar,  raportat la vol.de apă produs este de 39.777 

/ 104.745 (m3 / m3).  
SISTEMUL  PUBLIC  DE  CANALIZARE  - EPURARE  
SISTEMUL  DE  CANALIZARE :    TIP unitar   
CANALE  COLECTOARE :  

• Diametre (mm)  min: 350  max 350   
• Materiale :             AZBO  
• Lungime totală  3.600  m . 

 STAŢII  POMPARE :  Nr.staţii 0   
REŢELE  CANALIZARE :                                 Menajer        

• Diametre (mm)    min 200 max 200     
• Materiale               BETON    
• Lungime totală (ml)                600      
• Nr.cămine de racord (buc)                 12    
• Nr.cămine control/vizitare (buc)           9      

Din totalul utilizatorilor de apă potabilă, 0,2% sunt racordaţi la sistemul de canalizare.  
STAŢIA  DE  EPURARE  A  APELOR  UZATE :  

• capacitatea instalată   0,0  m3 / h  0,0 l / s  
• capacitate  in  exploatare  0,0  m3 / h  0,0 l / s  

LABORATOR  APE  UZATE :  
• Nr.laboratoare   0  
• Nr.analize efectuate se efectuează de către laboratorul Botoşani.  

DATE  PRIVIND  FURNIZAREA  SERVICIILOR  DE  APĂ  ŞI  DE  CANALIZARE  
• Program de furnizare apă potabilă   20 ore / zi  
• Număr total salariaţi ai sectorului    19  
• Număr total salariaţi pentru prestarea serviciului  18  
• Număr de contracte incheiate  Total  5.322 din care :  

- asociaţii de proprietari  -0-  reprezentând … …  ap.  
- gospodării individuale               4.739  
- apartamente – individual       451  
- agenţi economici       108  
- instituţii publice                    24.  

 CANTITATEA DE APĂ VÂNDUTĂ în anul 2012 a fost de  477,620.57  m.c.  
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Starea tehnică actuală a infrastructurii locale 
Sisteme de apă şi de canalizare 

Siret - staţiile de tratare Bucecea şi Cătămărăşti sunt in reabilitare, aducţiunile şi reţeua de apă au 
o vechime de peste 30 ani. Staţia de epurare Răchiţi este reabilitată în procent de aproximativ 48 % 
şi staţia de epurare Dorohoi este în curs de reabilitare. Reţeaua de canalizare şi cea colectoare au o 
vechime de peste 30 ani, iar reţeaua de apă cauzează pierderi mari în exploatare.  

Prut - staţia de tratare Ştefăneşti este în curs de reabilitare, aducţiunile şi reţeaua de apă au o 
vechime de peste 15 ani iar reţeaua de canalizare este aproape inexistentă (doar în Ştefăneşti este o 
reţea de 0,6 Km, cu vechime peste 30 ani).  

Săveni- staţiile de tratare şi de epurare sunt vechi (vechime de peste 30 ani), cu pierderi mari în 
exploatare; precum şi reţeaua de apă şi cea de canalizare; toate generează pierderi mari în 
exploatare.  
Darabani- staţiile de tratare şi de epurare sunt vechi (vechime de peste 30 ani), cu pierderi mari in 
exploatare; precum şi reţeaua de apă şi cea de canalizare; toate generează pierderi mari în 
exploatare. 

Ripiceni - sistem de apă cu pierderi foarte mari în exploatare (constă doar într-o captare, o pompă 
de  20 mc/h, un rezervor de înmagazinare de 500 mc, şi o reţea de apă de 15,3 Km); cu o vechime 
de peste 30 de ani, iar sistemul de canalizare nu există. 

Sursa: S.C. Nova APA Serv S.A. 2013 

 

Sursa: S.C. Nova APA Serv S.A. 2013 

 
Starea apelor de suprafaţă în judeţul Botoşani 
 

Sistemul de Gospodărire a Apelor  Botoşani ca subunitate a A.B.A. Prut Bârlad, 
administrează apele din judeţul Botoşani, în bazinul hidrografic Prut şi afluienţii de stânga ai 
răului Siret. 

Spaţiul hidrografic Prut-Siret are suprafaţa de 4986 kmp, repartiţia pe bazine 
hidrografice se prezintă astfel: 

-b.h. Prut – 4469 kmp; 
-b.h. afluenţi mal stâng Siret – 336 kmp. 
-b.h. Siret albie – 181 kmp. 
 Lungimea totală a reţelei hidrografice este de  1922 km (fără râul Siret pe o lungime 

de 125 km între intrarea în ţară şi confluenţa cu râul Turbata). 
Densitatea medie a reţelei hidrografice din judeţul Botoşani are valori între 0,43 - 0,62 

km/kmp.  
Apele curgătoare au în majoritate direcţia de curgere  nord-vest– sud-est şi sunt 

formate din Siret, Prut, Jijia, cu afluenţii lor mai importanţi. 
Râurile, pâraiele, bălţile şi iazurile sunt puternic influenţate de caracteristicile climei 

temperat- continentală, având volum mare şi foarte mare primăvara, când se topesc zăpezile 
ori vara şi toamna, în perioadele de ploi abundente. 

Râul Siret are pe teritoriul ţării noastre o lungime de peste 576 km (lungimea totală 726 
km). După ce străbate o distanţă de 133,5 km de la izvoare, intră pe teritoriul judeţului 

Captarea, transportul, înmagazinarea apei  

Specificaţie Captarea                          
(sursa de apă) 

Diametre                
Aducţiuni  (mm) 

Lungime   
(Km) 

Capacitate  
rezervoare  

(m.c.) 

Siret acumulare Siret 100 - 1200 227.7 63,400 

Prut acumulare Prut 100 - 600 76.7 5,500 

Săveni Lac Negreni 350 10.8 1,000 

Darabani freatic Prut 200 - 300 7.8 1,500 

Ripiceni freatic Prut 100 - 250 1.9 500 
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Botoşani la Văscăuţi, limitând periferia vestică a judeţului pe circa 107 km. Cursul său se 
caracterizează printr-o vale lungă, cu caracter de culoar, cu puternice tendinţe de devagare şi 
cu un grad ridicat de meandre. 

Principalii afluenţi de stânga ai Siretului de pe teritoriul judeţului Botoşani sunt: 
- Molniţa  - 15 km 
- Gârla Huţanilor - 17 km 
- Vorona  - 17 km. 

Principalele cursuri de apă din b.h. Prut care străbat şi influenţează activitatea umană 
din judeţ sunt: 

- Prut    - 230 km 
- Jijia   - 133 km 
- Miletin  - 55 km 
- Başeu   - 118 km 
- Sitna   - 78 km. 

În anul 2012 Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoşani a monitorizat 18 secţiuni de 
râuri. Din analiza calitativă a secţiunilor de monitorizare pe râuri se pot concluziona 
următoarele : 
- calitatea râurilor receptoare a afluenţilor de la staţiile de epurare este influenţată de apele 
uzate orăşeneşti insuficient epurate;  
- după reabilitarea şi modernizarea staţiilor de epurare, calitatea apei râurilor se va ameliora 
semnificativ. 

Debite măsurate pe râuri în judeţul Botoşani în perioada 2011-2012 

Principalele surse de apă de suprafaţă existente pe teritoriul judeţului Botoşani sunt 
constituite din râurile Prut şi Siret. Acestea, în regim natural, prezintă disponibilităţi de apă 
după cum urmează: 

• Râul Prut – stocul mediu multianual în secţiunea Stânca este de cca. 2500 mil. mc ( 
Qo=81.2 mc/s). 

• Râul Siret – stocul mediu multianual în secţiunea Şerbineşti-Huţani are valoarea de 
485.6 mil mc.  
Cursurile de apă mici din judeţ au debite variabile în sezonul primavară-vară, iar 

calitatea acestora nu se încadrează în limitele de potabilitate. Acumulările cu rol complex 
existente pe aceste cursuri asigură surse de apă permanente.  

 
Debitele măsurate pe râuri în judeţul Botoşani în perioada 2011-2012 (mc/s): 

Nr. 
crt. Râul Staţia hidrometrică 

Debit în anul 2011 Debit în anul 2012 

max (mc/s) med 
(mc/s) max (mc/s) med 

(mc/s) 
1.  PRUT OROFTIANA - - - - 
2.  PRUT RĂDĂUŢI-PRUT 428,0 56,7 331,0 40,6 
3.  PRUT STÂNCA AVAL 143,0 67,0 172,0 44,6 
4.  BAŞEU ŞTEFĂNEŞTI 16,8 1,12 2,47 0,271 
5.  JIJIA DOROHOI 7,3 0,446 4,5 0,123 
6.  JIJIA DÂNGENI 28,9 1,31 5,5 0,403 
7.  JIJIA TODIRENI 24,3 1,56 4,47 0,435 
8.  BUHAI PĂDURENI 1,58 0,101 2,34 0,049 
9.  DRISLEA DRISLEA 7,94 0,044 0,052 0,004 

10.  DERIV. SIRET 
SITNA* BUCECEA 2,8 0,637 - - 

11.  SITNA CĂTĂMĂRĂŞTI 2,54 0,827 2,4 0,68 
12.  VOLOVĂŢ* MANOLEASA 4,21 0,213 - - 
13.  SITNA DRACŞANI 8,9 2,02 4,39 1,05 
14.  SITNA TODIRENI 31,6 2,2 4,65 1,18 
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15.  MILETIN N. BĂLCESCU 35,0 0,434 1,99 0,073 
* Din anul 2012 SGA BOTOŞANI nu mai realizează monitorizarea râului Volovăţ  şi a 
derivaţiei Siret Sitna. 
 

Volumele de apă captate pe bazine hidrografice pe ansamblul folosinţelor 
consumatoare (milioane mc) în perioada 2011-2012 

2011 B.H. PRUT B.H. SIRET TOTAL 

POPULAŢIE 1.917395 17.292435 19.20983 
INDUSTRIE 0.9108471 4.067148 4.9779951 

ZOOTEHNIE 0.145328 0.0017 0.147028 
IRIGAŢII 0.170538 0 0.170538 

PISCICULTURĂ 74.46481 0.35 74.81481 

TOTAL 77.6089181 21.711283 99.3202011 
    

2012 B.H. PRUT B.H. SIRET TOTAL 

POPULAŢIE 1.896613 15.859032 17.755645 
INDUSTRIE 1.0677918 3.930925 4.9987168 

ZOOTEHNIE 0.144043 0 0.144043 
IRIGAŢII 0.189259 0 0.189259 

PISCICULTURĂ 67.694883 0.188 67.882883 

TOTAL 70.9925898 19.977957 90.9705468 
Sursa: S.G.A Botoșani 2013 

 

Starea lacurilor în judeţul Botoşani 

Monitorizarea calităţii lacurilor de acumulare se face prin interpretarea rezultatelor 
fizico-chimice, biologice şi bacteriologice ale probelor recoltate cu o frecvenţă determinată de 
importanţa acumulării şi în funcţie de regimul termic şi pluviometric înregistrat.  

Pentru evaluarea stării corpului de apă lacuri naturale/acumulare s-au luat în analiză 
secţiunile de mijloc lac şi priză lac (unde este cazul).  

În anul 2012 S.G.A. Botoşani a monitorizat 5 lacuri: 
1. Ac. Stânca-Costeşti – stare chimică bună, potenţial ecologic bun,  
2. Ac. Negreni – stare chimică proastă, potenţial ecologic moderat, 
3. Ac. Dracşani – stare chimică bună, potenţial ecologic moderat,  
4. Ac. Cătămărăşti – stare chimică bună, potenţial ecologic moderat, 
5. Ac. Bucecea – stare chimică bună, potenţial ecologic moderat. 

Evaluarea incadrării în cele cinci clase de calitate în scopul stabilirii caracteristicilor 
calitative ale apei se face din punct de vedere chimic şi biologic. Principiul general de 
încadrare a fost clasa de calitate cea mai defavorabilă privind indicatorii fizico-chimici ai 
regimului oxigenului, nutrienţilor, salinităţii, metalelor şi substanţelor toxice organice. 

În cadrul acestei clasificări a calităţii apei obiectivele de referinţă corespund valorilor 
clasei a II-a de calitate, şi reprezintă nivelurile ce urmează să fie atinse pe plan naţional şi 
regional într-o strategie pe termen lung.  

Dintre acumulările monitorizate de S.G.A. Botoşani, acumulările Bucecea, Stânca-
Costeşti şi Cătămărăşti se încadrează în clasa a II-a de calitate, restul fiind situate în clasa a 
III-a şi a IV-a. Cerinţele de apă ale consumatorilor, din punct de vedere cantitativ, sunt cu mult 
sub resursele utilizabile conform gradului de amenajare a bazinelor hidrografice. 

Cele mai importante resurse de apă acumulate in judeţul Botoşani (lacuri de 
acumulare) 
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Pe teritoriul judeţului, iazurile sunt destul de numeroase şi constituie o caracteristică 
hidrografică a acestui teritoriu, ca şi a intregului Podiş Moldovenesc. În spaţiul hidrografic 
Prut-Siret există un număr de 174 lacuri, în mare parte folosinţe piscicole, dar şi surse de 
alimentare cu apă în scop potabil pentru un număr important de localităţi. Volumul total al 
cumulărilor este de 1531.835 mii mc. Cea mai importantă acumulare este Stînca- Costeşti  
(orasul Ştefăneşti ) cu un volum de 1,4 miliarde mc, o suprafaţă de 5900 ha şi o lungime de 70 
km, care asigură apa necesară irigaţiilor şi alimentărilor cu apă a localităţilor din Câmpia 
Moldovei, având totodată o importanţă deosebită pentru regularizarea debitului râului Prut  în 
aval şi apărând de inundaţii mii de hectare de teren agricol. 

Acumulările  complexe au ca principală funcţie apărarea împotriva inundaţiilor dar în 
acelaşi timp constituie şi surse de apă pentru populaţie, industrie, piscicultură şi irigaţii. 

De asemenea, se află în faza de finalizare ac. Ibăneasa în zona Vorniceni pe râul 
Ibăneasa. Prin punerea în funcţiune a acestei acumulări împreună cu acumularea Dorohoi care 
urmează a se realiza, se definitivează schema hidrotehnică a bh. Jijia, practic se vor înlătura 
inundaţiile din bazin. 

Pe cursul râului Siret  se află amplasate acumulările Rogojeşti şi Bucecea.   
Tot pe cursul de apă Siret se află în faza de finalizare ac. Vârfu Câmpului, care 

împreună cu acumularea Rogojeşti este propusă ca sursă de alimentare cu apă a localităţilor 
din nordul judeţului Botoşani. 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoşani administrează 8 acumulări cu un volum total 
de 133,4 mil.mc: ac. Cătămărăşti şi ac. Dracşani pe râul Sitna, ac. Cal Alb şi ac. Negreni pe 
râul Başeu, ac. Curteşti pe râul Dresleuca, ac. Mileanca pe râul Podriga, ac. nepermanentă 
Ezer pe râul Jijia, ac. nepermanentă Câmpeni pe râul Miletin. 

Cele mai importante resurse de apă acumulate în judeţul Botoşani: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea lacului de 
acumulare 

Volum total 
(mil.mc) 

Volum util 
(mil. mc) 

1.  Stânca-Costeşti 1.400.000 450.000 
2.  Dracşani 33.000 6.7 

3.  Negreni 25.600 8.800 

4.  Cătămărăşti 17.950 7.520 

5.  Cal-Alb 16.280 4.950 

6.  Mileanca 14.350 5.100 

7.  Ezer 14.1 3.6 

8.  Hăneşti 5.95 2.7 
9.  Stăuceni 2.4 1.4 
10.  Curteşti 1.530 0.806 

Sursa: S.G.A Botoșani 2013 
 

Parte din aceste lacuri sunt colmatate, depunerile în cuveta lacului fiind în unele cazuri 
excesiv de mari.  

Principalele caracteristici ale acumulărilor monitorizate de S.G.A. Botoşani în anul 
2012: 

• Exploatarea complexă Stânca-Costeşti este amplasată pe râul Prut, cod cadastral  
XIII.1., pe graniţa dintre România şi Republica Moldova, în dreptul localităţii Stânca, oraşul 
Ştefăneşti, judeţul Botoşani, pe malul românesc şi al comunei Costeşti, pe malul moldovenesc, 
la 576 km de la confluenţa Prut-Dunăre. Scopul pentru care a fost construit Nodul hidrotehnic 
este acela de regularizare a râului Prut, pentru alimentări cu apă a centrelor populate şi a 
industriei, irigaţii, atenuarea viiturilor pentru combaterea inundaţiilor şi producerea de 
energie electrică.  

• Acumularea Dracşani este amplasată pe râul Sitna, cod cadastral XIII.1.15.18,  
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afluent de dreapta al râului Jijia, pe teritoriul comunei Suliţa, judeţul Botoşani. Acumularea a 
fost proiectată pentru următoarele folosinţe: piscicultură; apărare împotriva inundaţiilor. 

• Acumularea Negreni este amplasată pe râul Başeu, cod cadastral XIII.1.10,  
afluent de dreapta al râului Prut, in dreptul satului Negreni, comuna Ştiubieni, judeţul 
Botoşani. Acumularea a fost proiectată pentru următoarele folosinţe: alimentarea cu apă a 
localităţilor aval de acumulare, în special a oraşului Săveni; irigaţii; salubritate; piscicultură; 
apărare împotriva inundaţiilor. 

• Acumularea Cătămărăşti este amplasată pe râul Sitna, cod cadastral XIII.1.15.18, 
afluent de dreapta al râului Jijia, pe teritoriul comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani. 
Acumularea a fost proiectată pentru următoarele folosinţe: alimentare cu apă a municipiului 
Botoşani (nerealizată), irigaţii; piscicultură; apărare împotriva inundaţiilor. 

• Acumularea Bucecea este amplasată la 50 km de la intrarea râului Siret în ţară  
(167,7 km de la izvor) în dreptul comunei Bucecea, jud. Botoşani (mal stâng ) şi comuna 
Hânţeşti, jud. Suceava (mal drept), la 25 km aval de ac. Rogojeşti. Acumularea a fost 
proiectată pentru următoarele folosinţe: alimentarea cu apă a municipiului Botoşani şi a 
municipiului Dorohoi; tranzitarea unor debite in perioadele excedentare pe derivaţia Siret-
Sitna in scopul umplerii unor acumulări din bazinul hidrografic Prut;  apărare împotriva 
inundaţiilor. 

• Acumularea Mileanca este amplasată pe râul Podriga, cod cadastral XIII.1.10.6,  
afluent de stânga al râului Başeu, în dreptul satului Milenca, comuna Mileanca, judeţul 
Botoşani. Acumularea a fost proiectată pentru următoarele folosinţe: irigaţii; salubritate; 
piscicultura; apărare împotriva inundaţiilor. 
 
Secţiunile priză apă de suprafaţă în vederea potabilizării în judeţul Botoşani sunt: 

• Priză captare apă de suprafaţă ac. Negreni  
- administrator: SC NOVA APASERV SA Botoşani- Sucursala Ştefăneşti-Săveni, Sector Săveni  
- tip captare, amplasament: Apa brută necesară alimentării cu apă a oraşului Săveni este 
asigurată din acumularea Negreni, pe râul Başeu, prin intermediul unei prize amplasate 
imediat amonte de baraj, pe malul drept al lacului de acumulare Negreni, acumulare cu rol 
complex: alimentare cu apă, irigaţii, piscicultură şi apărare împotriva inundaţiilor. 
- populaţia deservită: 6810 locuitori 
- debit instalat:  43  l/s; 
- debit mediu prelevat in anul 2012: 11.384 l/s; 
- durata funcţionare a staţiei de tratare: 18 ore/zi, 360 zile/an; 
- tehnologia de tratare: decantare (pentru mărirea gradului de decantare se folosesc 
coagulanţi, sulfat de aluminiu, filtrare, dezinfecţie);  
- alte caracteristici: eficienţa staţiei de tratare: in funcţie de indicatorul turbiditate este de 
58 %, in funcţie de indicatorul bacterii coliforme 94.6 %. 

• Priză captare apă de suprafaţă acumularea Stânca-Costeşti 
- administrator: SC NOVA APASERV SA Botoşani- Sucursala Ştefăneşti-Săveni, Sector Ştefăneşti  
- tip captare, amplasament: Priza de captare este amplasată în barajul ac. Stânca-Costeşti, la 
cota 77 MB, adâncimea de la suprafaţă până la fundul acumulării oscilează în funcţie de nivelul 
apei in lacul de acumulare, având valori între 20-30 m. 
- populaţie deservită: cca. 6960 locuitori; localităţile: Ştefăneşti (cu localităţile: Stânca, 
Bobuleşti, Bădiuţi), Truşeşti, Durneşsti, Cucuteni, Bârsăneşti, Todireni, Cerneşti, Iureşti, 
Albeşti, Buimăceni, Jijia, Răuseni. Pogorăşti, Doina, Pleşani, Libertatea, Călăraşi, Româneşti, 
Dămideni, Bogdăneşti, Ringhileşti, Ilişeni, Berza, Ungureni, Guranda, Andrieşeni (jud. Iaşi), 
Bivolari (jud. Iaşi), 
- debit instalat:  200  l/s; 
- debit mediu prelevat în anul 2012:  45.537 l/s; 
- durata funcţionare a staţiei de tratare: 16 ore/zi, 360 zile/an; 
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- tehnologia de tratare: decantare (pentru mărirea gradului de decantare se folosesc 
coagulanţi, sulfat de aluminiu), filtrare, dezinfecţie;  
- alte caracteristici: randamentul staţie de tratare: în funcţie de indicatorul turbiditate este 
de 52 %, in funcţie de indicatorul bacterii coliforme 100 %. 

• Priză captare apă de suprafaţă acumularea Bucecea 
- administrator: SC NOVA APASERV SA Botoşani  
- tip captare, amplasament:  

- sursa de suprafaţă - priză de mal tip cheson (SP5 - în conservare) echipată cu 5+1 
electropompe (din care doar 2 sunt funcţionale), tip CERNA 200, având fiecare Q=400 mc/h, 
H=30 m; volumele de apă astfel prelevate sunt transportate printr-o conductă din OL Dn 500 
mm la staţia de tratare Bucecea; 

- sursa de suprafaţă - priză baraj din ac. Bucecea - apa este transportată printr-o 
conductă din tuburi de beton având Dn 2200 mm, spre valea Bărbălăţeni, asigurând un transfer 
de debit din ac. Bucecea spre ac. Cătămărăşti (derivaţia Siret-Sitna). Din această derivaţie 
este preluat: 

- un debit de apă brută prin staţia de pompe SP1, dotată cu 3+1 electropompe, Q =1,920 
mc/h fiecare, spre staţia de tratare Bucecea printr-o conductă OL Dn 1000 mm.  

- un debit de apă brută transportat gravitaţional printr-o conductă de oţel şi PREMO Dn 
1200 mm  spre staţia de tratare Cătămărăşti. 

- populaţie deservită: 210.000 (conform documentaţie tehnică care a stat la baza 
emiterii aut. de g.a.- cca. 160.330 locuitori.); localităţile: Bucecea, Dorohoi, Flămânzi şi a 
altor localităţi de pe traseul aducţtiunilor, ce fac parte din comunele: Leorda, Mihai Eminescu, 
Curteşti, Brăieşti, Văculeşti, Stăuceni, Răchiţi, Unţeni, Băluşeni, Cristeşti, Coşula, Copălău, 
Broscăuţi  

- debit mediu prelevat în anul 2012:  624.778 l/s; 
- debit instalat, ST Bucecea:  444  l/s; 
- debit instalat, ST Cătămărăşti:  700  l/s  
- durata funcţionare a staţiei de tratare: 24 ore/zi, 360 zile/an; 
- tehnologia de tratare: decantare (pentru mărirea gradului de decantare se folosesc 

coagulanţi, sulfat de aluminiu, iar polielectrolit este utilizat un polimer ce susţine procesul de 
floculare), filtrare, dezinfecţie;  

- alte caracteristici: randamentul staţiei de tratare: în funcţie de indicatorul turbiditate 
este de 94.2% (ST Bucecea) - 94.5 % (ST Cătămarăşti), în funcţie de indicatorul bacterii 
coliforme 100%. 

Calitatea apelor subterane monitorizate prin foraje de observaţie 

Sistemele locale existente au o capacitate scăzută de producţie. Sursa subterană este 
în principal apă freatică. Sistemele existente individuale pentru localităţile cele mai mici au o 
capacitate limitată şi sunt în principal fântâni puţin adânci cu sisteme manuale de extragere a 
apei. 

Caracteristicile litologice ale Platformei Moldoveneşti, reprezentată prin depozite 
cuaternare şi terţiare dispuse peste formaţiuni mai vechi cretacice, siluriene şi chiar 
presiluriene, au fost favorabile acumulării de ape subterane la diverse adâncimi dar care 
datorită condiţiilor climatice şi de strat au, în general, debite reduse şi conţinut ridicat de 
săruri. 

Apele subterane din cadrul platformei, în raport cu posibilităţile naturale de drenare, 
respectiv de legătură cu apele de suprafaţă, sunt sub presiune şi libere. 

În categoria apelor subterane libere se includ straturile acvifere lipsite de presiune, la 
care se remarcă o zonă de alimentare şi una de descărcare, drenate natural. 

Apele freatice se acumulează în primul orizont de materiale permeabile, alimentarea 
făcându-se din precipitaţii, din unităţile hidrogeologice vecine şi local din revărsarea râurilor. 
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Apele sub presiune se acumulează în depozite permeabile intercalate între straturi 
argilo-marnoase repartizate pe mai multe niveluri şi sunt intâlnite în zonele secţionate de văile 
râurilor. 

Alimentarea acestui tip de acvifere se face din precipitaţii şi din unităţile 
hidrogeologice superioare prin capătul mai ridicat al stratului, iar drenarea se face prin 
capătul mai coborât. Deci, ele pot alimenta acviferele freatice şi pot fi alimentate de acestea. 

De cele mai multe ori, condiţiile de zăcământ sunt favorabile mineralizării apelor; la 
acestea se adaugă frecvent sărurile de pe soluri care sunt spălate de precipitaţiile ce se 
infiltrează, ca urmare, au un grad ridicat de mineralizare. 

Sistemul Gospodărirea Apelor Botoşani monitorizează calitatea apei din 20 foraje de 
observaţie. Majoritatea  forajelor monitorizate nu se încadreaza din punct de vedere fizico-
chimic în limitele impuse prin Legea apei potabile nr. 458/2002 modificate prin Legea nr. 
311/2004. Se menţionează că această apreciere s-a făcut doar pe baza indicatorilor fizico-
chimici. Cele mai frecvente depăşiri s-au inregistrat la indicatorii amoniu, azotaţi, sulfaţi, 
mangan. 
 

Nr. 
crt. 

Indicativ 
Foraj Denumire foraj Indicatori depăşiţi 

1 F1 Rădăuţi- Prut  mangan 
2 F1 Sadoveni azotaţi, mangan 
3 F2 Ripiceni sulfaţi, azotaţi, azotiţi, mangan 
4 F1 Ştefăneşti amoniu, mangan 
5 F1 Săveni conductivitate, sulfaţi, amoniu, mangan 
6 F2 Măşcăteni conductivitate, sodiu, sulfaţi, amoniu, mangan 
7 F1 Todireni conductivitate, sodiu, sulfaţi, mangan 
8 F1 Dracşani conductivitate, sodiu, sulfaţi, amoniu, mangan 
9 FEf1 Ştefăneşti - fântână  - 
10 F1 Darabani ord.II azotaţi 
11 F1 Stânca ord.II amoniu, mangan 
12 F1 Ştefăneşti ord.II mangan 
13 F1 Dorohoi Sud ord.II sodiu, mangan 
14 F1 Cotîrgaci ord.II conductivitate, sodiu, sulfaţi, amoniu 
15 F1 Broscăuţi ord. II azotaţi, mangan 

16 FEf1  SC Agro  Carn Company SRL 
(inlocuieşte F1 Botoşani IGO)  - 

17 
FEf1 Răuseni fermă      

 (PF Albu Cristina) 
conductivitate, sodiu, cloruri, sulfaţi, azotaţi, 
mangan 

18 F1 SC Eco Maryplant SRL   
(inlocuieşte F1 Racovăţ UM) azotaţi 

19 F1 Rădeni  ord.II  - 
20 FA Săveni cloruri, sodiu, mangan 

Sursa: S.G.A Botoșani 2013
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   Situaţia apelor uzate menajere şi industriale  
Funcţionarea staţiilor de epurare din judeţul Botoşani 

 
 LISTA SURSELOR DE POLUARE MONITORIZATE ÎN ANUL 2012 – evacuare în receptor natural 

Nr. 
crt. Denumire sursă ape uzate Profil activitate  Curs de apă 

Tip 
staţie 

epurare 

Volum ape uzate 
evacuate in 

receptor natural  
(mii mc) 

Indicatori depăşiţi OBSERVAŢII 

1 S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani - 
Staţia de Epurare Botoşani 

Colectarea şi 
tratarea apelor 
uzate 

Sitna MBT 10273.974 Azotaţi, Fosfor 
total - 

2 S.C.NOVA APASERV S.A. Botoşani - 
Staţie Pompare Tulbureni  

Colectarea şi 
tratarea apelor 
uzate 

Teascu FS 3347.136 Amoniu, CCOCr 

din luna septembrie 
2012 nu se mai 
evacuează în râul 
Teascu; apele uzate 
sunt pompate în 
totalitate în SE 
Botoşani. 

3 S.C.NOVA APASERV S.A. Botoşani - 
Spălări Filtre Cătămărăşti 

Captarea, tratarea 
şi distribuţia apei Sitna FS 860.915   - 

4 S.C.NOVA APASERV S.A. Botoşani - 
Spălări Filtre Bucecea 

Captarea, tratarea 
şi distribuţia apei Sitna FS 941.204   - 

5 S.C.NOVA APASERV S.A. Botoşani - 
Cartier ANL BUCOVINA 

Colectarea şi 
tratarea apelor 
uzate 

Dresleuca MCB 38.892 Amoniu 
- 

6 S.C.NOVA APASERV S.A. Botoşani - 
Cartier ANL CIŞMEA 

Colectarea şi 
tratarea apelor 
uzate 

Luizoaia MCB 61.663 Amoniu 
- 

7 S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani - 
Staţa de Epurare Dorohoi  

Colectarea şi 
tratarea apelor 
uzate 

Jijia MB 1233.343 Amoniu 
- 

8 S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani - 
Staţia de Epurare Săveni  

Colectarea şi 
tratarea apelor 
uzate 

Başeu MB 227.051 Sulfuri şi H2S, 
Amoniu 

- 

9 S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani - 
Statia de Epurare Darabani  

Colectarea şi 
tratarea apelor 
uzate 

Podriga MB 80.663 

Materii totale in 
suspensie, Fosfor 
total, Amoniu, 
CBO5, CCOCr, 
Sulfuri şi H2S 

- 

10 S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani - 
Evacuare Ştefăneşti 

Colectarea şi 
tratarea apelor 
uzate 

Başeu FS 10.726   - 

11 S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani - 
Evacuare Dresleuca  

Producţia şi 
distribuţia energiei Dresleuca M 0   unitatea a blindat 

conducta de evacuare 
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termice  şi a apei 
calde 

a  apelor uzate 
epurate in emisar 

12 S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani - 
Evacuare Luizoaia 

Producţia şi 
distribuţia energiei 
termice  şi a apei 
calde 

Luizoaia M 16.128 CBO5 

- 

13 S.C. MINDO S.A. Dorohoi - Mina 
extracţie nisip Hudeşti  

Extracţia  
pietrişului şi 
nisipului 

Başeu FS 5.322   
- 

14 S.C. MINDO S.A. Dorohoi - Sediu 
administrativ Dorohoi 

Fabricarea 
produselor din 
beton, ciment şi 
ipsos 

Jijia MB 0.204 

Materii totale în 
suspensie, CBO5, 
CCOCr, Amoniu, 
Sulfuri + H2S, 
Fosfor total 

- 

15 D.G.A.S.P.C. - Centrul de Ingrijire şi 
Asistenţă Leorda 

Activităţi de 
asistenţă socială cu 
cazare 

Sitna M 3.415 Reziduu fix, Fosfor 
total 

- 

16 
D.G.A.S.P.C. - Complex servicii pentru 
copilul aflat in dificultate "Speranţa" 
Pomârla 

Activităţi de 
asistenţă socială cu 
cazare 

Pârâul lui 
Martin M 16.254   

- 

17 D.G.A.S.P.C. - Centrul de Ingrijire şi 
Asistenţă Adăşeni  

Activităţi de 
asistenţă socială cu 
cazare 

Volovat M 12.649 Amoniu 
- 

18 
D.G.A.S.P.C. - Centrul de Recuperare 
şi Reabilitare a persoanelor cu 
handicap Ionăşeni 

Activităţi de 
asistenţă socială cu 
cazare 

Curmatura M 3.573 Amoniu 
- 

19 Sanatoriul de Neuropsihiatrie       
Podriga  

Asistenţă  
spitalicească   şi   
sanatoriala 

Podriga M 14.736 

Suspensii, CBO5, 
Amoniu, 
Detergenţi, Sulfuri 
+ H2S, Fosfor total 

- 

20 Unitatea de Asistenţă Medico-Socială 
Suharau  

Activităţi de 
asistenţă socială cu 
cazare 

Başeu FS 3.68   
- 

21 
Unitatea Administrativ 
Teritorială(U.A.T.) Flămânzi - 
Evacuare oraş Flămâanzi 

Servicii de 
administraţie 
generală 

Miletin FS 150.396 Sulfuri + H2S, 
Amoniu 

- 

22 Unitatea Administrativ Teritorială 
(U.A.T.) Mihai Eminescu  

Colectarea şi 
epurarea apelor 
uzate 

Dresleuca MBC 20.05 

Materii totale în 
suspensie, CBO5, 
CCOCr, Amoniu, 
Azotiţi, Azotaţi, 
Fosfor total, 
Detergenţi 

- 

23 Unitatea Administrativ Teritoriala 
(U.A.T.) Ripiceni - Evacuare 

Servicii de 
administraţtie Prut FS 3.162 Temperatură, 

Suspensii, CBO5, 
- 
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canalizare menajeră loc. Ripiceni  generală CCOCr, Reziduu fix, 
Amoniu, Azotiţi, 
Azotaţi, Fenoli, 
Extractibile, 
Detergenţi, Sulfuri 
+ H2S, Fosfor total 

24 
Unitatea Administrativ Teritorială 
(U.A.T.) Truşeşti - Evacuare loc. 
Truşeşti 

Servicii de 
administraţie 
generală 

Jijia M 81.046 

Materii totale in 
suspensie, CBO5, 
CCOCr, Amoniu, 
Fosfor total, 
Detergenţti, Sulfuri 
şi H2S, Azotaţi 

- 

25 
S.C. URBAN SERV S.A. Botoşani - 
Depozitul controlat de deşeuri 
Botoşani 

Salubritate, 
depoluare şi 
activităţi similare 

Teascu FS 68.305   
- 

26 
S.C. LACTO SOLOMONESCU S.R.L. 
Miron Costin - Fabrica lactate Miron 
Costin 

Fabricarea 
produselor lactate 
şi a brânzeturilor 

Başeu MCB 19.134   
- 

27 S.C. ALFA LAND S.R.L. Botoşani - 
Cartier rezidenţial Alfa Land 

Cartier rezidenţial 
de locuinţe Dresleuca MB 6.958 

Azotiţi, Azotaţi, 
Fosfor total, Azot 
total, Materii 
totale in suspensie 

- 

28 SOCIETATEA AGRICOLĂ  PANAGRO 
ŞENDRICENI - Brutărie Şendriceni 

Fabricarea pâinii şi 
a produselor de 
panificaţie 

Buhai MB 0   

unitatea a blindat 
conducta de evacuare 
a  apelor uzate 
epurate in emisar 

29 S.C. RAM S.R.L. Dorohoi - Fabrica 
lactate Ibăneşti 

Fabricarea 
produselor lactate 
şi a brânzeturilor 

Ibăneasa MB 3.9 Sulfuri + H2S, 
Amoniu 

- 

30 S.C. SPICUL 2 S.R.L. Dorohoi - fabrica 
lactate "Dorolact" Şendriceni 

Fabricarea 
produselor lactate 
şi a brânzeturilor 

Buhai MCB 9.504 

Materii totale în 
suspensie, CBO5, 
Amoniu, Azotiţi, 
Fosfor total 

- 

31 S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacău -
Hypermarket Dedeman Hudum 

Comerţ cu ridicata 
al materialului 
lemnos şi de 
construcţii 

Dresleuca MB 5.407   

- 

32 S.C. DOLY COM S.R.L. Roma - Abator 
Roma 

Fabricarea 
produselor din 
carne 

afluent 
necodificat al 
râului Morişca 

MCB 39.624 Azotaţi 
- 

33 S.C. LEBĂDA IMPEX S.R.L. Botoşani - 
Complex Lebăda 

Alte activităţi de 
rezervare şi 
asistenţă turistică 

Dresleuca FS 20.001   
- 

34 S.C. SERVICII PUBLICE LOCALE S.R.L. Colectarea Ladariţa, afl. MCB 0.894 Materii totale în - 
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Dorohoi - Staţie sortare deşeuri 
Dorohoi 

deşeurilor 
nepericuloase; 
- tratarea şi 
eliminarea 
deşeurilor 
nepericuloase; 
 depozitări. 

Jijia suspensie, CBO5, 
Azotati, Azot total, 
Fosfor total 

35 
S.C. C&C COMPANY S.R.L. 
Cătămărăşti-Deal - Abator 
Cătămărăşti -Deal 

Prelucrarea şi 
conservarea cărnii 

Valea 
Armeanului, 
afl. Stina 

MB 12.9 

Materii totale în 
suspensie, CBO5, 
CCOCr, Amoniu, 
Azotiţi, Fosfor total 

unitate în faliment. nu 
a funcţionat în sem.  
2/2012 

36 S.C. MILK S.R.L. Cucorăni - Secţie 
lactate Cucorăni 

Fabricarea 
produselor lactate 
şi a brânzeturilor 

Sitna MB 1.796 

Azotiţi, Azotaţi, 
Fosfor total, 
Materii totale in 
suspensie, Azot 
total,  CBO5, 
CCOCr, Fosfor total 

- 

37 SC PREDEMET SA PODU ILOAIEI- 
Depozit controlat de deşeuri Săveni 

Colectarea 
deşeurilor 
nepericuloase; 

Pârâul Boului FS 7.662 Suspensii, Amoniu, 
Fosfor total 

unitatea nu mai evac 
în emisar. s-a obţinut 
atz. nr. 256/2012 cu 
stocarea levigatului în 
bazin vidanjabil, 
vidanjare  şi transport 
în staţia de epurare. 

38 Liceul Tehnologic "Al. Vlahuţă" 
Şendriceni 

Invăţământ 
secundar, tehnic 
sau profesional         

Buhai MBC 8.218 Amoniu, Azot total 
- 

39 S.C. Enos Cod S.R.L. Zăiceşti - 
Pensiune turistică Zăiceşti 

facilităţi de 
cazare, restaurante 

Valea Ionaşcu, 
afl. Dresleuca MB 2.435 Materii totale in 

suspensie, Amoniu 
- 

40 S.C. LOCAL SERVICII S.R.L. Flămânzi - 
Staţia de sortare deşeuri Flămânzi 

Colectarea 
deşeurilor 
nepericuloase; 

Varniţa  MB 2.04 

Suspensii, CBO5, 
CCOCr, Amoniu, 
Detergenţi, Sulfuri 
+ H2S, Fosfor total 

- 

41 SC PORTAS SRL -FABRICA DE PRODUSE 
LACTATE VLĂSINEŞTI 

Fabricarea 
produselor lactate 
şi a brânzeturilor 

Başeu  MB 2.521 

Materii totale în 
suspensie, Azotaţi, 
Azot total, Fosfor 
total 

- 

42 U.A.T. STĂUCENI-STAŢIA DE EPURARE 
STĂUCENI 

Colectarea şi 
epurarea apelor 
uzate 

Sitna MBC 40.098 

Materii totale în 
suspensie, Amoniu, 
Azotiţi, Azotaţi, 
Fosfor total, 
Detergenti, Sulfuri 
şi H2S, CBO5, 
CCOCr, 

- 
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43 U.A.T. COPĂLĂU-STAŢIA DE EPURARE 
CERBU 

Colectarea şi 
epurarea apelor 
uzate 

Voloca MBC 20.05 

Suspensii, CBO5, 
CCOCr, Amoniu, 
Sulfuri + H2S, Azot 
total 

- 

44 U.A.T. DRĂGUŞENI 
Colectarea şi 
epurarea apelor 
uzate 

Podriga MB 20.05 

Materii totale în 
suspensie, CBO5, 
Azotaţi, Sulfuri şi 
H2S, Detergenţi, 
Suspensii, Reziduu 
fix, Amoniu, Azotiţi 

- 

45 U.A.T. RĂCHIŢI- STAŢIA DE EPURARE 
LOCALITATEA RĂCHIŢI 

Colectarea şi 
epurarea apelor 
uzate 

Sitna MBC 53.211 

Materii totale în 
suspensie, CBO5, 
CCOCr, Azotaţi, 
Sulfuri şi H2S, 
Detergenţi 

- 

46 SC ERREGI MODE SRL SĂVENI- SECŢIE 
DE CONFECŢII TEXTILE 

Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte 

Başeu MB 2.486 

Temperatura, 
Suspensii, CBO5, 
CCOCr, Reziduu fix, 
Amoniu, Azotiţi, 
Azotaţi, 
Extractibile, 
Detergenţi, Sulfuri 
+ H2S, Fosfor total 

- 

47 
ASOCIAŢIA HOPE FOR THE CHILDREN 
INTERNATIONAL ŞCOALA 
"CORNESTONE" DOROHOI 

Învăţământ 
Secundar General Polonic MB 6.077 

Suspensii, Amoniu, 
Azotiţi, Azotaţi, 
Fosfor total 

- 

48 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CÂNDEŞTI învăţământ 
Secundar General Molniţa MB 2.304 

Suspensii, CBO5, 
CCOCr, Amoniu, 
Azotiţi, Detergenţi, 
Sulfuri şi H2S, 
Fosfor total 

- 

M = treapta mecanica; B= treapta biologica; C=treapta chimică; T= treapta tertiara (ex. Nitrificare, denitrificare, etc.), FS= fara statie epurare 
 

Sursa: S.G.A Botoșani 2013 
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Evacuarea de ape uzate industriale în reţeaua de canalizare sau în staţii de epurare urbane  - 2012                 

Nr. 
crt. Denumire folosinţă/ aglomerare Cod CAEN Evacuare în staţia de epurare 

(Da/Nu)                 Nume staţie 

Debit efluent  
 folosinţă           

Q 
 mediu zilnic             

(l/s) 

Tip sistem 
epurare 

(M, B, C, T) 

1 S.C. CARREMAN S.R.L. BOTOŞANI 1320 DA-S.E. Botoşani 9.348 M 
2 S.C. COROS S.R.L. BOTOŞANI (FOST SC HEMIS SRL) 1101 DA-S.E. Botoşani  - M 

3 S.C. ELECTRO ALFA C.M. S.R.L. BOTOŞANI (fost SC ELECTRO ALFA 
INTERNAŢIONAL SRL BOTOŞANI - PL CALEA NAŢIONALĂ NR. 4) 

2790, 2511, 
4321,2561   DA-S.E. Botoşani 0.977 M,C 

4 S.C. ELECTRO ALFA INTERNAŢIONAL S.R.L. BOTOŞANI-STR. 
MANOLEŞTI DEAL 2790 DA-S.E. Botoşani 0.42 M,C 

5 S.C. GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A. BOTOŞANI 2790 DA-S.E. Botoşani 2.574 M,C 

6 S.C. FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L. BOTOŞANI 1051 DA-S.E. Botoşani 1.244 M,C 
7 S.C. FORMA S.A. BOTOŞANI 2830 DA-S.E. Botoşani  - M,C 

8 S.C. MECANEX S.A. BOTOŞANI 2813 DA-S.E. Botoşani 2.083 M,C 

9 S.C. MECANICA BOTOŞANI S.A. BACĂU, PL BOTOŞANI 2594 DA-S.E. Botoşani 0.579 M,C 

10 S.C. PRODALCOM GROUP S.R.L. BOTOŞANI (FABRICA ALCOOL) 1101 DA-S.E. Botoşani 0.441 M,C,B 

11 S.C. ROLANA TEX S.A. BOTOŞANI 2060 DA-S.E. Botoşani  - M,C 

12 S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOŞANI (fost TERMICĂ) 3530 DA-S.E. Botoşani 5.634 M,C 

13 S.C. UPSS S.A. BOTOŞANI  2813 DA-S.E. Botoşani 0.594 M 

14 S.C. CALEDONIA S.R.L. BOTOŞANI-PUNCT DE  LUCRU DOROHOI  2341 DA-S.E. Dorohoi  - M 

15 S.C. R&G GLASS INTERNAŢIONAL S.R.L. BUCUREŞTI PL DOROHOI 
(fost S.C. ART DEBELLY S.R.L. BUCUREŞTI, PL DOROHOI) 2313 DA-S.E. Dorohoi  - M 

16 S.C. COMINTEX  S.R.L. DARABANI 1051 DA-S.E. Darabani 0.99 M 
17 S.C. SAGROD S.R.L. DARABANI 1011 DA-S.E. Darabani 1.068 M 

18 S.C. PRACTIC COMERŢ S.R.L. DARABANI-SECŢIE CARMANGERIE + 
ABATOR 1011 DA-S.E. Darabani 0.352 M 

19 S.C. COSMI S.R.L. SĂVENI 1051 DA-S.E. Săveni  - M,C 

20 S.C. PRISLACT S.R.L. FLĂMÂNZI (fost SC PRIS COM UNIVERS SRL 
FLĂMÂNZI) 1051 - 0.515 M 

21 S.C. EMANUEL COM S.R.L. BOTOŞANI 1011 DA-S.E. Botoşani 0.723 M 
22 S.C. SADOVA S.R.L. (fost AGRO CARN COMPANY) - Carmagerie 1011 DA-S.E. Botoşani 0.121 M 

 Sursa: S.G.A Botoșani 2013
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Situaţia evacuării apelor uzate în localităţile rurale 
 

Comuna/Oraş/ 
Municipiu Localitate 

Exista reţea 
centralizată de 

canalizare 
şi/sau staţie de 

epurare 

Tip receptor Denumire 
receptor 

Operator reţea canalizare/ 
staţie de epurare 

Adăşeni Adăşeni nu - - - 

Albeşti Albeşti da suprafaţă Jijia 
A.D.I. Albeşti-Todireni Valea 
Jijiei 

Albeşti Buimăceni da suprafaţă Jijia 
A.D.I. Albeşti-Todireni Valea 
Jijiei 

Albeşti Jijia da suprafaţă Jijia 
A.D.I. Albeşti-Todireni Valea 
Jijiei 

Băluşeni Băluşeni nu - - - 

Băluşeni Draxini nu - - - 

Băluşeni Zaicesti nu - - - 

Botoşani Botoşani da suprafaţă 

Sitna, 
Dresleuca, 
Luizoaia, 
Teascu SC NOVA APASERV SA BOTOŞANI 

Brăeşti Brăeşti nu - - - 

Brăeşti Poiana nu - - - 

Broscăuţi Broscăuţi nu - - - 

Bucecea Bucecea da suprafaţă Siret SC NOVA APASERV SA BOTOŞANI 

Bucecea Călineşti nu - - - 

Călăraşi Călăraşi in execuţie suprafaţă Glăvăneşti - 

Călăraşi Libertatea nu - - - 

Călăraşi Pleşani nu - - - 

Conceşti Conceşti da suprafaţă Podriga UAT Comuna Conceşti 

Conceşti Movileni nu - - - 

Copălău Cerbu da 
suprafaţă Voloca, afl. 

Miletin UAT Comuna Copălău 

Copălău Copălău in execuţie suprafaţă Miletin - 

Copălău Cotu in execuţie suprafaţă Miletin - 

Cordăreni Cordăreni in execuţie 
suprafaţă 

Ibăneasa - 

Corlăteni Corlăteni nu - - - 

Corlăteni Vlădeni nu - - - 

Coţuşca Coţuşca nu - - - 

Cristeşti Cristeşti nu - - - 

Cristeşti Ghilăneşti nu - - - 

Curteşti Agafton nu - - - 

Curteşti Curteşti nu - - - 

Curteşti 
Mânăstirea 
Doamnei nu - - - 

Darabani Darabani da suprafaţă Podriga SC NOVA APASERV SA BOTOŞANI 

Dersca Dersca nu - - - 

Dimăcheni Dimăcheni nu - - - 

Dobârceni Dobârceni nu - - - 

Dorohoi Dealu Mare nu - - - 

Dorohoi Dorohoi da 

 
suprafaţă 

Jijia SC NOVA APASERV SA BOTOŞANI 

Drăguşeni Drăguşeni da suprafaţă Podriga UAT Comuna Drăguşeni 

Drăguşeni Podriga nu - - - 

Durneşti Bârsăneşti nu - - - 
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Durneşti Cucuteni nu - - - 

Durneşti Durneşti nu - - - 

Durneşti Guranda nu - - - 

Flămânzi Flămânzi 

da, staţie de 
epurare in 
proiect suprafaţă Cordun Oraş Flămânzi 

Flămânzi 
Nicolae 
Balcescu nu - - - 

Flămânzi Poiana nu - - - 

George Enescu Dumeni da suprafaţă Ibăneasa UAT Comuna G. Enescu 

Hăneşti Borolea nu - - - 

Hăneşti Hăneşti nu - - - 

Hăneşti Sarata-Basarab nu - - - 

Hlipiceni Hlipiceni nu - - - 

Hudeşti Hudeşti nu - - - 

Hudeşti Vatra nu - - - 

Leorda Belcea nu - - - 

Leorda Costineşti nu - - - 

Leorda Dolina nu - - - 

Leorda Leorda nu - - - 

Manoleasa Iorga nu - - - 

Manoleasa Liveni nu - - - 

Manoleasa Loturi nu - - - 
Mihai 
Eminescu Baisa nu - - - 

Mihai 
Eminescu 

Cătămărăşti-
Deal da 

suprafaţă 

Dresleuca UAT Comuna Mihai Eminescu 

Mihai 
Eminescu 

Cătămărăşti -
Vale  da 

suprafaţă 

Dresleuca UAT Comuna Mihai Eminescu 
Mihai 
Eminescu Cerviceşti nu - - - 
Mihai 
Eminescu Cucorăni nu - - - 

Mihai 
Eminescu Ipoteşti da suprafaţă Dresleuca UAT Comuna Mihai Eminescu 

Mihălăşeni Mihălăşeni nu - - - 

Mihălăşeni Sarata nu - - - 

Mitoc Horia nu - - - 

Mitoc Mitoc nu - - - 

Păltiniş Horodiştea nu - - - 

Prăjeni Câmpeni da suprafaţă Miletin UAT Comuna Prăjeni 

Prăjeni Lupăria nu - - - 

Prăjeni Prăjeni da suprafaţă Miletin UAT Comuna Prăjeni 

Răchiţi Cişmea nu - - - 

Răchiţi Răchiţi da suprafaţă Sitna SC NOVA APASERV SA BOTOŞANI 

Răchiţi Roşiori nu - - - 

Rădăuţi-Prut Miorcani nu - - - 

Rădăuţi-Prut Rădăuţi-Prut nu - - - 

Rădăuţi-Prut Rediu nu - - - 

Răuseni Doina nu - - - 

Răuseni Pogorăşti nu - - - 

Răuseni Răuseni nu - - - 

Ripiceni Ripiceni nu - - - 

Româneşti Dămideni nu - - - 

Româneşti Româneşti nu - - - 
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Santa Mare Berza nu - - - 

Santa Mare Bogdăneşti nu - - - 

Santa Mare Ilişeni nu - - - 

Santa Mare Rânghileşti nu - - - 

Santa Mare Santa Mare nu - - - 

Săveni Chişcăreni nu - - - 

Săveni Petricani nu - - - 

Săveni Săveni da suprafaţă Başeu SC NOVA APASERV SA BOTOŞANI 

Şendriceni Şendriceni nu - - - 

Stăuceni Siliştea da 
 
suprafaţă Sitna UAT Comuna Stăuceni 

Stăuceni Stăuceni da 
 
suprafaţă Sitna UAT Comuna Stăuceni 

Stăuceni Tocileni in execuţie suprafaţă Sitna - 

Stăuceni Victoria in execuţie suprafaţă Sitna - 

Ştefăneşti Bădiuţi nu - - - 

Ştefăneşti Bobuleşti nu - - - 

Ştefăneşti Stânca nu - - - 

Ştefăneşti Ştefăneşti 
da, fără staţie 
de epurare suprafaţă Başeu SC NOVA APASERV SA BOTOŞANI 

Ştiubieni Ştiubieni nu - - - 

Suliţa Suliţa nu - - - 

Todireni Cerneşti nu - - - 

Todireni Gârbeşti nu - - - 

Todireni Iureşti nu - - - 

Todireni Todireni da suprafaţă Jijia 
A.D.I. Albesti-Todireni Valea 
Jijiei 

Truşeşti Drislea nu - - - 

Truşeşti Ionăşeni nu - - - 

Truşeşti Truşeşti da suprafaţă Jijia UAT Comuna Truşeşti 

Tudora Tudora nu - - - 

Ungureni Borzeşti nu - - - 

Ungureni Durneşti nu - - - 

Ungureni Epureni nu - - - 

Ungureni Plopenii Mari nu - - - 

Ungureni Plopenii Mici  nu - - - 

Ungureni Sapoveni nu - - - 

Ungureni Ungureni nu - - - 

Ungureni Vicoleni nu - - - 

Unţeni Unţeni nu - - - 

Văculeşti Sauceniţa nu - - - 

Văculeşti Văculeşti nu - - - 
Vârfu 
Câmpului Vârfu Câmpului nu - - - 

Viişoara Viişoara nu - - - 
Vorona Vorona nu, canalizare 

şi staţie de 
epurare in 
proiect - - - 

Vorona Poiana nu - - - 
Sursa: S.G.A Botoșani 2013 

  

Infrastructura de locuinţe 

Rezultatele preliminare ale Recensământului Persoanelor şi Locuinţelor din 2011 privind 
dotarea locuinţelor convenţionale cu principalele instalaţii şi dependinţe, se prezintă în felul 
următor:  
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Dotarea locuinţelor cu principalele instalaţii şi dependinţe, în judeţul Botoşani 

 
Locuinţe convenţionale 

Număr % 

Locuinţe dispunând de:   

INSTALAŢII   

Instalaţie de alimentare cu apă  65774 38.7 

Instalaţie de canalizare1)  63338 37.3 

Instalaţie electrică 161882 95.3 

Incălzire centrală 2) 44377 26.1 

DEPENDINŢE   

Bucătărie (în locuinţă) 119810 70.5 

Baie (în locuinţă) 61361 36.1 
    1)   Locuinţe care au instalaţie de canalizare la o reţea publică sau la un sistem propriu 

                                             2)    Termoficare sau centrală termică proprie 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoșani 2013 

Dotarea locuinţelor 

Ins talaţie de alimentare cu apă 
Ins talaţie de canalizare
Ins talaţie electrică
Încălz ire centrală 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoșani 2013 
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoșani 2013 

 Din totalul locuinţelor convenţionale din judeţ, 38.7% au alimentare cu apă în locuinţă 
(79.4% în municipii şi oraşe şi 12.8% în comune). Cele mai mari ponderi ale locuinţelor care au 
alimentare cu apă sunt înregistrate în municipiul Botoşani (95,2%) şi în următoarele localităţi: 
municipiul Dorohoi (83,2%), oraşul Bucecea (59.3%), orăşul Săveni (48.3%), Comuna Mihai 
Eminescu (42,9%), oraşul Darabani (31,3%). 
 La nivelul judeţului Botoşani, 70.5% din locuinţele convenţionale sunt dotate cu 
bucătărie în interiorul locuinţei (89,1% in municipii şi oraşe şi 58,7% în comune). 
 În Municipiul Botoşani, 94,1% din totalul locuinţelor convenţionale dispun de bucătărie 
în interiorul locuinţei.  
 În 21 de localităţi se înregistrează ponderi ridicate (peste 70,0%) ale dotării locuinţelor 
cu bucătărie, respectiv în localităţile: municipiul Botoşani, municipiul Dorohoi, oraşul Bucecea, 
oraşul Flămânzi, oraşul Săveni, şi unităţile administrativ- teritoriale: Copălău, Corni, Cristeşti, 
Curteşti, Frumuşica, Hilişeu-Horia, Lunca, Mihai Eminescu, Mihălăşeni, Răchiţi,  Stăuceni, 
Suliţa, Tudora, Vârfu Câmpului, Vlădeni, Vorona. 

Dotarea locuinţelor cu baie este mai redusă, numai 36,1% din totalul acestora deţinând 
o baie în interiorul locuinţei. Discrepanţa dintre categoriile de localităţi este mare, 76,3% 
dintre locuinţele înregistrate în municipii şi oraşe şi doar 10,5% dintre cele aflate în comune 
dispunând de baie în interiorul locuinţei. În municipiul Botoşani, 92,2% din totalul locuinţelor 
convenţionale dispun de baie în interiorul locuinţei. 

FONDUL DE LOCUINŢE  

 Analizând situaţia existentă la nivelul judeţului Botoşani prezentată mai jos, se observă 
creşterea numărului de locuinţe în anii 2010 şi 2011, comparativ cu anul 2000, cu precădere a  
proprietăţilor private. 

 
Fondul de locuinţe existent la sfârşitul anului 2011: 

 

 Locuinţe 
- număr - 

Camere de locuit 
- număr - 

Suprafaţa locuibilă 
- mii m2 - 

 
2000 – Total  din care : 
 

162052 365628 4751 

- proprietate de stat 1364 2975 41 

- proprietate privată 160668 362653 4710 
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Fondul de locuinţe existent la sfârşitul anului 2011: 

 

 Locuinţe 
- număr - 

Camere de locuit 
- număr - 

Suprafaţa locuibilă 
- mii m2 - 

 
2003- Total din care : 
 

166003 397858 5509 

- proprietate de stat 2831 5624 89 

- proprietate privată 163172 392234 5420 

 
2005- Total din care : 
 

166979 401511 5573 

- proprietate de stat 2948 5891 94 

- proprietate privată 164031 395620 5479 

 
2007 - Total din care : 
 

168228 406116 5655 

- proprietate de stat 3256 6423 104 

- proprietate privată 164972 399693 5550 

 
2008 - Total din care : 
 

168770 408635 5702 

- proprietate de stat 3426 6760 110 

- proprietate privată 165344 401875 5592 

 
2009- Total din care: 

 
169357 

 
411244 

 
5749 

-proprietate de stat 3437 6773 110 

-proprietate privată 165920 404471 5639 

2010- Total din care: 
 

   
 169514 

                
412695 

                       
 5786 

-proprietate de stat 3440 6750 111 

-proprietate privată 166074 405945 5675 

2011- Total din care: 
 170419 415973 5847 

-proprietate de stat 3645 7109 118 

-proprietate privată 166774 408864 5729 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani 
 
 

Locuinţe terminate în anul 2011, judeţul Botoşani 

 Analizând situaţia existentă la nivelul judeţului Botoşani prezentată mai jos, se observă 
creşterea numărului de locuinţe terminate în anul 2011, comparativ cu anii 2000 şi 2008, cu 
precădere a  proprietăţilor private. 

DENUMIRE INDICATOR  U.M. 1990 2000 2008 2009 2010 2011 

 
LOCUINTE TERMINATE  
                    -total -      
 din care : 
 

nr. 1217 865 911 
 

719 
 

728 1092 

in municipii şi oraşe nr. 997 145 278 233 273 480 

in comune nr. 220 720 633 486 455 612 
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Suprafaţa construită m2 95802 83357 119305 107407 109046 138616 

Suprafaţa utilă m2 78083 65454 91746 82968 84783 105206 

Suprafaţa locuibilă m2 49581 41334 59270 49759 53735 67645 

din care        

 
  Din fondurile publice  
 

    
   

Locuinţe nr. - 20 184 - 48 214 

Suprafaţa construită m2 - 2590 11923 - 3635 15313 

Suprafaţa utilă m2 - 1482 8856 - 2671 10759 

Suprafaţa locuibilă m2 - 912 6052 - 2270 8169 

   
 Din fonduri  private 
 

    
   

Locuinţe nr. 1217 845 727 719 680 878 

Suprafaţa construită m2 95802 80767 107382 107407 105411 123303 

Suprafaţa utilă m2 78083 63972 82890 82968 82112 94447 

Suprafaţa locuibilă m2 49581 40422 53218 49759 51465 59476 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani 

 
Locuinţe terminate, după numărul de camere, pe forme de proprietate 

 
 După cum se poate observa, în anul 2011 a crescut numărul locuinţelor terminate din 
fonduri private, mai ales a celor cu 2 şi 3 camere. 

 

DENUMIRE INDICATOR 
1990 2000 2008 2009 2010 2011 

 
LOCUINTE TERMINATE 
                –  total - 
   din care : 
 

1217 865 911 719 728 1092 

     cu 1 cameră 238 35 14 13 21 44 

     cu 2 camere 328 252 276 65 95 262 

     cu 3 camere 463 382 187 247 214 313 

     cu 4 camere 171 133 195 183 198 260 

     cu 5 camere şi peste 17 63 239 211 200 213 

 
Din fonduri publice 
 din care : 
 

- 20 184 
 
 
- 

48 214 

     cu 1 cameră - - 13 - 18 44 

     cu 2 camere - - 171 - 30 170 

     cu 3 camere - 12 - -  - 

     cu 4 camere - 8 - -  - 

     cu 5 camere şi peste - - - -  - 

 
Din fonduri private  
 din care: 
 

1217 845 727 719 680 878 

     cu 1 cameră 238 35 1 13 3 - 



70 

     cu 2 camere 328 252 105 65 65 92 

     cu 3 camere 463 370 187 247 214 313 

     cu 4 camere 171 125 195 183 198 260 

     cu 5 camere şi peste 17 63 239 211 200 213 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani 
 
Mediul şi protecţia naturii 
 

În judeţul Botoşani nu sunt probleme majore privind poluarea mediului, în principal 
datorită restrângerii activităţii tuturor societăţilor comerciale industriale şi zootehnice; 
problema pricipală legată de mediu la nivelul intregului judeţ o constituie deşeurile 
(menajere, medicale, industriale), impunându-se astfel pe lângă investiţii în infrastructura 
fizică (rampe ecologice de gunoi, colectare selectivă a deşeurilor şi reciclarea lor, 
incineratoare pentru deşeuri medicale etc.), o mai bună informare şi educare a populaţiei în 
scopul protecţiei mediului inconjurător deoarece intervenţia omului în modificarea condiţiilor 
de mediu a depăşit pragurile limită de regenerare a naturii. Ţinând seama de complexitatea 
problemelor de mediu, de efectul economic şi social grav al unor măsuri radicale de reducere 
sau sistare a poluării, de existenţa pericolului poluării transfrontiere şi cu efect global, este 
necesară cooperarea cu toţi factorii responsabili/implicaţi/interesaţi pe plan regional şi 
internaţional pentru elaborarea politicilor de mediu. 

În perioada analizată au fost luate măsuri şi s-a intervenit pe toate planurile specific 
domeniului – legislativ, organizatoric, instituţional, material; s-a creat o reţea de laboratoare 
pentru urmărirea calităţii factorilor de mediu, s-au realizat investiţii care au contribuit la 
diminuarea poluării prin Agenţia de Protecţia Mediului Botoşani; există un organ de control 
teritorial (Garda de mediu), iar la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est s-a înfiinţat la Bacău 
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului, cu rol în elaborarea Strategiei Regionale pentru 
Protecţia Mediului, a Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor şi a Planului Regional de 
Acţiune pentru Mediu (pe baza Planurilor locale aprobate prin Hotărâri ale celor 6 consilii 
judeţene membre ale ADR Nord-Est). Totodată ARPM Bacău va fi organismul de implementare 
al Autorităţii de Management pentru mediu şi va gestiona Fondurile structurale şi de Coeziune. 

Calitatea aerului 
Sub aspectul poluării atmosferei, judeţul Botoşani nu se confruntă cu probleme 

deosebite, datele rezultate din determinările asupra emisiilor în principalele localităţi 
confirmând acest fapt. Valorile înregistrate ca urmare a monitorizării (11 puncte de prelevare 
a probelor) principalilor poluanţi atmosferici: dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi în 
suspensie/sedimentabile (SO2,NO2,NH3, H2S), s-au situat sub limitele maxime admisibile 
stabilite de legislaţia în vigoare. 

Calitatea apelor 
Apa potabilă 
Operatorul judeţean S.C. APA GRUP SA Botoşani deserveşte un număr de 78 localităţi 

(municipii, oraşe, comune şi sate). Sursele de alimentare cu apă sunt : lacul de acumulare 
Stânca- Costeşti, acumularea Bucecea, surse de adâncime din B.H. Prut, acumularea Negreni. 
Serviciul de alimentare cu apă are un număr de 5 staţii de tratare a apei: Bucecea, 
Cătămărăşti, Ştefăneşti, Săveni şi Darabani. Fluxul tehnologic de tratare cuprinde: decantare, 
filtrare, dezinfecţie. 

Calitatea apei potabile furnizată populaţiei este afectată de o serie de factori: 
- neprotejarea eficientă din punct de vedere igienico-sanitar a surselor; 
- infiltraţii din reţelele de canalizare deteriorate; 
- conductele de distribuţie a apei potabile sunt intr-o stare avansată de degradare; 
- staţiile de tratare a apei brute sunt necorespunzătoare. 
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Ape de suprafaţă 

Calitatea apelor de suprafaţă este monitorizată de Sectorul de Gospodărire a Apelor din 
Judeţul Botoşani, in cadrul campaniilor lunare şi trimestriale. Astfel, sunt monitorizate 6 
cursuri de apă: Prut, Başeu, Podriga, Jijia, Sitna şi Miletin, totalizând 551 km. Din cei 1.848 Km 
cursuri de apă, prin analize de laborator se urmăreşte calitatea apei prin 18 secţiuni de 
control, iar la intrarea în ţară a celor două râuri – Prut şi Siret – se efectuează recoltări de 
probe de apă, în comun cu partea ucraineană. 

Analizele efectuate au pus in evidenţă depăşiri ale indicatorilor analizaţi, cele mai 
grave situaţii inregistrându-se pe râurile Podriga, Jijia şi Başeu. Calitatea acestor râuri este 
afectată de deversările de ape uzate insuficient epurate provenite de la staţiile de epurare 
orăşeneşti Darabani, Dorohoi şi Săveni, precum şi de deversările de ape uzate neepurate, 
provenite din localităţile rurale (depozitări necontrolate de deşeuri menajere pe malurile 
cursurilor de apă). 

Ape subterane 

Urmărirea evoluţiei calităţii apelor subterane se face de către Sectorul de Gospodărire 
a Apelor din Judeţul Botoşani prin 27 de foraje amplasate pe întreg teritoriul judeţului. Cele 
mai frecvente depăşiri s-au înregistrat la indicatorii: amoniu, azotaţi şi azotiţi în zona de sud a 
judeţului (Ştefăneşti, Todireni, Sadoveni). 

Poluarea cu nitraţi a apelor este determinată în principal de gestionarea defectuoasă a 
gunoiului de grajd in gospodăriile individuale din mediul rural. Acestea nu sunt prevăzute cu 
platforme protejate pentru colectarea gunoiului de grajd, astfel încât nutrienţii, în special 
nitraţii, se dizolvă în apele subterane. Mai mult decât atât, aceste platforme nu sunt golite în 
vederea colectării şi depozitării. 

De asemenea, cele mai multe comune nu deţin platforme de depozitare pentru gunoiul 
de grajd şi nici echipament de manipulare şi gospodărire a fertilizatorilor organici naturali; 
există, de asemenea, foarte puţine facilităţi individuale de depozitare a gunoiului de grajd şi a 
deşeurilor lichide animaliere la nivelul micilor ferme. Fermele şi operatorii agricoli dispun de 
facilităţi de depozitare a gunoiului de grajd şi a deşeurilor lichide de la animale, dar 
majoritatea facilităţilor de epurare a apelor uzate trebuie reabilitate sau modernizate şi 
prevăzute cu utilaje de manevrare şi gospodărire a fertilizatorilor naturali organici, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Contaminarea apei cu nitraţi proveniţi din agricultură a fost reanalizată şi evaluată în 
scopul identificării zonelor vulnerabile. Din judeţul Botoşani au fost nominalizate 4 localităţi 
eligibile in Ordinul comun nr. 241/2005/MMGA şi 196/2005/MAPDR: Corni, Prăjeni, Ştefăneşti şi 
Truşeşti. Considerăm că numărul comunelor vulnerabile la poluarea cu nitraţi este mult mai 
mare; această constatare rezultă din analizele efectuate de către SGA Botoşani în cele 27 de 
foraje de observaţie ale apei subterane. 

Ape uzate 

O problemă foarte importantă in ceea ce priveşte calitatea apelor de suprafaţă din 
judeţul Botoşani este reprezentată de deficienţele majore existente în domeniul epurării 
apelor uzate: 
- după declararea falimentului S.C. SIRETUL S.A. Bucecea, apele uzate rezultate de la 
populaţie şi agenţii economici din oraşul Bucecea sunt deversate direct în râul Siret, ceea ce 
constituie o sursă majoră de poluare; 
- staţiile de epurare existente (Botoşani, Dorohoi, Darabani, Săveni) înregistrează randamente 
scăzute de epurare, atât datorită exploatării necorespunzătoare a staţiei, cât şi eficienţei 
scăzute a unor componente ale staţiei (treapta biologică), uzate fizic şi moral; 
- noile oraşe Bucecea, Ştefăneşti şi Flămânzi nu au staţii de epurare, ceea ce determină 
poluarea solului, apelor de suprafaţă şi a celor subterane. 
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Având în vedere aceste considerente, se impun activităţi de reabilitare, dezvoltare şi 
modernizare a staţiilor de epurare existente, construirea unor staţii noi şi a sistemelor de 
canalizare aferente. 

Calitatea solului 
Calitatea solurilor din judeţul Botoşani este afectată atât de factori naturali (climă, 

caracteristici edafice etc.), cât şi de acţiuni antropice agricole şi industriale. Principalele 
restricţii ale calităţii solurilor agricole sunt: eroziune, alunecări de teren, inundabilitate, 
compactare, deficit de elemente nutritive, sărăturate, gleizare. 

În judeţul Botoşani au fost inventariate un număr de 83 zone cu alunecări de teren, 
care afectează atât construcţii amplasate în zone situate în intravilanul şi extravilanul 
localităţilor urbane şi rurale, cât şi căi de comunicaţie şi reţele tehnico-editilare şi pentru care 
se impun măsuri urgente de împăduriri. 

De asemenea, au fost identificate 360 de zone inundabile (175 pe cursuri de apă, 8 în 
zona acumulărilor de apă şi 30 în zone de torenţi), cu o suprafaţă de cca. 13.825 ha, amplasate 
în 167 de localităţi. Din aceste zone inundabile, doar 65 sunt evidenţiate în Planurile 
urbanistice generale ale unităţilor administrativ-teritoriale (de regulă în PUG-urile 
reactualizate după anul 2003). În scopul limitării pagubelor produse de inundaţii se impune 
elaborarea hărţilor de risc, reactualizarea PUG-urilor şi RLU-urilor, incluzându-se toate zonele 
de risc cu potenţial de inundaţii. 

 Managementul deşeurilor 

Managementul deşeurilor trebuie să se subscrie obiectivelor politicii naţionale şi 
europene în materie de prevenire a generării deşeurilor şi să urmărească reducerea consumului 
de resurse şi aplicarea practică a ierarhiei deşeurilor.  

Principiul acţiunii preventive este unul din principiile care stau la baza Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare, iar Directiva 2008/98/CE privind deşeurile, transpusă în legislaţia naţională prin 
Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, prezintă ierarhia deşeurilor care “se aplică în 
calitate de ordine a priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de prevenire a 
generării şi de gestionare a deşeurilor, astfel: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, 
reciclarea, alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică şi 
eliminarea”. 

Abordarea din noua lege privind regimul deşeurilor se bazează pe trei principii majore: 
• Prevenirea generării deşeurilor – factor considerat a fi extrem de important în cadrul 

oricărei strategii de gestionare a deşeurilor, direct legat atât de îmbunătăţirea 
metodelor de producţie cât şi de determinarea consumatorilor să îşi modifice cererea 
privind produsele (orientarea către produse verzi) şi să abordeze un stil de viaţă care să 
genereze cantităţi reduse de deşeuri. 

• Reciclare şi reutilizare – în cazul în care sunt generate deşeuri, încurajarea unui nivel 
ridicat de recuperare a materialelor componente, preferabil prin reciclare materială. În 
acest sens sunt identificate câteva fluxuri de deşeuri pentru care reciclarea materială 
este prioritară: deşeurile de ambalaje, vehicule scoase din uz, deşeuri de baterii, 
deşeuri din echipamente electrice şi electronice. 

• Îmbunătăţirea eliminării finale a deşeurilor şi a monitorizării – în cazul în care 
deşeurile nu pot fi recuperate, acestea trebuie eliminate în condiţii sigure pentru 
mediu şi sănătatea umană, cu un program strict de monitorizare. 

Potrivit Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, gestionarea deşeurilor reprezintă  
“colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor 
operaţiuni şi intreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile 
întreprinse de un comerciant sau un broker.” 

Responsabilitatea pentru activităţile de gestionare a deşeurilor revine în primul rând 
generatorilor în conformitate cu principiile “răspunderii extinse a producătorului” şi 
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“poluatorul plăteşte”, dar şi celorlalţi operatori implicaţi în fluxul de gestionare, pentru 
asigurarea trasabilităţii deşeului de la locul de generare până la instalaţiile autorizate de 
tratare. 

În ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor municipale generate de populaţie, Legea 
nr.211/2011 vine în completarea obligaţiilor atingerii următoarelor obiective şi ţinte, în 
responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale: 
■ reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate cu 50% până la 16 iulie 
2013, faţă de cantitatea produsă în anul 1995 
■ reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate cu 65% până la 16 iulie 
2016, faţă de cantitatea produsă în anul 1995 
■ atingerea ţintelor de reciclare şi de valorificare pentru deşeurile de ambalaje, ţinte 
negociate prin Tratatul de aderare şi specificate în planul Regional de Gestionare a deşeurilor 
pentru Regiunea 1 Nord-Est 
■ atingerea ţintelor de colectare şi valorificare a deşeurilor din echipamente electrice şi 
electronice provenite din gospodăriile populaţiei 
■ dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor periculoase din deşeuri menajere 
pentru a contribui la atingerea ţintelor privind colectarea şi valorificarea bateriilor şi 
acumulatorilor uzaţi proveniţi din gospodării 
■ reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate 
■ pregatirea, până în anul 2020,  pentru reutilizare/reciclare a 50% din cantitatea deşeurilor 
menajere generate  
■ pregatirea, până în anul 2020,  pentru reutilizare/reciclare şi alte operaţiuni de valorificare 
materială, a 70% din cantitatea deşeurilor nepericuloase provenite din activitatea de 
construcţii şi demolări 
■ asigurarea de către autorităţile administraţiei publice locale, începând cu anul 2012, a 
colectării separate pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi 
sticlă. 
■ gestionarea separată a biodeşeurilor, astfel: 
- colectarea separată a biodeşeurilor, în vederea compostării şi fermentării acestora; 
- tratarea biodeşeurilor într-un mod care asigură un înalt nivel de protecţie a mediului;  
- folosirea de materiale sigure pentru mediu, produse din biodeşeuri; 
- încurajarea compostării individuală în gospodării. 
- colectarea separată a deşeurilor biodegradabile provenite din parcuri şi grădini şi 
transportarea la staţii de compostare sau pe platforme individuale de compostare. 

Gestionarea deşeurilor municipale în judeţul Botoşani 

Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi rural 
de către gospodării, instituţii, unităţi comerciale, operatori economici (deşeuri menajere şi 
asimilabile), deşeuri rezultate din salubrizarea spaţiilor publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, 
deşeuri generate de activităţile de construcţii, renovări sau demolări.  

Gestionarea deşeurilor municipale presupune pre-colectarea, colectarea, transportul, 
valorificarea şi eliminarea acestora prin depozitare. Responsabilitatea pentru gestionarea 
deşeurilor municipale aparţine administraţiilor publice locale, care, în mod direct sau prin 
delegarea gestionării serviciului de salubrizare către un operator autorizat, trebuie să asigure 
colectarea, colectarea selectivă, transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea finală a 
acestor deşeuri. 

a. Colectarea deşeurilor municipale 
După provenienţa lor, deşeurile municipale includ:  

- deşeuri menajere de la populaţie şi deşeuri asimilabile celor menajere de la agenţii 
economici;  

- deşeuri din servicii municipale (deşeuri stradale, din pieţe, spaţii verzi);  
- deşeuri din construcţii şi desfiinţări generate de populaţie. 
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  În anul 2011 toate localităţile urbane şi rurale au asigurat serviciile de salubritate.  
Serviciile de specialitate ale autorităţilor publice locale şi operatorii de salubritate au 
gestionat deşeurile municipale provenite de la 96,5% din populaţia urbană şi de la 96,9% din 
populaţia rurală a judeţului. Aceasta conduce la un grad de acoperire cu servicii de salubrizare 
a 96,75% din populaţia judeţului, calculele fiind făcute prin raportare la populaţia stabilă a 
judeţului din datele provizorii ale recensământului populaţiei. 

Colectarea deşeurilor municipale pe teritoriul judeţului Botoşani s-a făcut prin 
intermediul a 10 operatori de salubrizare, care au raportat următoarele cantităţi de deşeuri:  
- 43793,53 tone de deşeuri menajere şi asimilabile in amestec 
- 3050,486 tone de deşeuri menajere colectate selectiv 
- 6732,938 tone de deşeuri din salubrizarea spaţiilor publice 
- 6257,89 tone deşeuri din activităţi de construcţie şi demolări generate de populaţie. 

A fost estimată o cantitate de circa 1328,545 tone deşeuri menajere generate dar 
necolectate, provenite de la populaţia nedeservită de servicii de salubritate.  

Evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale generate şi a celor colectate în perioada 
2004– 2011, este prezentată grafic mai jos, conform datelor furnizate de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Botoşani: 
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Sursa: APM Botoșani, 2013 

 
În anul 2011, municipalităţile au asigurat colectarea următoarelor cantităţi şi tipuri de 

deşeuri: 
Deşeuri colectate Cantitate colectată Procent 

(mii tone) (%) 

Deşeuri menajere şi asimilabile colectate in amestec 43,794 73,19 

Deşeuri menajere şi asimilabile colectate selectiv 3,050 5,10 

Deşeuri din servicii municipale 6,733 11,25 

Deşeuri din construcţii/demolări 6,258 10,46 

TOTAL 59,835 100 

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului -MEDIUS 
 
Cea mai insemnată pondere o reprezintă deşeurile menajere şi asimilabile colectate în 

amestec, generate atât din activităţi casnice cât şi provenite din instituţii, comerţ, alţi 
operatori economici. Cantităţile de deşeuri menajere şi asimilabile colectate în amestec în 
anul 2011 în judeţul Botoşani, după mediile de generare, sunt prezentate mai jos: 
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Deşeuri menajere colectate în amestec Cantitate colectată Procent 

(mii tone) (%) 

de la populaţie 34.338 78.41% 

de la agenţi economici 9.456 21.59% 
TOTAL 43.794 100.00% 

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului-MEDIUS 
 

 
Compoziţia deşeurilor menajere în judeţul Botoşani se obţine în baza estimărilor 

efectuate de operatorii de salubritate, în cadrul chestionării statistice anuale privind 
gestionarea deşeurilor municipale. Pentru anul 2011, aceasta se prezintă astfel: 

 

Compoziţia 
2011 

Cantitate (mii tone) % 

Hârtie/carton 5.41 11.55% 

Textile 2.08 4.44% 

Materiale plastice 7.83 16.72% 

Sticlă 3.73 7.96% 

Metale 1.96 4.18% 
Biodegradabile 24.80 52.95% 
Inerte 0.14 0.30% 

Altele 0.89 1.90% 

Total 46.84 100.00% 
Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului-MEDIUS 

 
b. Sortarea şi transferul deşeurilor municipale 
Infrastructura destinată sortării şi transferului deşeurilor municipale, este reprezentată 

la nivelul judeţului Botoşani de următoarele facilităţi construite prin proiecte finanţate din 
fonduri PHARE CES, actualmente în operare: 

- Staţia de Sortare şi Transfer a deşeurilor Dorohoi  
- Staţia de Sortare şi Transfer a deşeurilor Flămânzi.  

Capacităţile de transfer sunt :  
o Staţia Dorohoi - 12974.75 tone/an 
o Staţia Flămânzi - 8000 tone/an. 
 
Capacităţile de sortare sunt : 
o Staţia Dorohoi - 3566.68 tone/an 
o Staţia Flămânzi - 3000 tone/an. 
 
În anul 2011, în cadrul celor două staţii au fost sortate şi predate în vederea 

valorificării  168,76  tone deşeuri, din care: 
o deşeuri de hârtie şi carton – 65,39 tone 
o deşeuri de materiale plastice – 57,10 tone 
o deşeuri metalice – 1,77 tone  
o DEEE – 6,8 tone 
o Anvelope – 37,7 tone. 
Aceste facilităţi au asigurat în anul 2011, transferul unei cantităţi totale de 3.311,8 

tone deşeuri. 
 

c. Depozitarea deşeurilor 
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Depozitarea reprezintă singura opţiune de eliminare a deşeurilor municipale în judeţul 
Botoşani. În anul 2011 în judeţul Botoşani au fost în operare 3 depozite de deşeuri municipale: 
Depozitul Botoşani, Depozitul Darabani şi Depozitul Săveni. Acestea au asigurat preluarea spre 
eliminare a deşeurilor municipale generate de pe teritoriul judeţului, parţial şi din judeţele 
Suceava şi Iaşi.  

Din data de 16 iulie 2012, depozitul Botoşani şi-a incetat activitatea în conformitate cu 
calendarul stabilit prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. 

Începând cu 1 noiembrie 2012, pentru o perioadă de 1 an, operatorul de salubrizare din 
municipiul Botoşani a primit autorizaţie de mediu pentru stocarea temporară în vederea 
eliminării deşeurilor municipale pentru un amplasament special amenajat, cu suprafaţa de 
2,575 ha. 
 

Caracteristici 
depozite 

Dorohoi Botoşani Darabani Săveni 

Stare depozit Depozitare sistată În operare În operare În operare 

Amplasament Mun. Dorohoi, la 
cca. 1000m de 
zona locuită 

Mun. Botoşani, la 
cca. 200m de zona 

locuită 

Oraş Darabani, la 
cca 1000m de 
zona locuită 

Oraş Săveni, la 
cca. 1000m de 
zona locuită 

Capacitate 
construită (mc) 

500.000 1.700.000 50.000 45.900 

Grad de ocupare 
depozit 

57% 73% 61% 83% 

Anul construirii 1995 1982 1984 1960 
Data sistării 
depozitării 

31.12.2008 16.07.2012 16.07.2014 16.07.2016 

Cantităţi 
depozitate in 

anul 2011 (tone) 

- 81.953 4.476 5.492 

Sursa: APM Botoșani, 2013 
 

Consiliul Judeţean Botoşani este beneficiarul proiectului „Sistem integrat de 
management al deşeurilor în judeţul Botoşani”, aflat în implementare, finanţat de Uniunea 
Europeană prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, 
Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 
şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, care se derulează pe o perioadă de 57 de luni cu 
finalizare la data de 21.08.2015, valoarea totală a proiectului fiind de 143.068.697 lei fără 
TVA. 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a 
deşeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în Judeţul Botoşani, prin îmbunătăţirea 
serviciului de gestionare a deşeurilor şi reducerea numărului de depozite neconforme 
existente, în conformitate cu practicile şi politicile Uniunii Europene. 

Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani 
este în concordanţă cu legislaţia UE, iar obiectivele specifice sunt: 

� Asigurarea unui grad de acoperire a colectării de 100% în zonele urbane. 
� asigurarea unui grad de acoperire a colectării de 90% în sate şi aglomerările din zonele 

rurale. 
� asigurarea conformităţii cu legislaţia UE privind colectarea deşeurilor din ambalaje şi 

depozitarea deşeurilor biodegradabile. 
� realizarea unei depozitări a deşeurilor eficiente din punct de vedere al protecţiei 

mediului 
� minimizarea impactul depozitelor urbane şi rurale asupra mediului. 

Investiţiile proiectului constau în: 
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• construirea unui depozit judeţean conform la Stăuceni, cu staţie de sortare şi staţie de 
colectare levigat; 

• închiderea a două depozite ne-conforme, la Botoşani şi Dorohoi; 
• construirea a cca 1.300 platforme de colectare în întreg judeţul; 
• achiziţionarea a cca 24.000 lăzi de compostare pentru gospodării pentru întregul judeţ; 
• achiziţionarea a cca 7.400 euro-containere de 1,1 mc pentru întregul judeţ; 
• achiziţionarea a 23 de vehicule de colectare şi transport/transfer a deşeurilor pentru 

întreg judeţul; 
• conştientizare, supervizare, asistenţă tehnică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depozit judeţean conform la Stăuceni 

 
Prin acest proiect se vor realiza lucrările de închidere definitivă a depozitelor de 

deşeuri municipale din Dorohoi şi Botoşani, în prezent cu activitatea sistată. 

 Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 

Actul normativ care reglementează gestionarea acestui flux de deşeuri este H.G. nr. 
1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Acesta urmăreşte: 

- prevenirea producerii deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi 
reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare ale acestor tipuri de deşeuri pentru a 
reduce în cea mai mare măsură cantitatea de deşeuri eliminate; 

- urmărirea îmbunătăţirii performanţei de mediu a tuturor operatorilor implicaţi în ciclul 
de viaţă al echipamentelor electrice şi electronice (producători, distribuitori şi consumatori) şi 
în mod special a agenţilor economici direct implicaţi în colectarea, tratarea, reciclarea, 
valorificarea şi eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. 
  În acest sens s-au înfiinţat puncte de colectare care să permită deţinătorilor şi 
distribuitorilor finali să predea deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). 
Administrarea punctelor de colectare este în sarcina autorităţilor publice locale şi/sau a 
agenţilor economici care sunt autorizaţi în acest sens. 

Lista agenţilor economici autorizaţi pentru colectarea DEEE- uri din judeţul Botoşani 
este următoarea: 

 
 

Denumire Adresa, date de contact 

SC GOLDANA SRL 
mun. Botoşani, str. Petru Rareş, nr.26, jud. Botoşani, 
tel:0231537794, fax:0231512262 

SC SERVICII PUBLICE LOCALE SRL  
mun. Dorohoi, str. Poştei, nr.5, jud. Botoşani,  
tel: 0231610199 

SC URBAN SERV SA 
mun. Botoşani, str. 1 Decembrie, nr.19, jud. Botoşani,   
tel: 0231517912; fax: 0231531662; 
e-mail: contact@urbanserv.Botoşani.ro  
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SC REMAT SCHOLZ - FILIALA 
MOLDOVA 

mun. Botoşani, str. Manoleşti Deal, nr.3 A, jud. Botoşani, tel/fax: 
0231514846 

SC REMAT SA IASI 
mun. Botoşani, str.Mobilei nr.6-8, jud. Botoşani,  
tel: 0231536878 

SC LOCAL SERVICII SRL  
loc.Flămânzi, jud. Botoşani  
tel. 0231552626 

SC DEEA CLEANING SRL  mun.Botoşani, str.Aleea Pinului, Nr.7, jud. Botoşani 

SC PREDEMET SA  
loc.Podu Iloaiei, str. Scobalţeni, Nr.2, Jud. Iasi,  
tel./fax 0232740260 
(APL: Bucecea, Candesti, Rachiti) 

SC ELIASC SRL 
 

mun. Botoşani, str. Vasile Alecsandri nr.1-3, jud. Botoşani, tel/fax. 
0231529689 
mun.Botoşani, str. George Enescu nr.8, jud. Botoşani, tel/fax. 
0231529689 

SC DAMIENA SRL 
 

com. Moara, str.Moara Nica, nr. 479, jud. Suceava,  
tel/Fax: 023053624 

SC PAVRA COM SRL 
mun.Botoşani, str. Viilor, nr.14, jud.Botoşani,  
tel/fax: 023531131 

PRIMARIA SĂVENI 
Oraş Săveni, str. 1 Decembrie, nr.1, jud. Botoşani,  
tel: 0744596947, 0231541070, fax: 0231541313 

Sursa: APM Botoșani, 2013 
 
 În judeţul Botoşani nu sunt firme autorizate să dezmembreze sau să recicleze deşeuri 
de echipamente electrice şi electronice. 

O parte din administraţiile publice locale din judeţ au organizat spaţii speciale 
pentru preluarea DEEE-urilor de la gospodăriile populaţiei, în special cu ocazia 
derulării de campanii de informare şi conştientizare pe acest domeniu. Colectarea 
propriu-zisă a DEEE-urilor se organizează de către autorităţile publice locale şi/sau 
operatorii economici autorizaţi pentru colectarea DEEE. Transferul deşeurilor 
colectate către instalaţii de reciclare se face prin terţi operatori autorizaţi pentru 
preluarea şi transportul acestor deşeuri. 
 În cursul anului 2012, în judeţul Botoşani s-a colectat de către operatorii de mai sus o 
cantitate de 163,293 tone deşeuri de echipamente electrice şi electronice şi s-a transferat în 
vederea valorificării o cantitate de 156,931 tone DEEE. 
 Cantităţi importante de DEEE-uri au fost colectate şi ca urmare a campaniilor de 
informare şi conştientizare organizate de asociaţiile colective ale producătorilor RoRec  
(63,252 tone) şi ECOTIC (2,444 tone). În judeţul Botoşani s-au colectat în total 228,989 tone 
DEEE în anul 2012. 

Deşeuri provenite din activităţi medicale 

Această categorie de deşeuri are în prezent un flux special de gestionare. Gestionarea 
deşeurilor rezultate din activităţile medicale este reglementată de Ordinul nr. 1226 din 3 
decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate 
din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date 
privind deşeurile rezultate din activităţi medicale. 

Cantitatea de deşeuri produsă cât şi tipurile de deşeuri rezultate din activităţile 
medicale variază în funcţie de mărimea unităţii sanitare, de specificul activităţii şi al 
serviciilor prestate, de numărul pacienţilor asistaţi sau internaţi la un moment dat. În anul 
2012 au fost monitorizate un număr de 92 unităţi sanitare şi de asistenţă socială generatoare 
de deşeuri medicale.  
  Toate unităţile medicale de pe teritoriul judeţului au respectat termenele de încetare 
a activităţii de ardere a deşeurilor medicale în fostele crematorii. 
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Pe teritoriul judeţului Botoşani nu există incineratoare pentru eliminarea deşeurilor 
medicale şi nici firme autorizate pentru transportul deşeurilor medicale periculoase. Unităţile 
medicale au incheiat contract de prestări servicii în vederea transportului şi a eliminării 
deşeurilor medicale, cu operatori economici autorizaţi. 

Pentru deşeurile cu potenţial infecţios rezultate doar din activitatea proprie, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Mavromati şi S.C. Ecomed S.R.L. Botoşani s-au dotat cu instalaţii de 
sterilizare şi mărunţire, deşeurile rezultate in urma mărunţirii fiind preluate de operatorul de 
salubrizare. Deşeurile anatomo-patologice nu se pretează neutralizării şi au fost eliminate prin 
firme specializate.  

Probleme actuale în domeniul gestionării deşeurilor 

� Lipsa facilităţilor de prelucrare a biodeşeurilor, care ar putea valorifica inclusiv  
nămolurile de la statiile de epurare, in vederea atingerii obiectivelor de deviere de la 
depozitare a acestor tipuri de deşeuri, generatoare de gaze cu efect de seră. Master 
Planul privind gestionarea deşeurilor permite construirea unei astfel de facilităţi, 
arondată municipiului Botoşani. 

� Lipsa facilităţilor care să pregătească deşeuri pentru reutilizare sau să recicleze 
anumite fluxuri de deşeuri (de ex. Sticla), în vederea atingerii obiectivelor de deviere şi 
reciclare din Legea nr.211/2011. 

� Lipsa legislaţiei sau a unor norme locale care să impună o gestionare corectă a 
deşeurilor din construcţii şi demolări în vederea atingerii obiectivelor de valorificare 
din Legea nr. 211/2011. 

� Lipsa unui cadru legal clar sau a unor norme locale care să impună operatorilor care 
administrează căile de transport rutiere să organizeze activitatea de salubrizare într-un 
mod profesionist. 

 
 Conservarea biodiversităţii şi protecţia naturii 

 Reţeaua Natura 2000 include cele mai importante arii naturale protejate pentru 
protecţia animalelor, plantelor şi habitatelor vulnerabile din Europa. Scopul său este de a 
conserva pe termen lung aceste habitate şi specii, iar dacă este necesar de a le restaura 
pentru a atinge un stadiu de conservare favorabil. Reţeaua Natura 2000 are la bază Directivele 
Europene privind Habitatele şi Păsările. 

 Arii naturale protejate  
 În judeţul Botoşani există arii naturale protejate de interes comunitar, de interes 
naţional şi de interes judeţean. 

� Arii naturale protejate de interes comunitar 
Există 11 situri Natura 2000: 4 SPA-uri declarate prin HG. nr. 971 din 5 octombrie 2011 

pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie 
specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 
România şi 7 SCI-uri declarate prin Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea şi completarea 
H.G. nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 
importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 . 
Suprafaţa totală a siturilor Natura 2000 din judeţul Botoşani este de 46431,85 ha, ceea ce 
înseamnă 9,3% din suprafaţa judeţului Botoşani. 

ARII DE  PROTECŢIE SPECIALA AVIFAUNISTICĂ - SPA 

În judeţul Botoşani, sunt declarate 4 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică, conform HG. nr. 
971 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1.284/2007. Suprafaţa 
totală  SPA-uri declarate este de  29453,68 ha. 

1. ROSPA0058 Lacul Stânca-Costeşti – 2161 ha 
Localizare- teritorii ale oraşului Ştefăneşti, comunelor Ripiceni şi  Manoleasa. 
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2. ROSPA 0049 Iazurile de pe Valea Başeului – Podrigăi - Ibănesei - 2705 ha 
Localizare: teritorii ale localităţilor: Darabani, Săveni, Cordăreni, Hăneşti,  Hudeşti, Havârna, 
Mileanca, Vorniceni, Ungureni, Ştiubieni, Vlăsineşti, Conceşti.  

3. ROSPA 0110 Acumulările Rogojeşti – Bucecea - 2106 ha 
Pe teritoriul judeţului Botoşani suprafaţa este de 1537,38 ha . 
Localizare: judeţele Botoşani, Suceava. Ocupă teritorii aferente comunelor: Mihăileni şi Vf 
Câmpului. 

4. ROSPA 0116 Dorohoi Şaua - Bucecei -25330 ha 
Pe teritoriul judeţului Botoşani-23050,3 ha. 
Localizare: judeţele Botoşani, Suceava, Iaşi. Pe teritoriul judeţului Botoşani ocupă teritorii din 
următoarele localităţi : Brăeşti, Vorona, Bucecea , Vârful Câmpului, Corni, Văculeşti, Cristeşti, 
Şendriceni, Curteşti, Dorohoi, Leorda, Lozna, Mihai Eminescu, Tudora,Vlădeni. 
 

• SITURI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ - SCI 
În prezent, în judeţul Botoşani există 7 Situri de Importanţă Comunitară declarate prin 

Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1964/2007 privind instituirea 
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară. Suprafaţa totală  SIC-
uri declarate este de 16978,17  ha. 

1) ROSCI 0141 Pădurea Ciornohal - 270 ha 
Localizare - comuna Călăraşi 

2) ROSCI 0076 Dealul Mare-Hârlău – 25112 ha 
Localizare - judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui. Pe teritoriul judeţului Botoşani suprafaţa este de 
14565 ha şi ocupă teritorii din următoarele localităţi: Copălău, Corni, Coşula, Cristeşti, 
Curteşti, Flamânzi, Frumuşica, Tudora, Vlădeni, Vorona. 

3) ROSCI 0255  Turbăria Lozna (Dersca) - 12 ha 
Localizare -comuna  Lozna . 

4) ROSCI 0234  Stânca - Ştefăneşti - 1 ha 
Localizare -Stânca, oraş Ştefăneşti. 

5) ROSCI 0399 Suharău- Darabani - 1936 ha 
Localizare- localităţile Conceşti, Darabani, Hudeşti, Suharău. 

6) ROSCI 0391 Siretul Mijlociu Bucecea - 570 ha 
Localizare: judeţele Botoşani şi Suceava. Pe  judeţul Botoşani ocupă  teritorii din localităţile: 
Bucecea şi Vârful Câmpului . 

7) ROSCI 0184 Pădurea Zamostea Lunca - 299 ha 
Localizare: judeţele Botoşani şi Suceava. Pe teritoriul judeţului Botoşani, ocupă 68,77 ha şi 
cuprinde teritorii din comunele Cândeşti şi Vf. Câmpului. 
 

� Arii naturale protejate de interes naţional şi judeţean 
Există un număr de 55 arii naturale protejate de interes naţional şi judeţean, cu 

suprafaţa totală de 8268,2 ha reprezentând 1,6% din suprafaţa judeţului, din care: 
• 46 se află sub regim protecţional judeţean, având o suprafaţă de 5043,2 ha, declarate 

prin HCJ nr.170/2010 privind unele măsuri pentru protecţia ariilor naturale protejate de 
interes judeţean, a parcurilor dendrologice, a arborilor monumente ale naturii, a florei 
şi faunei sălbatice . 

• 9 sunt incluse în RNAP, având suprafaţa de 3225 ha (8 sunt rezervaţii naturale declarate 
prin Legea nr. 5/2000 şi una este de Protecţie Specială Avifaunistică declarată prin HG 
nr.2151/2004). 

 
REZERVAŢII NATURALE 
Tip forestier 

1) Pădurea Tudora – 119 ha, situată pe raza Ocolului Silvic Mihai Eminescu 
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2) Pădurea Ciornohal - 76,5 ha, situată pe raza Ocolului Silvic Truşeşti 
3) Arinişul de la Horlăceni – 5 ha, situată pe raza Ocolului Silvic Dorohoi  
4) Făgetul Secular Stuhoasa  -60,5 ha, situată pe raza Ocolului Silvic Dorohoi 

 
Tip floristic 

1) Turbăria de la Dersca (Lozna) -10 ha, situată în comuna Lozna 
2) Bucecea Bălţile Siretului – 2 ha, situată în oraşul Bucecea 
3) Stânca-Ştefăneşti -1 ha, situată în comuna Ştefăneşti 
4) Stânca-Ripiceni -  1 ha, situată în comuna Ripiceni 
 
ARII DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ 

• Lacul Stânca-Costeşti - 2950 ha, situată de-a lungul acumulării Stânca-Costeşti, între 
localităţile Stânca şi Mitoc. 
 

Prin H.C.J. nr.170 /2010 privind unele măsuri pentru protecţia ariilor naturale protejate 
de interes judeţean, a parcurilor dendrologice, a arborilor monumente ale naturii, a florei şi 
faunei sălbatice, s-a impus un regim de ocrotire pentru 46 arii naturale protejate de interes 
judeţean: 

• Păduri cu  funcţii  de recreere aflate în jurul unor obiective turistice: 
- 6 păduri, 410,2ha, localităţile: Mihai Eminescu, Vârful Câmpului, Truşeşti, Durneşti 

Frumuşica, Vorona 
• Păduri cu funcţii de recreere aflate în jurul oraşelor şi a drumurilor naţionale: 
- 17 păduri, 2381,2 ha, localităţile: Săveni, Botoşani, Curteşti, Mihai Eminescu, Copălău, 

Băluşeni, Blândeşti, Vârful Câmpului, Văculeşti, Şendriceni, Dorohoi, Flămânzi, 
Durneşti, Gorbăneşti. 

• Păduri cu funcţii de protecţie a malurilor râurilor şi cele de protecţie a râurilor care 
alimentează lacurile de acumulare: 
- 21 păduri, 2192 ha, în localităţile : Coţuşca, Rădăuţi Prut, Păltiniş, Suharău, Darabani, 
Hudeşti, Cândeşti, Vârful Câmpului, Santa Mare, Româneşti, Ştefăneşti, Tudora, Corni, 
Vorona, Bucecea, Frumuşica. 

• Rezervaţii naturale de interes judeţean:  
- tip floristic Pădurea cu lalele - 49,7 ha, situată în comuna Havârna. 
- tip faunistic  Zona umedă Orăşeni Vale - 10 ha, situată în comuna Curteşti. 

Toate investiţiile mari, dar şi cele mici, amplasate în zone naturale, trebuie să ţină 
cont, în primul rând, de impactul negativ asupra florei, faunei sălbatice, habitatelor naturale, 
peisajelor şi ecosistemelor. În acest sens, proiectele/planurile înaintate pentru reglementarea 
din punct de vedere al protecţiei mediului, au fost supuse procedurii specifice privind 
aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte 
publice şi private. Pentru preîntâmpinarea potenţialelor efecte asupra schimbărilor în 
elementele de peisaj şi ecosisteme, se impun analize bine documentate, elaborate conform 
legislaţiei în vigoare, punându-se accent pe efectele pe termen mediu şi lung. 

Orice plan sau proiect care ar putea avea un impact negativ asupra ecosistemelor 
naturale din reţeua ecologică europeană Natura 2000, sunt supuse procedurii de evaluare 
adecvată, conform Ordinului nr. 19/2010. 

 Habitatele naturale 

Habitate naturale de interes naţional 
 Principalele tipuri de habitate naturale identificate pe teritoriul judeţului Botoşani 
sunt: habitatele de pădure, habitate de pajişti şi tufărişuri, habitate de stâncării, turbării şi 
mlaştini, habitate de ape dulci. 
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1. Habitatele de pădure din judeţul Botoşani au o suprafaţă 55123 ha, ceea ce 
reprezintă 11,05% din teritoriul judeţului, procent care se situează sub media pe ţară (care 
este de 27%).  

2. Habitatele de pajişti (păşuni, fâneţe, pajişti naturale) însumează 89.781 ha care 
reprezintă 18% din suprafaţa judeţului Botoşani.   

3. Habitatele de stâncării se intâlnesc în comunele Ripiceni şi Manoleasa precum şi în 
oraşul Ştefăneşti. Calcarele recifale din aceste habitate reprezintă mediul de viaţă prielnic 
pentru  plantă termofilă „Schivereckia podolica” un endemism naţional cu statut de 
“periclitat”, motiv pentru care s-au constituit rezervaţiile naturale de la Stânca-Ştefăneşti şi 
Ripiceni (actualmente comuna Manoleasa, locaţie unde specia floristică a fost transplantată de 
la Stânca Ştefăneşti). 

4. Habitatele de turbărie sunt reprezentate de „Turbăria de la Dersca” (comuna 
Lozna) unde este constituită o rezervaţie floristică cu o deosebită valoare monumentală şi 
estetică în care s-a urmărit conservarea frumuseţilor naturale.  

5. Habitate de ape dulci – cele mai importante lacuri de pe teritoriul judeţului 
Botoşani sunt: Acumularea  Stânca Costeşti pe râul Prut, acumulările Bucecea şi Rogojeşti pe 
râul Siret, Cal Alb, Negreni, Havârna, Hăneşti pe râul Başeu, Mileanca pe râul Podriga.  

Habitate naturale de interes comunitar 
       În judeţul Botoşani s-au identificat următoarele categorii de habitate naturale de 
interes comunitar: 
 

1. Habitate de ape dulci 
- lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition: ROSCI 0255 
Turbăria de la Dersca. 

2. Habitat de pajişti şi tufărişuri 
- comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso- Sedion albi: ROSCI0234 Stânca-
Ştefăneşti; 
- comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor: ROSCI0391 Siretul 
Mijlociu- Bucecea; 
- tufărişuri de foiose ponto-sarmatice: ROSCI0141 Pădurea Ciornohal, ROSCI0399 Suharău 
Darabani; 
- stepe ponto-sarmatice ROSCI0399 Suharău Darabani. 

3. Habitate din turbării şi mlaştini 
- turbării degradate capabile de regenerare naturală: ROSCI0255 Turbăria de la Dersca. 

4. Habitate de pădure 
- Păduri dacice de stejar şi carpen: ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău, ROSCI0141 Pădurea 
Ciornohal, ROSCI0399 Suharău-Darabani; 
- Păduri de stejar cu carpen de tip Galio- Carpinetum: ROSCI0076 Dealul Mare – Hârlău; 
- Păduri de fag de tip Asperulo Făgetum: ROSCI0399 Suharău – Darabani; 
- Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Frasinus excelsior din lungul marilor 
râuri: ROSCI0184 Pădurea Zamostea-Lunca. 
 
 
 

Specii de floră şi faună sălbatică identificate pe teritoriul judeţului Botoşani 
 
- Flora: Vegetaţia naturală a judeţului Botoşani, caracteristică zonei de silvostepă, este 

alcătuită predominant din plante ierboase în păşuni naturale, reprezentate prin asociaţii de 
graminee adaptate la secetă, ca şi prin unele specii de plante suculente şi bulbifere, care 
formează asociaţii vegetale ce ocupă zonele afectate de alunecări de teren din parte de nord, 
est-vest şi sud-vest a judeţului.  
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Tufărişurile din covorul ierbaceu sunt reprezentate de arbuşti ca: Prunus spinosa 
(porumbarul), Rosa canina (măceşul), Crataegus monogina (păducelul) etc. De-a lungul râurilor 
ca şi pe solurile de lăcovişte umede, se intâlneşte o vegetaţie hidrofilă reprezentată prin specii 
de: Typha latifolia (papură), Phragmites australis (stuf), Equisetum palustre (barba ursului), 
Carex riparia (rogoz), Polygonum amphibium (troscot de baltă) etc. 
 În pajiştile stepice xeromezofile se întâlnesc speciile: Festuca valesiaca (păiuş), Stipa 
joannis, Stipa lessingiana, Stipa pulcherima (colilie) în special în jurul localităţilor Todireni, 
Unţeni, Călăraşi, Hlipiceni. 
 În partea nordică, vestică şi sudică a judeţului, în pajişti şi terenurile agricole se 
întâlnesc: Festuca valesiaca (păiuşul), Festuca rupicola, care ocupă locul fostelor păduri de 
Quercus robur (stejar). 
 Pe teritoriul judeţului există 5 specii de floră nominalizate în Anexa nr. 2  a Directivei 
Habitate, respectiv Anexa nr. 3 din O.G. nr. 57/2007 cu completările şi modificările ulterioare 
(specii de plante a căror conservare necesită desemnarea Ariilor speciale de conservare): 
Cypripedium calceolus, Iris aphylla ssp. hungarica, Angelica palustris, Crambe tataria, Echium 
russicum. 
 Floră ocrotită (conform Hotărârii nr. 170/2010 a Consiliului Judeţean Botoşani): papucul 
doamnei (Cypripedium calceolus), laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris L.), ruşcuţa de 
primăvară (Adonis vernalis), nufărul alb şi nufărul galben (Nymphaea alba şi Nyphar luteum), 
crinul de pădure (Llilium martagon), Schiwereckia podolica, trânjoaica (Ranunculus illyricus), 
urechelniţa (Sempervivum ruthenicum), cosaciul (Astragalus austriacus), şopârliţa (Veronica 
incana), brânduşa de toamnă  (Colchicum autumnale). 

Floră ocrotită de interes comunitar: Cypripedium calceolus (papucul doamnei), Iris 
aphylla ssps. hungarica (stânjenel), Angelica palustris (angelica de baltă). 

- Fauna: În judeţul Botoşani se pot diferenţia două domenii faunistice: unul de 
silvostepă şi altul de pădure. 
 Fauna de silvostepă, respectiv din zona de câmpie, este reprezentată prin unele 
rozătoare ca: popândăul (Citellus citellus), dăunător pentru culturile cerealiere, o varietate 
specifică nordului Moldovei de căţelul pământului, şoarecele săritor de stepă (Sicista subtilis), 
şobolanul de câmp, iepurele de câmp (Lepus europaeus). Pe seama lor trăiesc unele mustelide 
ca: dihorul (Putorius putorius), nevăstuica (Mustela nivalis), iar dintre marile carnivore 
menţionăm vulpea (Vulpes vulpes). 
 De asemenea au fost identificate 15 specii de interes comunitar, nominalizate în 
Directiva Habitate) anexele 3A, 4A, 5A. 
 Pe iazurile mai mari ori pe bălţile Prutului se întâlnesc frecvent lişiţe (Fulica atra), raţe 
sălbatice (Anas sp), gâşte sălbatice (Anser sp), pescăruşi (Larus sp), stârci (Ardea cinerea, 
Nycticorax nycticorax), egrete (Egretta garzetta), lebede (Cygnus sp), cormorani 
(Phalacrocorax sp), corcodei (Podiceps sp) răpitoare cum ar fi: acvila (Aquila sp), uliul 
(Accipiter sp), codalbul (Haliaeetus albicilla). 

Cea mai reprezentativă zonă din judeţ din punct de vedere al varietăţii avifaunistice 
este lunca Prutului unde au fost inventariate 93 de specii de păsări.  

Fauna de pădure cuprinde unele din elementele menţionate mai sus, dar se 
caracterizează mai ales prin: căprioara (Capreolus capreolus), întâlnită în toate pădurile din 
Dealurile Siretului şi în cele din Dealurile Cozancei, mistreţul (Sus scrofa), vulpea (Vulpes 
vulpes), care trece şi în câmpie unde vânează rozătoare, şi pisica sălbatică (Felis silvestris), 
pârşul de alun (Muscardinus avellanarius). Avifauna este reprezentată de mierlă (Turdus 
merula), sturzul cântător (Turdus philomelos), gaiţa (Garrulus glandarius) unele specii de 
piţigoi (Parus major), turturica (Streptopelia turtur), ciocănitoarea de pădure (Dendrocopus 
sp). La acestea se adaugă unele răpitoare ca: gaia (Milvus sp), uliul (Accipiter sp). 
  

Faună ocrotită (de interes comunitar):  
• Păsări - Ciconia ciconia (barza albă), Cygnus olor (lebăda), Egretta alba (egreta mare),  
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Egretta garzetta (egreta mică), Ardea pupurea (stârc roşu), Ardea ralloides (stârc galben), 
Porzana parva (cresteţ pestriţ), Chlidonias hybridus (chirighiţă cu obraz alb), Chlidonias niger 
(chirighiţă neagră), Anthus campestris (fâsă de câmp), Lanius minor (sfrâncioc cu frunte 
neagră), Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic), Circus aeruginosus, Ixobrychus minutus, 
Nycticorax nycticorax, Mergus albellus, Phalacrocorax pygmeus, tringa glareola, Aythya 
nyroca, Chlidonias niger, Sterna hirundo, Gavia arctica (cufundar polar), Gavia stellata 
(cufundar mic). 

• Mamifere: lilieci (Chiroptere), pisica sălbatică (Felis silvestris), popândăul (Citellus  
citellus ). 

• Amfibieni şi reptile: Emys orbicularis (ţestoasa de apă), Bobina variegata (buhai de  
baltă cu burta galbenă), Triturus cristatus (triton cu creastă), Bombina bombina (buhai de 
baltă cu burta roşie). 

• Peşti: Aspius aspius, Sabanajewia aurata, Gobio kessleri, Barbus meridionalis, Cobitis  
taeni. 

• Nevertebrate: Arytrura musculus, Morimus funereus, Lucanus cervus, Unio crassus. 

Şomajul 

  Conform informaţiilor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Botoşani, numărul şomerilor pe grupe de vârste în perioada 2008-2012, este următorul: 

 

Anul Total <25 25-29 30-39 40-49 50-55 >55 

2008 5519 842 329 1303 1400 964 681 

2009 11231 1416 736 2619 3175 2073 1212 

2010 9837 1469 562 2073 2830 1722 1181 

2011 6125 1286 376 1296 1538 778 851 

2012 6967 1557 402 1315 1794 864 1035 

Sursa: AJOFM Botoșani, 2013 
La nivelul anului 2012, din totalul de 6.967 de şomeri, ponderea cea mai mare o deţine 

categoria de vârstă 40- 49 de ani, urmată de categoria şomerilor de peste 55 de ani. 
Prin comparaţie, la sfârşitul lunii septembrie 2013, un număr total de 7.169 persoane 

sunt înscrise în evidenţele AJOFM Botoşani, din care 3.085 femei. Din cele 7.169 persoane 
înregistrate, 2.438 persoane sunt şomeri indemnizaţi, iar 4.731 sunt persoane aflate în 
căutarea unui loc de muncă, înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de drepturi 
băneşti.  

Analizând structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienţă, situaţia se 
prezintă astfel: din 2.438 şomeri indemnizaţi, un număr de 1.620 beneficiază de indemnizaţie 
urmare disponibilizărilor curente de personal, iar 818 persoane  beneficiază de indemnizaţie 
de şomaj urmare absolvirii unei forme de învăţământ.  
  Distribuţia numărului de şomeri pe principalele localităţi din judeţul Botoşani arată 
astfel:  

• Botoşani - 1.888 şomeri din care 871 femei; 
• Dorohoi - 498 şomeri din care 261 femei;  
• Bucecea - 103 şomeri din care 39 femei; 
• Darabani - 305 şomeri din care 154 femei;  
• Flămânzi - 148 şomeri din care 75 femei; 
• Săveni - 221 şomeri din care 91 femei;  
• Ştefăneşti - 212 şomeri din care 80 femei. 

Municipiile Botoşani şi Dorohoi înregistrează cele mai mari valori deoarece în aceste 
localităţi sunt gestionate cele mai multe locuri de muncă şi, implicit, cele mai multe 
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disponibilizări; de asemenea, în aceste localităţi se concentrează şi cel mai mare număr de 
absolvenţi.  

Din analiza situaţiei şomajului înregistrat pe categorii de vârsta la data de 30.09.2013, 
se constată că ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta până la 25 de ani, 2194 de 
persoane (30,60%); 1.584 persoane cu vârste cuprinse între 40 - 49 de ani (22,10%);  1.258 
persoane cu vârste cuprinse între 30 şi 39 de ani (17,55%); 937 persoane peste 55 de ani              
(13,07%); 737 persoane cu vârsta cuprinsă între 50-55 de ani (10,28%), iar ponderea cea mai 
mică se înregistrează în rândul şomerilor cu vârsta între 25 şi 29 de ani (6,40% ), respectiv 459 
de persoane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sursa: AJOFM Botoșani, 2013 

 
          Rata şomajului - comparaţie între nivelul judeţean şi nivelul naţional 

Anul Nr.de şomeri în judeţul 
Botoşani 

Rata şomajului în judeţul 
Botoşani 

Rata şomajului pe 
ţară 

2008 5519 3,45% 4,40% 

2009 11231 7,30% 7,80% 

2010 9837 6,27% 6,87% 

2011 6125 3,96% 5,12% 

2012 6967 4,56% 5,59% 
 Sursa: AJOFM Botoșani, 2013 

 

Populaţia ocupată pe sectoare de activitate  BMF 
mii 
pers. 

DENUMIREA ACTIVITĂŢII 
 

 
2008 

 
2009 2010 2011 2012 

Total, din care : 149,3 145,7 145,0 146,6 150,8 

Agricultura, silvicultura şi pescuit 74,1 73,8 73,9 75,4 77,6 

Industrie, Total 23,5 22,1 21,5 21,9 22,2 

                  * industria extractivă 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

                  * industria prelucratoare 21,0 19,6 19,4 19,7 19,9 

                  * producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 
  * distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, 
activităţi de decontaminare 1,8 1,8 1,4 1,6 1,6 

Construcţii 6,4 4,6 4,3 4,1 4,7 



86 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 14,2 14,2 14,9 15,6 15,8 

Transport şi depozitare 4,3 4,7 5,2 5,0 5,4 

Hoteluri şi restaurante 1,5 1,2 1,6 1,4 1,2 

Informaţii şi comunicaţii 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 

Intermedieri financiare şi asigurari 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 

Tranzacţii imobiliare 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 
servicii suport 1,5 1,5 1,3 1,8 1,9 
Administraţie publică şi apărare, asigurari sociale din 
sistemul public 3,4 3,5 3,3 3,3 3,2 

Invăţământ 7,9 7,5 7,3 7,1 7,1 

Sănătate şi asistenţă socială 7,2 7,3 6,9 6,3 6,3 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 0,5 0,8 0,8 0,8 0,7 

Alte activităţi de servicii 1,8 1,7 1,6 1,5 2,1 
Sursa: AJOFM Botoșani, 2013 

 
Sursa: AJOFM Botoșani, 2013 

 
Conform Legii nr. 76/2002, cu completările şi modificările ulterioare, privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, sunt reglementate măsurile 
pentru realizarea strategiilor şi politicilor  elaborate în vederea protecţiei persoanelor pentru 
riscul de şomaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele 
pieţei muncii.  

Măsurile prevăzute de prezenta lege au drept scop realizarea următoarelor obiective pe 
piaţa muncii:  
a) prevenirea şomajului şi combaterea efectelor sociale ale acestuia;  
b) încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;  
c) sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate ale populaţiei;  
d) asigurarea egalităţii şanselor pe piaţa muncii;  
e) stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă;  
f) stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă;  
g) îmbunătăţirea structurii ocupării pe ramuri economice şi zone geografice;  
h) creşterea mobilităţii forţei de muncă în condiţiile schimbărilor structurale care se produc 

în economia naţională;  
i) protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj.  

Prin acest act normativ s-au urmărit: 
a) Subvenţionarea locurilor de muncă pentru angajarea temporară a şomerilor în 

lucrări de interes comunitar 
 Anul 2010 2011 2012 
 Număr de agenţi economici solicitanţi de subvenţii 

conform art.78 29 0 0 

Ponderea femeilor în populaţia ocupată  BMF mii pers. 

Denumirea activităţii 2008 2009 2010 2011 2012 

Populaţia ocupată (mii pers.) 149,3 145,7 145,0 146,6 150,8 

Ponderea femeilor în pop.ocupată -% 48,83% 50,38% 51,59% 51,23% 51,19% 



87 

 Număr de şomeri angajaţi 316 0 0 

 Sume cheltuite (RON) 679800 1843 0 

Sursa: AJOFM Botoșani, 2013 
 

b) Subvenţionarea locurilor de muncă ale absolvenţilor 

 Anul 2010 2011 2012 
 Număr de agenţi economici solicitanţi de 

subvenţii conform art. 80 71 131 60 

 Număr de şomeri angajaţi 102 167 78 

 Sume cheltuite (RON) 431.846 673.532 662.816 

Sursa: AJOFM Botoșani, 2013 
 

     c) Subvenţionarea locurilor de muncă ale persoanelor peste 45 de ani, ale     
          - întreţinătorilor unici de familie şi a persoanelor cu handicap,   
          - şomerilor care mai au 3 ani până la pensie. 
 Anul 2010 2011 2012 
 Număr de agenţi economici solicitanţi de 

subvenţii conform art.85 
143 197 136 

 
Total şomeri angajaţi : 451 658 418 

 
 - din care persoane peste 45 ani 440 632 397 

 
 - din care unici întreţinători de familie 9 15 11 

  - din care şomeri care mai au 3 ani până 
la pensie 

3 11 10 

 
Sume cheltuite (RON) 1.478.039 2.487.510 1.853.195 

 
Sursa: AJOFM Botoșani, 2013 

 
d) Credite în condiţii avantajoase pentru crearea de noi locuri de muncă, prin 

înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi 
cooperatiste, asociaţii familiale, precum şi activităţi independente 
desfăşurate de persoane fizice autorizate. 
 

 Anul 2010 2011 2012 
 Număr de agenţi economici solicitanţi de subvenţii 

conform art. 78 
0 0 0 

 
Număr de şomeri angajaţi 0 0 0 

 
Sume cheltuite (RON) 0 0 0 

 
Sursa: AJOFM Botoșani, 2013 

 
Pensionarii 

Situaţia vârstinicilor din România este din ce în ce mai sumbră şi face ca aceştia să 
constituie una dintre categoriile sociale cele mai defavorizate, marginalizată, fără acces la 
servicii medicale de calitate sau la activităţi sociale şi de grup. Toate acestea se intâmplă in 
condiţiile in care in România exista peste 3 milioane de persoane cu varsat peste 65 de ani, iar 
până in 2050, este estimat că jumătate din populaţia României va fi compusă din persoane  
vârstnice. 
  Asigurarea unor venituri decente pentru pensionari şi, în acelaşi timp, reducerea 
presiunii crescânde pe care sistemul public de pensii o exercită asupra deficitului bugetului de 
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stat, constituie una dintre principalele preocupări ale României în calitate de stat membru al 

Uniunii Europene. 
 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, 2013 

S ituaţia c uantumului pens iilor la nivelul 

judeţului B otoş ani , in perioada 2008-2011

493

588 610 632
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305
314 316

2008 2009 2010 2011

P E NS IA ME DIE  L UNAR A P E NT R U P E NS IONAR I AG R IC UL T OR I

P E NS IA ME DIE  L UNAR A P E NT R U P E NS IONAR I DE  AS IG UR AR I
S OC IAL E  DE  S T AT  
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, 2013 

Categoria de pensionari - Asigurări sociale anul 
2008 

anul 
2009 

anul 
2010 

anul 
2011 
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, 2013 
 

Se observă o uşoară creştere a numărului mediu de pensionari ce beneficiază de 
asigurări sociale de stat, de la 75696 în 2008 la 77202 în 2011, comparativ cu numărul de 
pensionari agricultori, al căror număr mediu este în scădere, respectiv 42498 pensionari în 
2008, faţă de 34407 pensionari în anul 2011. 

Urbanismul şi amenajarea teritoriului 

Amenajarea teritoriului şi urbanismul constituie ansambluri de activităţi complexe de 
interes general, ce contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia patrimoniului 
natural şi construit, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale, 
precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, naţional şi european. 
 Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism trebuie să se desfăşoare cu 
respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenţei, 
descentralizării serviciilor publice, participării populaţiei în procesul de luare a deciziilor, 
precum şi al dezvoltării durabile, conform cărora deciziile generaţiei prezente trebuie să 
asigure dezvoltarea, fără a compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi dezvoltare 
proprie. 

Pe de altă parte, urbanismul are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a 
localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung, cât şi 
stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul 
acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor. 

Astfel, principalele obiective ale activităţii de urbanism sunt: 
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea 

accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii; 
- crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi 

ale persoanelor cu handicap; 
- utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; 
- extinderea controlată a zonelor construite; 
- protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural; 
- asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localităţile 

urbane şi rurale; 
- protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale. 
În ceea ce priveşte Planurile Urbanistice Generale ale comunelor judeţului Botoşani, 

trebuie menţionat faptul că, atunci când îşi pierd valabilitatea, este interzisă emiterea de 
certificate de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare, conform prevederilor legale în 
vigoare. De asemenea, nicio comună nu poate derula nici un program cu finanţare externă sau 
locală în absenţa actualizării planului urbanistic general. 

 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean 

NUMĂRUL MEDIU ANUAL AL PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI 
SOCIALE DE STAT 

 
PENSIA MEDIE LUNARĂ PENTRU PENSIONARI DE ASIGURĂRI 

SOCIALE DE STAT 

75696 
 
 

493 

76575 
 
 

588 

77413 
 
 

610 

77202 
 
 

632 

NUMĂRUL MEDIU ANUAL AL PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI 
SOCIALE – AGRICULTORI 

 
PENSIA MEDIE LUNARĂ PENTRU PENSIONARI AGRICULTORI 

42498 
 
 

258 

39639 
 
 

305 

36960 
 
 

314 

34407 
 
 

316 
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Conform legii nr. 350 din 2001 privind  amenajarea teritoriului și urbanismul, Consiliul 
judeţean, prin instituţia arhitectului-șef al judeţului, asigură: 
- preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenjare a teritoriului naţional, regional, și 
zonal, precum și a investiţiilor prioritare de interes naţional, regional sau judeţean, în cadrul 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru teritoriile administrative ale 
localităţilor din judeţ; 
- elaborarea Planului de amenjare a teritoriului judeţean și a planurilor zonale de amenajare a 
teritoriului care sunt de interes judeţean;  
- avizarea documentaţiilor de urbanism și amenajare a teritoriului aparţinând unităţilor 
administrativ- teritoriale  din componenţa judeţului. 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean reprezintă expresia spaţială a programului 
de dezvoltare socio–economică a judeţului pe o perioadă de timp scurtă, medie şi de lungă 
perspectivă. Rolul acestuia este de a coordona şi armoniza dezvoltarea unităţilor 
administrative componente la nivelul întregului judeţ. Planul trebuie să asigure un cadru global 
şi unitar privind posibilităţile de dezvoltare în context regional, naţional şi european. 

Obiectivul strategic al P.A.T.J. Botoşani îl reprezintă dezvoltarea echilibrată a 
teritoriului judeţean, prin optimizarea utilizării resurselor naturale ale solului şi subsolului, a 
resurselor de muncă şi a modului de repartiţie a populaţiei, valorificarea şanselor de 
dezvoltare, în vederea creării premizelor de dezvoltare economică şi socială eficientă şi 
durabilă, a creşterii calităţii vieţii locuitorilor şi in condiţiile protejării mediului natural, în 
vederea creării unui echilibru permanent intre modul de valorificare a potenţialului natural şi 
economic, pe de o parte, şi protecţia mediului, pe de altă parte, printr-un management 
responsabil al teritoriului în acord cu principiul dezvoltării durabile. 

Obiectivele generale şi specifice de amenajare a teritoriului judeţean sunt determinate 
şi trebuie puse în practică în raport cu structura specifică a teritoriului judeţean.  
  Structura teritoriului reprezintă dispunerea spaţială generală a elementelor cadrului 
fizic, natural şi construit, în raport cu un sistemele spaţiale de referinţă local, zonal, regional, 
naţional. 
 
 Resursele umane  

          Educaţie – învăţământ  

           Învăţământul botoşănean, subsistem al învăţământului românesc, este reprezentat 
teoretic şi practic în toate segmentele învăţământului preuniversitar public, începând cu  
învăţământul preşcolar şi terminând cu cel postliceal. În ceea ce priveşte forma de 
învăţământ,  cea de zi este vizibil în avantaj faţă de formele „seral sau frecvenţa redusă” 
(17511 persoane invăţământ liceal şi S.A.M., faţă de 553 persoane în învăţământ liceal seral şi 
frecvenţă redusă) – la nivelul anului 2011.  
         În privinţa reţelei şcolare, în cele 127 unităţi şcolare şi preşcolare (cu personalitatea  
juridică sau secţii ori unităţi arondate) a fost cuprins un efectiv de 15139 preşcolari şi 61675  
elevi, deci un total de 76814 (în scădere comparativ cu anii şcolari precedenţi).  
         Conform prognozei realizate de către Institutul Naţional de Statistică, populaţia cu 
vârstă cuprinsă între 15-19 ani, în perioada 2006-2013 a avut o evoluţie descendentă în judeţul  
Botoşani, descrestere cu aproximativ 23%.  
         Reţeaua unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică care au funcţionat în anul  
şcolar 2008/2011: 

Şcoli pe tipuri de învăţământ: 
                      2008    2009    2010    2011 

Unităţi din învăţământul de toate gradele - total NR. 170 147 145 127 
Grădiniţe de copii - total NR. 26 26 24 9 
Şcoli din învăţământul  primar şi gimnazial (inclusiv special) – 
total NR. 

104 82 85 85 
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Unităţi şcolare din învăţământul secundar ciclul 2 (liceal si 
profesional) - total NR. 

39 38 34 32 

Licee  - total NR. 28 33 34 31 
Şcoli din învăţământul profesional - total NR. 11 5 0 1 
Şcoli  din învăţământul postliceal şi de maiştri - total NR. 1 1 2 1 

Şcoli postliceale - total NR. 

1 1 2 1 
 
 

Sursa: Direcţia de Statistică Botoşani, 2013 
      
Numărul de clase pe nivele de pregătire: 
                                                                                            2008         2009       2010        2011 

Săli de clasă şi cabinete şcolare - total NR. 2898 2777 2654 2460 
Săli de clasă şi cabinete şcolare din învăţământul 
primar şi gimnazial NR. 1926 1768 1801 1808 

Săli de clasă  şi cabinete scolare din învăţământul 
special primar şi gimnazial NR. 24 0 23 23 

Sşli de clasă şi cabinete scolare din învăţământul lliceal NR. 700 885 811 629 
Săli de clasă şi cabinete şcolare din învăţământul 
profesional NR. 237 112 0 0 

Săli de clasă şi cabinete şcolare din învăţământul  
postliceal şi tehnic de maiștri NR. 11 12 19 0 

Sursa: Direcţia de Statistică Botoşani, 2013 
 Numărul de persoane înscrise în toate formele de învăţământ: 
                                 2008       2009       2010         2011 

Copii înscrişi în grădiniţe - total PERS. 15976 15798 15537 15139 
Elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar - total PERS. 64409 63806 63118 61675 
Elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar - 
învătământ de zi 

PERS. 62509 61558 60973 60074 

Elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar - 
învăţământul seral 

PERS. 458 583 709 553 

Elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar - 
învătământ cu frecvenţa redusă 

PERS. 1442 1665 1436 1048 

Elevi înscrisi în învăţământul  primar şi gimnazial 
(inclusiv special) - total 

PERS. 45049 44263 43546 41860 

Elevi înscrisi in învăţământul primar (inclusiv special) 
clasele i-iv - total 

PERS. 22510 22141 21613 20882 

Elevi înscrisi în învăţământul gimnazial (inclusiv 
special) clasele v-viii - secundar ciclul 1 - total 

PERS. 22539 22122 21933 20978 

Elevi înscrisi în învăţământul secundar ciclul 2(liceal si 
profesional) - total 

PERS. 19003 19152 18910 19097 

Elevi înscrisi în învăţământul liceal - total PERS. 14012 16153 17535 18611 
Elevi inscrisi în învăţământul profesional - total PERS. 4991 2999 1375 486 
Elevi înscrisi în învăţământul  postliceal şi tehnic de 
maiştri – total 

PERS. 357 391 662 718 

Elevi înscrisi în scoli postliceale - total PERS. 357 391 662 718 
Sursa: Direcţia de Statistică Botoşani, 2013 

 
        După cum se constată, efectivele s-au diminuat pe total judeţ cu un număr de 3571 de 
elevi, iar numărul de clase cu 438. Dacă la acestea se adaugă şi pierderile generate de 
neşcolarizare şi abandon şcolar (la clasele I-IV, la clasele V-VIII şi la clasele IX-X rezultă o 
diminuare sensibilă a efectivelor şcolare). Fenomenul de abandon şcolar este unul real şi tinde 
să îngrijoreze factorii de decizie din mediul educativ. Câţiva factori responsabili de această 
situaţie sunt: sărăcia din mediul rural, lipsa educaţiei şi infrastructura precară pentru zonele 
izolate din judeţ, care accentuează fenomenul de abandon scolar.  
Populaţia şcolară din judeţul Botoşani :  

           2008      2009      2010        2011 
Copii înscrişi în gradinite - total 

 
PERS. 15976 15798 15537 15139 
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Sursa: Direcţia de Statistică Botoşani 2013 
 
Numărul personalului didactic din judeţul Botoşani:  
 

Sursa: Direcţia de Statistică Botoşani, 2013 
 
Număr total de elevi şi studenţi care revin la un cadru didactic:  
 
                          2008     2009     2010      2011 

Sursa: Direcţia de Statistică Botoşani, 2013 
 
        Şi pentru anii şcolari 2008-2011 I.S.J. a continuat reorganizarea reţelei şcolare, în  
conformitate cu reglementarile Legii 354/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului 84/1995. S-a făcut o analiză atentă a şcolilor cu clasele I-VIII din mediul rural 
care nu îndeplinesc condiţiile prevazute de lege ca să funcţioneze ca uniţăti independente, cu 
personalitate juridică, şi s-a solicitat aprobarea autoritătii administraţiei publice locale si 
avizul  M.E.N. ca în comunele în care, pe toată raza acestora, nu se însumează 200 elevi, prin 

Elevi înscrişi în  învăţământul  primar - clasele i-iv – 
total 

PERS. 22409 22053 20798 20798 

Elevi înscrişi în  învăţământul gimnazial - total PERS. 22352 21918 21727 20820 
Elevi înscrişi în  învăţământul liceal - total PERS. 14012 16153 17535 18611 

Elevi înscrişi în  învăţământul  postliceal şi tehnic de 
maiştri - total 

 

PERS. 357 391 662 718 

Elevi înscrişi în   învăţământul  profesional - total 
 

PERS. 4991 2999 1375 486 

Elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial 
(inclusiv special) - total 

PERS. 45049 44263 43546 41860 

Personal didactic în  învăţământul de toate gradele PERS. 5337 5222 4999 4858 
Personal didactic în învăţământul  prescolar - total PERS. 821 803 780 768 
Personal didactic în învăţământul  primar si gimnazial 
(inclusiv special) - total PERS. 3201 3020 2950 2822 

Personal didactic în  învăţământul primar ( inclusiv special) – 
total PERS. 1370 1303 1211 1192 

Personal didactic în  învăţământul  gimnazial (inclusiv 
special) - secundar ciclul 1 - total PERS. 1831 1717 1739 1630 

Personal didactic în  învăţământul  secundar-ciclul 2 (liceal 
si profesional) - total PERS. 1301 1382 1247 1244 

Personal didactic în  învăţământul  liceal - total PERS. 1222 1324 1245 1226 
Personal didactic în  învăţământul  profesional - total PERS. 79 58 2 18 
Personal didactic în  învăţământul  postliceal şi tehnic de 
maistri - total PERS. 14 17 22 24 

Personal didactic în scoli postliceale - total PERS. 14 17 22 24 

Număr de elevi şi studenţi care revin la un cadru didactic PERS. 15,12 15,30 15,79 15,86 
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derogare, să poată funcţiona ca unităţi independente datorită sistemului de finanţare prin  
consiliile locale.  

Numărul unităţilor şcolare din judeţul Botoşani   
                    2008       2009     2010      2011 
Unităti din învăţământul de toate gradele - total NR. 170 147 145 127 
Grădiniţe de copii - total NR. 26 26 24 9 
Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial (inclusiv 
special) - total NR. 104 82 85 85 

Unităti şcolare din învăţământul învăţământul secundar 
ciclul 2 (liceal şi profesional) - total NR. 39 38 34 32 

Licee  -total NR. 28 33 34 31 
Şcoli din învăţământul  profesional - total NR. 11 5 0 1 
Şcoli  din învăţământul  postliceal şi de maiştri - total NR. 1 1 2 1 
Şcoli postliceale - total NR. 1 1 2 1 

Sursa: Direcţia de Statistică Botoşani, 2013 
 
Numărul de laboratoare şcolare din judeţul Botoşani 
 
                         2008        2009           2010          2011 

Laboratoare şcolare - total NR. 278 295 310 283 
Laboratoare şcolare din învăţământul primar şi gimnazial NR. 146 149 171 173 
Laboratoare şcolare din învăţământul special primar şi 
gimnazial NR. 2 0 0 0 

Laboratoare şcolare din învăţământul liceal NR. 108 134 132 109 
Laboratoare şcolare din învăţământul profesional NR. 20 10 0 0 
Laboratoare şcolare din învăţământul postliceal şi tehnic 
de maistri NR. 2 2 7 1 

Sursa: Direcţia de Statistică Botoşani, 2013 
 
Numărul de unităţi sportive (Săli de sport şi terenuri de sport) din jud.Botoșani  
 
                 2008         2009       2010         2011 

Săli de gimnastică - total NR. 54 58 58 55 
Săli de gimnastică din învăţământul primar şi gimnazial NR. 32 35 37 37 
Săli de gimnastică din învăţământul special primar şi 
gimnazial NR. 1 0 1 1 

Săli de gimnastică din învăţământul  liceal NR. 17 20 20 17 
Săli de gimnastică din învăţământul  profesional NR. 4 3 0 0 
Terenuri de sport - total NR. 102 94 96 87 
Terenuri de sport din învăţământul primar şi gimnazial NR. 68 57 61 63 
Terenuri de sport din învăţământul special primar şi 
gimnazial NR. 1 0 0 0 

Terenuri de sport din învăţământul  liceal NR. 21 32 35 24 
Terenuri de sport din învăţământul profesional NR. 12 5 0 0 

Sursa: Direcţia de Statistică Botoşani, 2013 

 

Intervenţii  în  situaţii  de  urgenţã  

         Din decembrie 2004, în România funcţionează un nou mecanism de gestionare a 
situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu standardele impuse de integrarea în structurile NATO 
şi ale Uniunii Europene: a fost organizat şi funcţionează Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă. Alături de clasicele misiuni ale pompierilor – de intervenţie la stingerea 
incendiilor, la care s-au adăugat şi cele de acordare a primului-ajutor în accidente de 
circulaţie, prin serviciile medicale de urgenţă, reanimare şi descarcerare – serviciile 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă de astăzi intervin şi la salvarea persoanelor şi limitarea 
pagubelor produse de inundaţii sau alte calamităţi, ca şi la decontaminări, accidente chimice, 
nucleare sau de altă natură. 
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          Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Nicolae Iorga" al Judeţului Botoşani, 
componentă a sistemului local de management al situaţiilor de urgenţă, este constituit ca 
serviciu public deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, 
în scopul managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din judeţul Botoşani. ISU 
organizeazã, planificã şi asigurã punerea în aplicare a mãsurilor de prevenire, protecţie şi 
intervenţie în situaţii de urgenţã generate de riscurile specifice zonei de competenţã, 
îndeosebi:  
• incendii, în mod deosebit cele produse în gospodãriile individuale ale populaţiei din mediul 

rural, la obiective şi instituţii cu aglomerãri de persoane şi bunuri, la agenţii economici 
care utilizeazã în procesul de producţie, depozitare, mânuire şi 89 transport materiale 
inflamabile şi uşor combustibile (cu preponderenţã specifici industriei textile şi în 
domeniul produselor petroliere) şi fondul forestier;  

• inundaţii datorate cãderilor pluviometrice abundente, în mod deosebit în bazinele 
hidrografice ale râurilor: Jijia, Miletin şi Başeu, precum şi ca urmare a unor avarii la 
amenajãrile hidrotehnice şi piscicole;  

• accidente grave pe cãile de comunicaţii rutiere şi feroviare, inclusiv în cazul 
transporturilor de substanţe periculoase;  

• explozii şi avarii la agenţii economici cu surse de risc;  
• alunecãri sau prãbuşiri de teren, în special în municipiile Botoşani şi Dorohoi, precum in 

comunele Tudora, Hlipiceni, Ungureni, Broscãuţi, Copãlãu, Rãuseni;  
• îmbolnãviri în masã ale populatiei şi colectivitãţilor de animale generate de diverse tipuri 

de epidemii;  
• prãbuşiri ale unor construcţii de locuinţe vechi de peste o sutã de ani, îndeosebi în 

municipiile Botoşani, Dorohoi, şi oraşul Darabani;  
• cutremure de pãmânt cu epicentre în zonele Vrancea sau Chişinãu;  
• cãderi de obiect din atmosferã ori din Cosmos;  
• fenomene meteorologice periculoase (cãderi de grindinã, înzãpeziri, îngheţuri, furtuni, 

tornade etc.) ; 
• desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor 

de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de 
urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;  

• execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, 
avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, 
salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere 
a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă, 
iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din 
patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte 
măsuri de protecţie a cetăţenilor.în caz de situaţii de urgenţă. 

IJSU Botosani se clasează pe locul 18 la nivel naţional ca număr total de intervenţii. În 
urma evaluării activităţilor desfășurate de ISU „Nicolae Iorga” Botoşani în anul 2102, 
observăm că au  fost un  număr de  6.490 situaţii de urgenţă, în medie 19/zi din care: 

• 5824 de solicitări în situaţii de urgentă gestionate de inspectorat semnificând: 
  - 4371  cazuri de urgenţă asistate de Smurd, reprezentănd 75%, 

                          - 728 incendii, reprezentând 13%, 
                          - 725 alte situaţii sau cazuri de urgenţă, reprezentând 12%. 

• 666 de solicitări redirecţionate către instituţii/ operatori economici abilitate/ abilitaţi/ 
deplasări fără intervenţie/ întoarceri de pe traseu/ alarme false. 
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  Pentru îndeplinirea misiunilor specifice, se impune alocarea de fonduri pentru 
optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionãrii situaţilor de urgenţã, 
atât pentru completarea dotãrii actuale cât şi pentru redimensionarea şi reamplasarea 
structurilor de intervenţie profesioniste. 

 
Sănătate 

Legislaţie 

În ţara noastră, sistemul asigurărilor sociale de sănătate a fost introdus prin Legea 
nr.145/1997, renunţându-se astfel la modelul de finanţare de către stat a sistemului sanitar şi 
adoptându-se sistemul sanitar bazat pe asigurări de sănătate. Scopul introducerii acestui 
sistem de asigurări sociale de sănătate este acela de a contribui la dezvoltarea activităţii 
medicale, vizând în special prevenţia şi menţinerea stării de sănătate a populaţiei, prin 
asigurarea accesului fiecărui cetăţean asigurat la servicii medicale calitative.  
        Potrivit prevederilor art. 208 din Legea nr. 95/2006, asigurările sociale de sănătate 
reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei, care asigură accesul 
la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi, obiectivele acestui sistem fiind protejarea 
asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident şi asigurarea 
protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu.  
         Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale 
numai în cazul urgenţelor medico-chirugicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi cele 
prevăzute în Programul Naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuziei, 
servicii de planificare familială în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin 
contractul cadru.  

Bugete/Finanţare  

          Finanţarea spitalelor se face în conformitate cu Legea nr. 95/2006, care prevede:  
Art. 188. – (1) „Spitalele publice sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi 
funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice 
provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de 
contract, precum şi din alte surse, conform legii”.  
       Spitalele publice primesc, în completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele 
locale, care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate, dupa cum 
urmează:  
a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice sau al ministerelor ori 
instituţiilor centrale cu retea sanitară proprie, precum și prin bugetul Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, pentru spitalele clinice cu secţii universitare;  
b) de la bugetul propriu al judeţului, pentru spitalele judeţene;  
c) de la bugetele locale, pentru spitalele de interes judeţean sau local.  

       De la bugetul de stat se asigură:  

a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;  
b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;  
c) investiţii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în 
execuţie;  
d) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte 
cazuri de forţă majoră;  
e) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de 
reparaţii capitale;  
f) activitaţi specifice unităţilor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;  
g) activităţi didactice şi de cercetare;  
h) alte cheltuieli curente şi de capital.  
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       Bugetele locale participă la finanţarea unor cheltuieli de întreţinere, gospodărire, 
reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a unităţilor sanitare publice, de interes 
judeţean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinaţie în bugetele 
locale. Totodată, spitalele publice pot realiza venituri suplimentare din donaţii şi sponsorizări; 
legate; asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică 
sau din alte surse, conform legii.  

         Serviciul ambulatoriu 

Spitalele pot avea în componenţa lor structuri care acordă servicii ambulatorii de 
specialitate, servicii de spitalizare de zi, îngrijiri la domiciliu, servicii paraclinice ambulatorii.  

Furnizarea acestor servicii se negociază şi se contractează în mod distinct cu casele de 
asigurări de sănătate sau cu terţi în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti sau din fondurile 
alocate pentru serviciile respective.  

Asistenţa ambulatorie de specialitate se asigură prin serviciile de consultaţii externe 
ale spitalelor, prin unităţi independente cu personalitate juridică şi prin cabinetele private ale 
medicilor specialişti.  

Asistenţa ambulatorie de specialitate , existentă între anii 2007  - 2012 în mediul urban şi rural 
Nr.  
crt.  

Denumirea unitatii  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Ambulatorii integrate spitalelor : 
publice  
URBAN  
RURAL  

10 
9 
1 

10 
9 
1 

10 
9 
1 

10 
9 
1 

7 
7 
- 

4 
4 
- 

1. Centre de diagnostic si tratament 
private URBAN  

1 1 1 1 1 3 

2. Centre medicale de specialitate 
private URBAN  

1 1 1 1 1 1 

Sursa: DSP Botosani, 2013 
 
       Există 4 ambulatorii de spital în mediul urban şi nici unul în mediul rural .  
        Cabinetele de specialitate în ambulatoriu sunt în număr de 65 in sectorul public în urban 
si nici unul în rural. Se remarcă discrepanţa dintre serviciile oferite în mediul urban și cel 
rural, în condiţiile în care aproximativ 60% din populaţie locuieşte în mediul rural.  

Cabinete de specialitate în ambulatoriile integrate spitalelor între anii 2007  - 2012 în mediul urban şi 
rural 
 

Nr.  
crt.  

Denumirea unităţii  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Cabinete de specialitate in 
ambulatorii  sector public   
URBAN  
RURAL  

82 
80 
2 

87 
84 
3 

92 
89 
3 

92 
89 
3 

63 
63 
- 

65 
65 
- 

2. Cabinete de specialitate in sector 
privat  
URBAN  
RURAL  

49 
49 
- 

53 
53 
- 

56 
56 
- 

54 
54 
- 

63 
61 
2 

58 
56 
2 

Sursa: DSP Botosani, 2013 
 
Numărul de unităţi medico -  sociale cu numărul de paturi  în perioada 2007  - 2012 

Nr.  
crt.  

Denumirea unitatii  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Unitati medico –sociale  
URBAN  
RURAL  

6 
3 
3 

6 
3 
3 

6 
3 
3 

6 
3 
3 

7 
3 
4 

7 
3 
4 

2. TOTAL PATURI  
URBAN 
RURAL 

195 
115 
80 

195 
115 
80 

195 
115 
80 

205 
125 
80 

205 
125 
80 

205 
125 
80 

Sursa: DSP Botosani, 2013 
 



97 

        Urmare recomandărilor Ministerului Sănătăţii s-au organizat 7 unităţi medico-sociale (3 
unităţii sunt în mediul urban şi 4 unităţii în mediul rural) cu un număr total de 205 paturi. 
Serviciul ambulatoriu  este finanţat similar celor din spitale, prin asigurarile de sănătate. Se 
anticipează că o serie de persoane private vor oferi servicii medicale la domiciliu. Aceste 
companii vor angaja specialişti în zona în care vor oferi aceste servicii medicale şi vor fi nevoiţi 
să încheie contracte cu casa de asigurări pentru plata acestor servicii. Rezultatul acestor 
reforme va fi un număr foarte mare de personal calificat, disponibil pentru angajare ca 
personal în sectorul privat al îngrijirilor de ambulatoriu şi la domiciliu.  
       Printre primele probleme apărute a fost şi aceea dacă aceste servicii vor fi oferite într-
o clădire separată de cea a actualelor spitale. În prezent, în Botoşani, aceste servicii 
funcţioneaza în cadrul spitalelor. Planurile locale vor trebui să determine cea mai bună locaţie 
pentru furnizarea acestor servicii, precum şi a serviciilor îngrijiri la domiciliu şi medico-sociale.  
         Există necesitatea standardizarii echipamentului, disponibilităţii medicamentelor, 
personal pregatit, şi a medicilor pregatiţi în toate spitalele publice. Această standardizare este 
subiectul noii legislatii, Legea Spitalelor nr. 270 din iulie 2003.  
      Această lege creează, de asemenea, urmatoarele categorii de spitale: spitale generale 
si spitale de specialitate – pediatrie, obstetrică-ginecologie, subspecialităţi de chirurgie. 
Aceste spitale de specialitate obţin un alt nivel de rambursare/finanţare de la furnizorii de 
asigurări de stat. Oricum, spitalul general va fi responsabil de monitorizarea cantităţii şi 
calităţii serviciilor medicale oferite şi cu distribuirea fondurilor necesare. De asemenea, în 
cadrul legislatiei a apărut şi o noua categorie de Spitale, denumite Spitale regionale care, 
primesc finantare atât de la Ministerul Sănătăţii, cât si de la Bugetele locale. 
        Pe scurt, nu se așteaptă ca această schemă de finanţare să acopere toate necesităţile 
sistemului sanitar. Fonduri suplimentare sunt necesare pentru programele naţionale de 
medicină preventivă de promovare a sanatăţii şi de îngrijire primară a sănătăţii. 

Asistenţa medicală comunitară este o altă „ramură” a sistemului sanitar care 
cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate organizate la nivelul comunităţii pentru 
soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în 
propriul mediu de viaţă şi care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale. Asistenţa 
medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe şi servicii de sănătate 
centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos şi bolnav, acordate în sistem integrat cu 
serviciile sociale.  
       Beneficiarul serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară este comunitatea 
dintr-o arie geografică definită, precum: judeţul, oraşul, comuna, satul, după caz, iar în cadrul 
acesteia în mod deosebit categoriile de persoane vulnerabile. Categoriile de persoane 
vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii:  
a) nivel economic sub pragul sărăciei;  
b) șomaj;  
c) nivel educaţional scăzut;  
d) diferite dizabilităţi, boli cronice;  
e) boli aflate în faze terminale care necesită tratamente paleative;  
f) graviditate;  
g) vârsta a treia;  
h) vârsta sub 5 ani;  
i) fac parte din familii monoparentale, persoane abandonate. 
           
 Obiectivele generale ale asistenţei medicale comunitare sunt:  
a) educarea comunităţii pentru sănătate;  
b) promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale;  
c) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos;  
d) educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos;  
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e) activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară;  
f) activităţi medicale curative, la domiciliu, complementare asistenţei medicale primare, 
secundare si terţiare;  
g) activităţi de consiliere medicală şi socială;  
h) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului şi mamei, 
a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a bătrânului;  
i) activităţi de recuperare medicală.  

    Programe şi servicii oferite de asistenţa medical comunitară: 

- Identificare, monitorizare, problematică medico – socială la populaţia vulnerabilă ( mamă, 
copil, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane abandonate, fără venituri, 
neasigurate,) 
- Participă, în echipă, la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective, pe teritoriul comunităţii: 
vaccinări, programe de screening populaţional, implementarea programelor naţionale de 
sănătate; 
-  Campanii derulate cu diferite ONG:UNICEF, DI AIUTO, ASOCIAŢIA ASISTENŢILOR COMUNITARI 
;  

   - Colaborează cu ONG-uri şi alte instituţii pentru realizarea programelor ce se adresează unor 
grupuri ţintă (vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări mintale şi de 
comportament); 
    - Servicii de îngrijiri la domiciliu: tratamentul escarelor, urmărirea respectării tratamentului 
pentru unele afecţiuni cum ar fi TBC, boli psihice ; 
    - Participă la aplicarea măsurilor de luptă în focar ; 
    - Colaborează cu reprezentanţii Autorităţilor Locale (profesori, preoţi, poliţişti) în rezolvarea 
diferitelor probleme medico - sociale; 
    - Suport în dobândirea calităţii de asigurat ; 
    - Identifică, urmăreşte şi supraveghează medical gravidele cu risc medico-social în colaborare 
cu medicul de familie si asistentă din cadrul CMI pentru asigurarea ăn familie a condiţiilor 
favorabile dezvoltării nou născutului; 
    - Identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi contribuie la înscrierea 
acestora; preia din maternitate şi supraveghează activ nou născuţii ale căror mame nu sunt pe 
listele medicilor de familie sau din zonele in care nu există medici de familie; 
    - În cazul unei probleme sociale ia legatură cu serviciul social din primarie şi din alte 
structuri, cu mediatorul sanitar din comunităţile de romi pentru prevenirea abandonului. 

La nivelul judeţului Botoşani, reţeaua de asistenţi comunitari a cunoscut o dezvoltare în 
anii 2005 si 2006, când multe autorităţi locale din judeţ au înţeles rolul şi importanţa acestor 
asistenţi comunitari în dezvoltarea comunităţii respective. Menţionăm că aceştia au fost primii 
paşi în dezvoltarea unei reţele de asistenţi comunitari, nevoia de asistenţă medicală primară şi 
de servicii, în special în mediul rural, fiind în creștere.  
 

Asistenţi medicali comunitari în perioada 2007  - 2012 
Nr. 
crt. 

Nr asistenti 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Nr. asistenti medicali comunitari 70 80 76 61 56 53 
2. N.r mediatori sanitari romi 19 16 13 11 9 8 

Sursa: DSP Botoșani, 2013 
 
         Asistenţa medicală comunitară la Botoşani şi-a demonstrat eficienţa prin creşterea 
accesului la serviciile medicale a tuturor categoriilor de pacienti şi în special a celor 
neasiguraţi. A scăzut numărul de asistenţi comunitari. Totodată, această reţea are rolul de a 
monitoriza permanent problemele medico-sociale apărute în comunitate etc.  
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Serviciul Judetean de Ambulanţă este unitate cu personalitate juridică, înfiinţată la 
data de 01.06.1995 conform H.G. nr.174/1995. Unitatea este compusă din sediul central plus 5 
substaţii (Dorohoi, Darabani, Săveni, Truşeşti, Nicolae Bălcescu) care acoperă toată raza 
judeţului Botoşani.  

Unitatea funcţionează în prezent cu un numar de 56 de autosanitare, din care 44 
autosanitare au peste 15 ani de la data intrării în funcţiune (79%), distribuite la sediul central 
si cele 5 substaţii.  

În scopul realizarii asistenţei medicale de urgentă prespitaliceasca la cel mai înalt grad 
de profesionalism, în vederea asigurării şi rezolvarii în timp util a tuturor solicitarilor de pe 
raza judeţului Botoşani, este impetuos necesară dotarea Serviciului Judeţean de Ambulanţa 
Botoşani cu autosanitare noi, performante, dotate medical corespunzator în vederea asigurării 
de asistenţă medicală de urgentă prespitalicească la cel mai înalt nivel, ştiut fiind faptul că 
multe din echipamente sunt învechite.  
        Totodată este necesară instruirea personalului medical ce deserveşte aceste echipamente 
de intervenţie în vederea optimizării timpilor de răspuns la solicitarile de urgentă.  
 
Tendinţe statistice  
 

Numărul de unităţi medicale 
Nr. 
crt. 

Denumirea unitatii 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. NR SPITALE TOTAL 
URBAN 
RURAL 

10 
9 
1 

10 
9 
1 

10 
9 
1 

10 
9 
1 

10 
9 
1 

7 
7 
- 

4 
4 
- 

2. NR SANATORII  TBCSI 
NEUROPSIHIATRIE  
TOTAL 
URBAN 
RURAL 

2 
- 
2 

2 
- 
2 

2 
- 
2 

2 
- 
2 

2 
- 
2 

1 
- 
1 

1 
- 
1 

Sursa: DSP Botosani, 2013 
 
      Numărul personalului cu studii superioare  

Nr. 
crt. 

Denumirea unitatii 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. MEDICI TOTAL 
URBAN 
RURAL 

542 
443 
99 

533 
435 
98 

583 
478 
105 

583 
468 
115 

596 
478 
118 

606 
486 
120 

611 
493 
118 

2. DENTISTI TOTAL 
URBAN 
RURAL 

62 
51 
11 

60 
52 
8 

60 
50 
10 

60 
51 
9 

117 
106 
11 

120 
104 
16 

125 
108 
17 
 

3. FARMACISTI TOTAL 
URBAN 
RURAL 

13 
13 
- 

13 
13 
- 

9 
9 
- 

10 
10 
- 

10 
10 
- 

10 
10 
- 

10 
10 
- 

Sursa: DSP Botosani, 2013 
 
Numărul de unităţi medico -  sociale cu numărul de paturi  în perioada 2007  - 2012  
 

Nr.  
crt.  

Denumirea unitatii  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. UNITATI MEDICO –SOCIALE  
URBAN  
RURAL  

6 
3 
3 

6 
3 
3 

6 
3 
3 

6 
3 
3 

7 
3 
4 

7 
3 
4 

2. TOTAL PATURI  
URBAN 
RURAL 

195 
115 
80 

195 
115 
80 

195 
115 
80 

205 
125 
80 

205 
125 
80 

205 
125 
80 

Sursa: DSP Botosani, 2013 
Numărul de medici /locuitori la 1000 de locuitori  2006 – 2012  
 

Nr.  Denumirea unitatii  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 



100 

crt.  
1.  JUDET BOTOSANI  542 

1,18 
 

533 
1,17 
 

558 
1,23 
 

583 
1,30 
 

596 
1,33 
 

606 
1,35 
 

611 
1,38 
 

2. REGIUNEA NORD EST  5103 
1,69 
 

5404 
1,79 
 

5796 
1,93 
 

5582 
1,86 
 

5593 
1,86 
 

5757 
1,92 
 

5808 
1,94 
 

3.  PE TARA  46936 
2,17 
 

48199 
2,23 

50267 
2,33 

50386 
2,33 

52204 
2,42 

54022 
2,50 

55840 
2,59 

Sursa: DSP Botosani, 2013 
 
       Se poate remarca existenţa unui deficit de medici în judeţul Botoşani, chiar în comparaţie 
cu situaţia existentă la nivelul regiunii Nord-Est. Una din cauzele acestei situaţii poate fi lipsa 
infrastructurii necesare exercitării profesiei.  
 

Numărul medicilor/ dentiştilor/ farmaciştilor  la 10.000  de locuitori 
Nr. 
crt. 

Denumirea unitatii 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. NR MEDICI LA 10.000 LOC 521 
11,40 

515 
11,33 

536 
11,87 

555 
12,37 

570 
12,74 

558 
12,49 

547 
12,40 

2. NR. DENTISTI LA 10.000 
LOC 

100 
2,18 

106 
2,33 

 

116 
2,57 

 

117 
2,60 

119 
2,66 

122 
2,73 

128 
2,90 

3. NR FARMACISTI LA 
10.000 LOC 

116 
2,53 

117 
2,57 

115 
2,54 

122 
2,72 

137 
3,06 

139 
3,11 

144 
3,26 

Sursa: DSP Botosani, 2013 
 

Numărul paturilor existente în spitale, la 1000 de locuitori 2007 – 2012 şi indici de utilizare 
exprimate procentual 

 
Nr. 
crt. 

Nr paturi 2007 2008  2009 2010 2011 2012 

1. NR PATURI IN SPITALE 2710 2739  2734 2448 2273 2271 
2. INDICI DE UTILIZARE 294,97 312,32  298,01 292,89 295,62 269,42 

Sursa: DSP Botoșani, 2013 
 
 
            Evolutia ratei mortalităţii infantile ( la 1000 de născuţi vii ) 

Nr.  
crt
.  

Denumire 
indicator 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. MORTALITATEA 
INFANTILA 
/JUDET 

19,8% 17,4% 9,2 10,5%  10,3%  10,6%  9,8%  

2. MORTALITATEA 
INFANTILA/TARA  

13,9% 12,0% 11,0% 10,1% 9,8% 9,4 %  9,3 %  

Sursa: DSP Botoșani, 2013 



101 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2006 2008 2010 2012

MORTALITATEA
INFANTILA JUDET

MORTALITATEA
INFANTILA TARA 

 
 
     Mortalitatea infantilă în judeţul Botoşani scade  de la 19,8 % în 2006 la 9,8 % în 2012 iar 
mortalitatea infantilă pe ţară scade şi ea de la 13,9 % în 2006 la 9,3 % în 2012 . 
 
       Rata mortalităţii 2006- 2012  
 

Nr.  
crt.  

Denumire indicator 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Decese 0-1 an  
Mortalitatea infantila 
URBAN  

23 
12,60 

23 
13,80 

10 
5,50 

12 
6,10 

12 
7,0 

13 
8,30 

10 
5,80 

2.  
Decese 0 – an  
Mortalitatea infantila 
RURAL  

70 
24,20 

51 
19,70 

33 
11,50 

37 
13,80 

31 
12,60 

28 
12,20 

31 
12,70 

Sursa: DSP Botosani, 2013 
 
     Mortalitatea infantilă – decesele 0 - 1an la 1000 născuţi vii în judeţul nostru reprezintă 1,9% 
din totalul deceselor generale. Indicatorul la mortalitatea infantilă s-a ameliorat în mediul 
rural (24,20% în anul 2006 a scăzut la 12,70% în anul 2012 ) în mediul urban (12,60 în anul 2006 
a scazut la  5,8 in anul 2012).În cifre absolute, 23 decese 0-1 an în anul 2006 fata de 10 decese 
0-1 an în anul 2012. Principalele cauze de deces sunt bolile respiratorii, decese de cauze 
perinatale, boli digestive, malformatii congenitale. Judetul Botosani se situeaza astfel între 
judetele cu mortalitate între 17-19,9‰, valoare mai mare decât media pe ţară.  
 
       Rata mortalităţii infantile infantile la 1000 de născuţi vii  
 

Nr.  
crt.  

Denumire indicator 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Decese 0-1 an  
Mortalitatea infantila 
URBAN  

23 
12,60 

23 
13,80 

10 
5,50 

12 
6,10 

12 
7,0 

13 
8,30 

10 
5,80 

2.  
Decese 0 – an  
Mortalitatea infantila 
RURAL  

70 
24,20 

51 
19,70 

33 
11,50 

37 
13,80 

31 
12,60 

28 
12,20 

31 
12,70 

Sursa: DSP Botosani, 2013 
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Nr. cazuri boli - cazuri sociale 
Nr.  
crt.  

Denumire indicator 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Cazuri  boli sociale 424 486 358 369 363 309 311 
2. Copii distrofici 0-3 ani 240 238 205 123 315 82 94 
3. TBC  600 578 568 573 487 403 398 
4. HIV- SIDA  

 
68 
127 

61 
140 

71 
139 

67 
147 

69 
155 

68 
165 

70 
162 

Sursa: DSP Botosani, 2013 
 
       Toate aceste cazuri reprezintă situaţii speciale, cazuri sociale care sunt şi în evidenţa 
Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială și Protecţia Copilului.  
 

Natalitatea şi sporul natural 
 

Rata natalităţii la 1000 de locuitori din mediul urban şi rural în perioada 2007  - 2012 
Nr. 
crt. 

Denumire indicator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Rata natalitatii 
URBAN 

8,70 9,70 10,60 9,20 8,40 9,40 

2. Rata natalitatii 
RURAL 

9,80 10,80 10,20 9,50 8,90 9,50 

Sursa: DSP Botosani, 2013 
 
       Natalitatea este indicatorul care arată numărul de născuţi vii la 1000 de locuitori. Rata 
natalitătii fluctuează în continuare, în mediul urban de la 8,70 în anul 2007 la 10,60 în anul 
2009 şi ajungând la 9,40 în anul 2012. 
 

Sporul natural  - rate la 1000 de locuitori din mediul urban și rural 
Indici de utilizare exprimate procentual 

 
Nr.  
crt
.  

Denumire 
indicator 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Sporul natural  
URBAN  

0,70%0 2,30%0 0,40%0 -
1,10%0 

-1,40%0 1,0%0 

2. Sporul natural  
RURAL  

-4,90%0 -3,80%0 -3,90%0 -
4,60%0 

-4,50%0 -5,50%0 

Sursa: DSP Botosani, 2013 
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     Sporul natural arată dinamica dintre natalitate şi mortalitate la 1000 locuitori. Evoluţia 
natalităţii şi mortalităţii au determinat în ultimii ani creşterea sporului natural în mediul urban 
de la 0,70 % în 2007 la 1,0%0  în anul 2012, iar în mediul rural observăm o fluctuaţie -4,90% în 
anul 2007 la-5,50 %  în anul 2012.  

 
AGRICULTURA 
 
Agricultura şi dezvoltarea rurală 
  
      Pentru judeţul Botoşani se impune o politică de dezvoltare rurală ce ar trebui să 
însoţească  şi să completeze politicile de sprijin ale pieţei şi ale veniturilor aplicate în cadrul 
politicilor agricole comune şi să contribuie la realizarea obiectivelor politice de dezvoltare 
rurală. Această politică trebuie să ia în considerare obiectivele generale privind coeziunea 
economică şi socială stabilite în Tratatul de Aderare şi să contribuie la realizarea acestora prin 
integrarea în celelalte mari politici privind competitivitatea şi dezvoltarea durabilă. Aceste 
politici reformatoare profunde introduc schimbări majore cu consecinţe semnificative asupra 
economiei rurale, asupra metodelor de producţie agricolă, a metodelor de gestionare a 
terenurilor şi de ocupare a forţei de muncă; în sens mai larg, asupra condiţiilor socio-
economice ale judeţului Botoşani.  
      Pentru a stabili în mod clar obiectivele specifice ale judeţului Botoşani, trebuie facută o 
analiză a situaţiei actuale a agriculturii, a posibilităţilor umane si materiale, identificarea 
măsurilor şi metodelor prin care aceste obiective pot fi puse în aplicare. Trebuie identificate 
posibile sectoare care ar avea nevoie de sprijin şi studiate posibilităţile de abordare şi de 
finanţare.  
       Suprafaţa totală a judeţului este de 498.900 ha, din care, conform datelor din Anuarul 
Statistic 392.769 ha, adică 78,72% reprezintă suprafaţa agricolă în anul 2012. Peste 98% din 
aceasta este în proprietate privată.  
 
Tendinţe statistice 
 
Tabel nr.1  Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole  2007 – 2012                                                                                    
Nr. 
crt. 

          Specificare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Numărul de tractoare agricole fizice  2677 2679 2703 2723 2735 2832 
2 Numărul de combine autopropulsate 

de recoltat cereale păiose 
447 444 450 481 488 488 

3 Numărul de pluguri pentru tractor 2469 2471 2496 2525 2543 2552 
4 Numărul de semănători mecanice 1424 1399 1423 1450 1459 1494 
5 Suprafaţa arabilă ce revine pe un 

tractor fizic 
111,6 111,5 110,5 109,7 109,2 105,5 

* Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la D.A.J. Botoşani 
          

Numărul de tractoare fluctuează, iar numărul de pluguri şi cultivatoare mecanice 
creşte.  Se observă o usoară creştere la semănători, în perioada 2008-2012. În ceea ce priveşte 
parcul de combine, se constată o creştere  nesemnificativă, fiind de remarcat numărul foarte 
mic al combinelor de recoltat porumb sau furaje, reflectând slaba mecanizare a recoltării 
furajelor în zootehnie. Pe fondul creşterii nesemnificative a numărului de tractoare se 
constată o ușoară scadere a suprafeţei arabile ce revine pe un tractor fizic, până în 2012. 
Numărul tractoarelor asigură o încărcătură teoretică de 112 hectare per tractor în anul 2012. 
Pentru a compara, media europeană a suprafeţei pe fiecare tractor este de 12,7 hectare.  

Dacă stagnarea parcului de tractoare şi maşini agricole poate fi pusă şi pe seama 
scoaterii din folosinţă datorită uzurii, o altă cauză este şi slaba capitalizare a producătorilor 
agricoli, persoane fizice sau juridice, care nu pot accesa programele destinate achiziţionării de 
tractoare şi maşini agricole noi, pentru că implică şi o contribuţie personală de 45% - 50% din 
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valoarea utilajului agricol. Dificultăţile apar la constituirea acestei contribuţii personale, pe 
fondul accesului insuficient al producătorilor agricoli individuali la credite bancare, lipsei de 
informare asupra surselor de finanţare alternative băncilor şi a faptului că anumite programe, 
cum ar fi Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Ca o concluzie, putem menţiona 
slaba mecanizare a agriculturii botoşănene. 
 
Tabel nr.2 Suprafaţa agricolă a judeţului Botoşani  2007 – 2012- ha.              
Nr. 
crt. 

          Specificare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Suprafaţa agricolă      393193  393039  392792 392792 392788  392 769 
2 Păduri şi alte terenuri cu 

vegetaţie forestieră   
    57 493   57 663   57 967   57 967  58 241   58 363 

3 Ape şi bălţi                    13 797  13 797   13 797  13 797  13 797   13 797 
        * Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la D.A.J. Botoşani. 
 
                              
Tabel nr. 3  Suprafaţa agricolă a judeţului Botoşani pe destinaţii  2007 – 2012- ha. 
 

* Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la D.A.J. Botoşani. 
 
Tabel nr. 4  Suprafaţa cultivată cu principalele culturi  2007 – 2012-ha. 

Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la  D.A.J. Botoşani 
 

Nr. 
crt. 

Specificare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Suprafaţa arabilă 298 774 298 774 298 762 298 762 298 758 298 739 
2 Păşuni 75 535 75 381 75 146 75 146 75 146 75 146 
3 Fâneţe 14 635 14 635 14 635 14 635 14 635 14 635 
4 Vii şi pepiniere viticole 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 
5 Livezi şi pepiniere 

pomicole 
2 559 2 559 2 559 2 559 2 559 2 559 

Nr. 
crt. 

Specificare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ha ha ha ha ha ha 

1 Suprafaţa cultivată 
total 

263776 272 949 275 513 282 748 283 125 287 429 

2 din care :Cereale 
pentru boabe - 
total 

131 514 141 254 138 994 137 650 142 658 142 988 

3 - grâu + secară 19722 27 798 30 827 27 916 24265 21 557 
4 - orz +orzoaică de 

toamnă 
367 1 307 2839 2 471 1 406 750 

5 - orzoaică de 
primăvară 

5 141 5 248 5 535 4 106 3 570 3 990 

6 porumb pentru 
boabe 

95 873 95 896 88 670 91 707 103128 105 851 

7 Plante uleioase - 
total 

50 175 50 768 57 890 58 239 55 565 58 710 

8 - floarea soarelui 29 519 29 390 28 885 28 993 22 290 28 380 
9 - rapiţă 2 509 3 918 9 160 4 495 6 478 1 130 
10 - soia 18 094 17 336 19 491 24 584 26 664 29 083 
11 Plante pentru alte 

industralizări 
1 931 1 809 1 914 1 691 1 685 2 325 

12 - sfeclă de zahăr 1 888 1 770 1 874 1 650 1 645 2 266 
13 Cartofi - total 9 206 9 090 8 990 8 970 8 020 7 585 
14 Legume de câmp şi 

în solarii 
7 895 8 118 7 807 8 307 7 862 8 022 

15 Plante furajere 59 500 58 736 56 804 64 262 63 971 63 942 
16 Alte culturi 3 465 3 174 3 114 3 629 3 364 3 457 
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Tabel nr. 5  Suprafaţa de teren arabil necultivat  2007 - 2012 

• Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la  D.A.J. Botoşani 
 

                     
 

Ponderea cea mai mare în totalul suprafeţei agricole în judeţul Botoşani o deţine 
suprafaţa arabilă, respectiv 76 % din total. În anul 2012, ponderea cea mai mare a suprafeţei 
arabile este cultivată cu cereale pentru boabe (47,86%), porumb (35,43%) şi plante furajere 
(21,40). Ca evoluţie în timp, perioada 2007-2012 este relativ constantă ca suprafaţă agricolă, 
neexistând modificări substanţiale în structura terenurilor agricole în judeţul Botoşani. Se 
remarcă scăderea suprafeţei de teren arabil necultivat din anul 2007 până în  anul 2012, de la 
34998 ha până la 11310 ha. La nivel regional, situaţia este similară, principalele culturi 
agricole practicate în regim de exploatare sunt cerealele pentru boabe, porumbul, cartoful, 
sfecla de zahăr şi plantele furajere.  

 
Tabel nr. 6. Producţia agricolă vegetală totală la principalele culturi  2007 – 2012-tone 

• Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la D.A.J. Botoşani 

Nr.crt. Specificare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % 
1 Suprafaţa 

arabilă 
necultivată 

34 
998 

12 25 
825 

9 23 
249 

8 16 
014 

5 15 
633 

5 11 
310 

4 

Nr. 
crt. 

Specificare  
2007 

 

 
2008 

 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

1 Cereale pentru 
boabe - total 

249 247 455 091 300 130 430 748 482 574 204 
240 

2 - grâu +secară 23 334 85 962 75 685 90 917 72 746 54 561 
3 - orz 457 4 020 6 698 7 080 3 792 1 567 
4 - orzoaică 4 317 11 215 8 175 7 507 5 398 5 187 
5 - porumb boabe 212 831 334 130 258 935 305 661 376 420 128 

080 
6 Plante uleioase - 

total 
47 353 82 784 74 522 95 081 80 392 36 546 

7 - floarea soarelui 26 195 40 322 36 728 39 580 31 424 18 447 
8 - rapiţă 1 995 7 186 11 810 5 888 8 630 1 215 
9 - soia 19 146 35 146 29 328 49 483 38 670 16 868 
10 Plante pentru alte 

industrializări 
38 543 51 757 50 235 56 391 49 125 53 659 

11 - sfeclă de zahăr 38 472 51 699 50 170 56 310 49 070 53 590 
12 Cartofi 94 366 128 695 105 941 149 490 128 256 78 870 
13 Legume de câmp 

şi solarii 
88 748 79 711 66 104 101 234 90 705 65 300 
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        Din tabelul de mai sus se observă modificări ale producţiei vegetale, la unele culturi 
înregistrându-se creşteri (grâu si secară), la altele micşorări (porumb boabe).Producţia cea mai 
mare se înregistrează la culturile de cereale pentru boabe, porumb, cartofi, o situaţie similară 
înregistrându-se și la nivel regional şi naţional.  
 
Tabel nr.7  Producţia medie la principalele culturi  2007 – 2012                                                                                                                               
                                                                                                                                                k g / ha. 

* Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la D.A.J. Botoşani 
 
 

Tabel nr.8  Suprafaţa cultivată cu viţă de vie  2007 – 2012 - ha 
 

Nr. 
crt. 

Specificare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Suprafaţa cultivată 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 
* Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la D.A.J. Botoşani. 

 
 

Tabel nr.   9. Producţia de struguri 2007 – 2012  - tone 
 

* Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la D.A.J. Botoşani 
 

Tabel nr.  10. Suprafaţa cultivată cu livezi   2007 – 2012 - ha 
 

Nr.crt. Specificare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Suprafaţa 
cultivată 

2 559 2 559 2 559 2 559 2 559 2 559 

* Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la D.A.J. Botoşani 
 
 

Tabel nr.  11. Producţia totală de fructe 2007 – 2012 - tone. 

* Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la D.A.J. Botoşani 
 

 
 

 

Nr.c
rt. 

Specificare  
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

1 Grâu + secară 1 183 3 092 2 455 3 257 2 998 2 531 
2 Orz 1 245 3 076 2 359 2 865 2 697 2 089 
3 Orzoaică 840 2 137 1 477 1 828 1 512 1 300 
4 Porumb boabe 2 220 3 484 2 920 3 333 3 650 1 210 
5 Floarea soarelui 887 1 372 1 271 1 365 1 410 650 
6 Sfeclă de zahăr 20 377 29 208 26 772 34 127 29 830 23 650 
7 Cartofi 10 250 14 158 11 784 16 665 15 992 9 877 

Nr.crt. Specificare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Producţia totală 7 998 8 074 6 994 7 599 8 273 7 810 

Nr.crt. Specificare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Producţia totală 23 036 24 920 24 894 38 877 35 300 28 180 
2 din care  -prune 4 153 7 353 6 926 9 697 9 888 8 850 
3 -  mere 11 486 11 771 11 890 21 608 18 260 12 650 
4 - pere 1 983 1 488 1 520 2 475 2 335 1 630 
5 - cireşe 3 327 2 558 2 828 3 130 3 210 3 085 
6 - nuci 1 072 1 064 1 070 1 146 950 1 380 
7 - alte fructe 1 015 686 660 821 657 585 
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Tabel nr.12. Fertilizatori naturali şi chimici utilizaţi în agricultură 2007 – 2012-tone 
 

Nr.crt. Specificare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Cantitatea de 
îngrăşăminte chimice 

aplicate total- tone s.a. 

4 807 3 360 4 957 3 240 2 310 1 150 

2 Cantitatea de 
îngrăşăminte organice 
aplicate total -tone 

679 040 663 880 660 730 663 980 617 430 653310 

* Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la D.A.J. Botoşani 
 

Sectorul zootehnic  
 
         Zootehnia deţine un loc important în sectorul agriculturii în judeţul Botoşani. Acest 
sector a cunoscut transformări majore începând cu anul 1989, schimbări care au afectat nu 
numai judeţul Botoşani, ci şi întreaga regiune şi ţară. Desfiinţarea fostelor CAP-urilor a condus 
la scăderea semnificativă a efectivelor de animale. O altă problemă majoră o constituie 
producţiile medii obţinute care, la nivel naţional, şi cu atât mai mult la nivelul judeţului 
Botoşani, se află sub nivelul european, din cauza neaplicării progresului genetic şi tehnologic 
înregistrat în această perioadă.  
  
Tabel nr.13. Şeptelul din judetul Botoşani 
 

* Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la D.A.J. Botoşani 
 
       Creşteri de efective s-au înregistrat la caprine, familii de albine. La toate  speciile, peste 
95% din efective se află în sectorul privat. Creșterea efectivelor de animale nu este una 
calitativă deoarece creșterea producţiei medii pe animal nu este semnificativă. Menţionăm 
faptul că în judeţul Botoșani, în anul 2006, au fost suspiciuni de gripă aviară, fapt care a dus la 
sacrificarea unui număr semnificativ de păsări domestice. Creșterea efectivului de caprine 
trebuie susţinută pe viitor deoarece, conform negocierilor și politicii agricole comune în UE, 
pentru această specie nu este impusă cota de producţie la lapte, ca în cazul laptelui de vacă.  
       De asemenea, trebuie încurajată creșterea efectivului de familii de albine, având în 
vedere sporurile de producţie pe care le asigură prin polenizare sectorului vegetal, dar și 
cererea crescută la export a mierii de albine.  

Tabel nr.14. Productia medie pe un animal în judeţul Botoșani 
 

Nr. 
crt. 

 
Specificare 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
1. Lapte de vaca – total litri 3.800 3.800 3.800 3.700 3.600 3.540 

Nr. 
crt. 

 
Specificare 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

1. Nr. capete 
bovine 

125.212 121.625 117.044 116.638 107.860 105.342 

2. Nr. capete 
porcine 

78.367 72.072 66.191 65.252 58.509 42.406 

3. Nr. capete 
cabaline 

42.566 42.107 40.314 38.170 26.693 25.475 

4. Nr. capete 
caprine 

15.867 17.503 18.433 19.544 21.724 29.392 

5. Nr. capete 
pasari 

2.308.986 2.386.352 1.838.555 1.902.239 1.845.996 998.975 

6. Nr. familii 
albine 

25.876 25.764 26.265 26.190 27.013 30.882 

7. Nr. capete 
ovine 

310.091 327.563 329.977 331.777 313.891 305.656 
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2. Lapte de oaie – total litri 67 70 67 70 70 61 
3. Lina – total kg 2,26 2,0 2,07 2,0 2,0 2,0 
4. Oua total bucati 170 156 169 160 157 158 

• Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la D.A.J. Botoşani 
 
            Nivelul scăzut al producţiilor medii pe animal realizate în anii supuși analizei denotă  
productivitatea scăzută a efectivelor aflate în exploatare, care poate fi ridicată pe termen 
scurt prin sprijinirea cumpărării de către fermieri a animalelor de rasă și pe termen lung prin 
reabilitarea activităţii de însămânţări artificiale. Totodată, aceste măsuri trebuie corelate cu 
cantităţile de lapte negociate de către ministerul de resort împreună cu Comisia Europeană.  
 

Tabel nr.15. Producţia agricolă animală în judeţul Botoșani 
 

Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la D.A.J. Botoşani 
 
       În principal, aceste produse sunt distribuite pe piaţa locală a judeţului, dar unele dintre 
ele sunt distribuite și în alte judeţe, în special cele învecinate (ex, produse lactate). 
 

Tabel nr.16  Productia principalelor produse procesate în judeţul Botoșani 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Specificare 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
1. Carne inclusiv organe - 

total 
28.330 30.717 14.692 15.267 24.672 30.928 

2. Preparate din carne - - - - -  
3. Lapte de consum 509.444 531.493 431.809 431.194 433.342 457.251 
4. Brinzeturi - - - - - - 
5. Legume, fructe 

conservate 
- - - - - - 

* Date transmise de U.A.T. –uri şi centralizate la D.A.J. Botoşani 

 
Nr. 
crt. 

 
Specificare 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
1. Productia de lapte – total hl  

1.907,6 
 

1.946,02 
 

1.772,28 
 

1.707,92 
 

1.807,96 
 

1.870,57 
2. Productia de carne de 

bovina – mii tone 
greutate vie 

 
24.350 

 
23.350 

 
16.815 

 
18.094 

 
14.773 

 
16.217 

3. Productia de carne de porc 
– mii tone 
greutate vie 

 
8.859 

 
7.631 

 
7.064 

 
6.359 

 
15.222 

 
16.230 

4. Productia de oua – milioane 
de bucati 

225,020 188,187 194,14 172,27 190,01 108,67 

5. Productia de lina - tone 655 562 674 608 574 617 
6. Productia de miere de 

albine - tone 
359 337 399 398 234 270 
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Programul SAPARD  
 
      Programul SAPARD a creat premizele tehnice și financiare necesare procesului de aderare  
la structurile europene.  
      Fondurile derulate prin Agenţia SAPARD și ulterior de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală sș Pescuit (APDRP), au contribuit direct la dezvoltarea economica și socială a mediului  
rural, au susţinut producătorul privat, au oferit sprijin asociaţiilor cu profil agricol și 
societăţilor comerciale agricole, dar și consiliilor locale.  
      Programul SAPARD a fost creat pentru a sprijini eforturile de aderare a Uniunii Europene a  
ţărilor candidate din Europa Centrală și de Est și pentru a pregăti participarea acestora la 
Politica Agricolă Comunitară. Asistenţa a fost oferită în perioada 2000- 2006. Mai mult, în acest 
mod s-a oferit posibilitatea de adaptare a procedurilor financiare și a mecanismelor de control 
ale Uniunii Europene.  
      Programul SAPARD s-a adresat atât comunităţilor locale care puteau să depună proiecte 
privind „Dezvoltarea și îmbunătăţirea infrastructurii rurale”, cât și persoanelor fizice și 
juridice care au dorit sa iniţieze o afacere legată de agricultură sau de industria alimentară.  
       Prin Programul FERMIERUL lansat de Guvernul României, s-a dat posibilitatea multor 
solicitanţi din judeţ care nu au dispus de resurse financiare să fie susţinuţi în materializarea 
proiectelor proprii.  
       În ceea ce privește măsura de dezvoltare a infrastructurii de transport rurale, în judeţul  
Botoţani s-au finalizat un număr de 7 proiecte de modernizare a drumurilor comunale și 
sătești, cu o lungime totală de 62,5 km și în valoare totală de 5.86.295 euro. Doar 3 proiecte 
care au vizat realizarea unor alimentări cu apă s-au finalizat până acum, cu valoare totală de 
2.638.326 Euro.  
       În anul 2007 au fost derulate un număr de 12 proiecte, din care 11 pentru reabilitări 
drumuri (Avrămeni, Broscăuţi, Dersca, Drăgușeni, Gorbănești, Hănești, Hudești, Ibănești, 
Stăuceni, Suharău și Suliţa), a căror valoare totală este de 8.679.822 Euro și unul pentru 
alimentare cu apă (Manoleasa) a cărui valoare este de 728.246 Euro.  
 

Principalele domenii pentru care s-au obţinut fonduri nerambursabile SAPARD sunt:  
•  Industria alimentara ;  
•  Exploataţiile agricole ;  
•  Diversificarea activităţilor economice.  

 
      La nivelul judeţului Botoșani, implementarea Programului SAPARD în perioada 2000–2006 a 
fost un real succes, absorbindu-se în această perioadă fonduri europene în valoare de 
48.248.300 Euro, realizându-se un numar de 132 de proiecte, cu următoarele investiţii:   
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1. Fabrici pentru prelucrarea laptelui   9 
2. Abator bovine, ovine     2 
3. Fabrica preparate carne     2 
4. Modernizarea procesarii primare a cerealelor  1 
5. Achizitii utilaje agricole     50 
6. Înfiintare ferma vaci     45 
7. Modernizare ferme zootehnice    2 
8. Îngrasatorie berbecuti     1 
9. Ferma ovine      1 
10. Ferma caprine      1 
11. Înfiintare ferma de îngrasare a suinelor   2 
12. Sere (înfiintare si modernizare)    5 
13. Pensiuni agroturistice     2 
14. Ferme melci      5 
15. Ferme piscicole      2 
16. Ferme apicole      3  

              17. Dotare atelier mestesugaresc    1 
 
              Apreciem că prin programul SAPARD populaţia rurală a României a conștientizat 
bunele intenţii și capacităţile financiare ale UE, precum și modul de lucru al structurilor ce au 
derulat fonduri europene, bazat pe corectitudine, transparenţă, acces nediscriminatoriu la 
resursele de finanţare. Acest program a fost practic o gură de oxigen pentru dezvoltarea 
economiei rurale.  

Programul FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

      Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România urmează, în ceea ce priveşte 
agricultura şi dezvoltarea rurală, principiile Politicii Agricole Comune ( PAC), care reprezintă 
un set de reguli şi măsuri care vizează în principal creşterea productivităţii, garantarea unui 
nivel de viaţă echitabil populaţiei din agricultură, stabilizarea pieţelor, garantarea securităţii 
aprovizionărilor, asigurarea consumatorului cu provizii la preţuri raţionale. 

Potrivit Reglementării Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii 
agricole comune, s-au creat două fonduri europene pentru agricultură: 

 
 - FEGA - Fondul European de Garantare Agricolă - pentru finanţarea măsurilor de marketing 
 - FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - pentru finanţarea programelor 
de dezvoltare rurală. 
  
        Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală este accesat începând din martie 
2008, după aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală ( PNDR). 
   Pornind de la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/ 2005, din 20 septembrie 2005, 
privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală ( FEADR), a fost creat Planul Naţional Strategic pentru România, care constituie baza 
pentru implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2007 - 2013. 

Astfel, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), document elaborat 
la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, detaliază modul concret în care sunt finanţate 
investiţiile din fondurile europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală. 
  Măsurile Planului Naţional Strategic iau în considerare Liniile Directoare Strategice 
Comunitare ce fac referire la mediul rural. În funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de 
mediu, obţinută pe baza datelor statistice disponibile, au fost stabilite priorităţile şi direcţiile 
pentru dezvoltare rurală, în strânsă legătură cu priorităţile comunitare. 
         Prin Planul Naţional Strategic 2007 – 2013 şi ulterior prin PNDR s-au conturat patru 
direcţii (axe) prioritare pentru finanţare prin FEADR. 

Axa I - Prima direcţie prioritară pentru dezvoltarea spaţiului rural - Creşterea 
competitivităţii sectorului agricol şi silvic - urmăreşte restructurarea şi dezvoltarea 
producţiei agricole şi silvice, dar şi a industriilor prelucrătoare aferente, pentru a le face mai 
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competitive şi pentru a contribui la creşterea economică şi convergenţa veniturilor din spaţiul 
rural (acolo unde este posibil), în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia mediului 
din aceste zone. 

Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale- pune accent pe menţinerea şi 
îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele rurale ale României prin promovarea unui 
management durabil atât pe suprafeţele agricole, cât şi pe cele forestiere. Obiectivele privind 
menţinerea biodiversităţii şi conservarea naturii se materializează prin sprijinirea conservării şi 
dezvoltării pădurii, asigurarea unei ocupări echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea practicilor 
de management durabil al terenurilor agricole şi forestiere. Nu au fost uitate mult aşteptatele 
investiţii în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor rurale, o mai mare importanţă acordându-
se multifuncţionalităţii economice a zonelor rurale, dar şi conservării şi punerii în valoare a 
patrimoniului cultural şi arhitectural. 
  Axa III - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei 
rurale - vizează gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către 
alte sectoare care să le asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere social şi 
economic. 
  Axa IV - O a patra direcţie – LEADER – are în vedere implementarea unor strategii locale 
de dezvoltare pentru îmbunătăţirea guvernării administrative la nivel rural. 

În cadrul celor 4 Axe, fondurile europene nerambursabile sunt acordate pentru 
următoarele măsuri de investiţii:               
Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii 
sectorului agricol şi silvic”  
Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea 
competitivităţii sectorului agricol şi silvic”  
Măsura 122 - "Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii" se încadrează în Axa I – „Creşterea 
competitivităţii sectorului agricol şi silvic”  
Măsura 123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" se încadrează 
în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”  
Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”; 
Măsura 223 „Prima împădurire a terenurilor neagricole”. 

Sprijinul oferit prin aceste măsuri va fi acordat cu prioritate în zonele cu probleme 
majore de degradare a solului (eroziune, alunecări de teren etc.) precum şi în zonele ce pot 
reduce riscul de inundaţii şi astfel aceste investiţii pot să contribuie în mod eficace la 
combaterea acestor fenomene. De asemenea, aceste măsuri sunt singurele din PNDR care îşi 
propun ca şi obiectiv direct lupta împotriva schimbărilor climatice, împăduririle fiind o metodă 
eficace de a reduce conţinutul de CO2 din atmosferă. 
Măsura 125 - "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi silviculturii" se încadrează în Axa I – „ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”  
Măsura cuprinde trei submăsuri pentru care obiectivele specifice se detaliază mai jos, după 
cum urmează: 
- Submăsura 125 a "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 

adaptarea agriculturii (proiecte pentru "Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare" şi 
"Infrastructura agricolă de acces") 

-  Submăsura 125 b "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 
adaptarea silviculturii" 

- Submăsura 125 c "Lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de 
protecţie împotriva inundaţiilor". 

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă” se încadrează în Axa I – 
„Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” . 
Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi ” se încadrează în 
Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”  
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Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice ” se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general 
dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de 
locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural. 
Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" se încadrează în Axa 
III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”  
  

Stadiul implementării proiectelor depuse la Oficiul Judeţean pentru Dezvoltare Rurală 
și Pescuit Botoșani  în perioada 2007 - 2013 este următorul :  

2008 

MASURA TOTAL PROIECTE VALOARE LEI VALOARE EURO 

112 Instalarea tinerilor fermieri       

121 MODERNIZAREA 
EXPLOATATIILOR AGRICOLE 16 35,882,720.00 9,698,032.00 

123 Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere 3 34,670,873.00 9,210,786.00 
322 Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii 
rurale 8 73,791,162.00 19,806,456.00 

TOTAL   144,344,755.00 38,715,274.00 
 

2009 

MASURA TOTAL PROIECTE VALOARE LEI 
VALOARE 

EURO 

112 Instalarea tinerilor fermieri 6 592,159.00 141,000.00 

121 MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR 
AGRICOLE 3 1,995,999.00 547,652.00 

123 Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere 3 18,325,428.00 5,060,865.00 

141Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistenta 70 455,000.00 105,000.00 

312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea 
de micro-întreprinderi  1 1,072,953.00 280,570.00 

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea 
în valoare a moştenirii rurale 3 42,194,183.00 10,981,388.00 

TOTAL   64,635,722.00 17,116,475.00 
 

 
2010 

MASURA TOTAL PROIECTE VALOARE LEI VALOARE EURO 

112 Instalarea tinerilor fermieri 17 1,622,769.00 379,000.00 
141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistenta 

302 1,963,000.00 453,000.00 

312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi  

21 21,592,171.00 5,043,710.00 
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322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

7 71,398,093.00 16,599,666.00 

TOTAL   96,576,033.00 22,475,376.00 
 
 

2011 

MASURA 
TOTAL 

PROIECTE VALOARE LEI VALOARE EURO 
112 Instalarea tinerilor fermieri 29 2,702,108.00 634,000.00 
121 MODERNIZAREA 
EXPLOATATIILOR AGRICOLE 

2 6,760,111.00 1,656,484.00 
123 Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere 

3 18,846,043.00 4,393,530.00 
141 Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistenta 

423 2,749,500.00 634,500.00 
221 Prima împădurire a terenurilor 
agricole 

1 318,386.00 76,160.00 
312 Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi 

6 4,428,174.00 1,037,773.00 
313 Încurajarea activităţilor 
turistice 1 415,792.00 99,472.00 

TOTAL   36,220,114.00 8,531,919.00 
 

2012 

MASURA 
TOTAL 

PROIECTE VALOARE LEI VALOARE EURO 

112 Instalarea tinerilor fermieri 23 2,451,303.00 567,000.00 

121 MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR 
AGRICOLE 2 11,703,182.00 2,677,977.00 

123 Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere 2 23,218,875.00 5,390,337.00 

125 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi silviculturii 1 4,247,602.00 971,258.00 

141 Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistenta 434 2,821,000.00 651,000.00 
221 Prima împădurire a terenurilor 
agricole 1 589,939.00 127,989.00 

312 Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi  13 12,563,898.00 2,981,963.00 

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale 11 56,652,490.00 12,223,044.00 

TOTAL   114,248,289.00 25,590,568.00 
 

2013 

MASURA 
TOTAL 

PROIECTE VALOARE LEI VALOARE EURO 

112 Instalarea tinerilor fermieri 29 4,625,514.00 1,020,000.00 

141 Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistenta 750 4,875,000.00 1,125,000.00 
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TOTAL   9,500,514.00 2,145,000.00 
 

TOTAL 2007 – 2013 

MASURA 
TOTAL 

PROIECTE VALOARE LEI VALOARE EURO 
112 Instalarea tinerilor fermieri 104 11,993,853.00 2,741,000.00 
121 MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR  
AGRICOLE 23 56,342,012.00 14,580,145.00 
123 Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere 

11 95,061,219.00 24,055,518.00 
125 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi silviculturii 

1 4,247,602.00 971,258.00 
141 Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistenta 

1979 12,863,500.00 2,968,500.00 
221 Prima împădurire a terenurilor 
agricole 2 908,325.00 204,149.00 
312 Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi  

41 39,657,196.00 9,344,016.00 
313 Încurajarea activităţilor turistice  1 415,792.00 99,472.00 
322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale 

29 244,035,928.00 59,610,554.00 

TOTAL 2007-2013 465,525,427.00 114,574,612.00 
 

 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 este mai flexibil, mai consistent şi 

mult mai targetat pe anumite domenii, potrivit celor care sunt în comitetul consultativ al 
programului. Potrivit reprezentanţilor MADR, fondurile disponibile fermierilor pentru 
următoarea perioadă financiară vor fi reduse în raport cu perioada 2007-2013. Pe de-o parte, 
alocarea de care va beneficia Romania în următorul exerciţiu financiar este mai mică, urmând 
să scadă de la 8,12 miliarde de euro în perioada 2007-2013 la 7,8 miliarde de euro în perioada 
2014-2020. Pe de altă parte, cel puţin 30% din fondurile disponibile prin PNDR în următorul 
exerciţiu financiar vor fi alocate măsurilor de agromediu. 

Investiţiile în ferme şi în industria alimentară românească, dar şi sprijinirea tinerilor în 
domeniul agricol reprezintă priorităţi în noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
2014-2020, care va fi compus din 14 măsuri, cu zece mai puţine decât actualul program. 
Programul va fi transmis Comisiei Europene în luna ianuarie 2014, fiind posibil ca procesul de 
negociere să dureze chiar și 6 luni de zile. 

 
Asistenţa Socială 
 
1. Date statistice privind evoluţia numărului de persoane adulte cu handicap aflate în 

evidenţa DGASPC între anii 2006-2012, după tipul de handicap: fizic, somatic, auditiv, 
vizual, mintal, psihic, asociat, HIV/SIDA, boli rare, altele (surdocecitate): 

anul fizic somatic auditiv vizual mintal psihic asocia
t 

HIV/SIDA boli 
rare 

Altele 
(surdoce
citate) 

TOTAL 

2006 1093 1096 483 1992 1702 1036 57 73 0 0 7532 
2007 1259 1654 500 2260 1852 1200 73 120 0 0 8918 
2008 1811 2220 576 2944 2389 1365 112 163 0 0 11571 
2009 2254 2680 592 3370 2653 1518 135 187 1 0 13390 
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2010 2247 1317 349 2806 1601 1046 527 158 32 0 10083 
2011 2375 1431 350 2604 1798 1131 649 172 30 2 10542 
2012 2571 1713 377 2801 1876 1239 642 179 32 2 11432 

Sursa: DGASPC Botoșani 
 

2. Numărul de persoane adulte instituţionalizate în centrele rezidenţiale din judeţ între anii 
2006-2012: 

anul  CIA٭ 
Doroho
i 

CIA٭ 
Leord
a 

CIA٭ 
Adășen
i 

CRR ٭٭  
Ionășeni 

CRR٭٭ 
Dersca 

CITO٭٭٭ 
Botoșani 

Cămin pentru 
persoane 
vârstnice “Sf. 
Ioan” Bucecea  

CIA٭ 
Bucecea 

TOTAL 

2006 76 96 91 82 39 - - - 384 
2007 70 88 86 81 42 - - - 367 
2008 69 81 88 79 38 - - - 355 
2009 58 74 74 78 46 22 - - 352 
2010 54 70 82 74 43 24 12 - 359 
2011 57 63 79 75 46 30 - 13 363 
2012 64 67 89 82 45 28 - 15 390 

    *  Centru de îngrijire și asistenţă  

**    Centru de recuperare și reabilitare 
***  Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională 

                                                                                               Sursa: DGASPC Botoșani 
 

   
3. Evoluţia numărului de copii instituţionalizaţi, după tipul de protecţie oferit între anii 2006-

2012 (protecţie de tip rezidenţial, asistenţă maternală, plasament familial): 
 

anul Nr. de copii cu măsură de 
protecţie de tip 

rezidenţial 

Nr. de copii cu măsură de 
protecţie la un asistent 
maternal profesionist 

Nr. de copii cu 
măsură de protecţie 
la o persoană/familie 

TOTAL 

2006 602 558 738 1898 
2007 531 530 718 1779 
2008 568 531 695 1794 
2009 576 487 646 1709 
2010 530 456 612 1598 
2011 528 454 567 1549 
2012 507 430 541 1478 

  Sursa: DGASPC Botoșani 
 
 

   4. Evoluţia copiilor cu dizabilităţi instituţionalizaţi, după gradul de încadrare într-un grad de 
handicap între anii 2006-2012: 

 
anul Centrul de plasament și recuperare 

“Sf. Spiridon” Botoșani٭ 
Complex de case de tip familial “Sf. 

Mina” Botoșani٭ 
TOTAL 

2006 95 - 95 
2007 100 - 100 
2008 103 - 103 
2009 104 - 104 
2010 105 - 105 
2011 108 - 108 
2012 59 24 83 

 toţi copiii sunt cu dizabilităţi severe, fiind încadraţi în gradul I de handicap (grav)٭
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Sursa: DGASPC Botoșani 
 
 
5.      Numărul de adopţii pentru perioada 2006 – 2012                        Sursa : DGASPC Botoșani 

 
Anul Nr. familii/ 

persoane 
atestate ca 

fiind apte să 
adopte 

Neacor-
dare 

atestat 
de 

familie 
aptă să 
adopte 

(nr. 
cazuri) 

Nr. total 
de copii 
adoptaţi 

Vârsta 
copiilor 
adoptaţi 

 
(interval 

min. – max.) 

Sex copii 
adoptaţi 

Mediul urban/ 
rural în care 

locuieste familia 
ad. 

Observaţii 
privitoare la copii 

2006 12 0 6 1 an – 6 ani 4 băieti, 2 
fete 

5 urban, 1 rural  

2007 11 1 8 1 an, 2 luni – 
7 ani 

2 băieţi, 6 
fete 

6 urban, 2 rural  

2008 20 
(18 fam., 

2 persoane 
necăsătorite) 

1 12 1 an, 2 luni – 
9 ani 

7 băieţi, 
5 fete 

5 urban, 
7 rural 

 

2009 10 
(8 fam., 

2 persoane 
necăsătorite) 

0 9 8 luni – 8 ani 8 băieţi, 1 
fetiţă 

7 urban, 2 rural 
 

1 copil cu gradul III 
de handicap, 
adoptat – fara 
probleme de 

sănătate la sfarsitul 
perioadei de 
monitorizare 
postadoptie 

2010 
 

19 
(17 fam., 

2 persoane 
necăsătorite) 

 

0 12 
 

1 an – v. min. 
 

9 ani, 7 luni- 
v. max. 

7 fem. 
5 masc. 

8 urban, 
4 rural 

 

2011 8 
(7 familii, 
1 persoană 

necăsătorită) 

0 8 1 an - 12 ani 
 
 

4 fem. 
4 masc. 

6 urban, 
2 rural 

 

2012 
 

14 
 
 

1 8 1 an – 8 ani 6 fem. 2 
masc. 

4 urban, 4 rural  

 
6. Reţeaua de complexe de apartamente sociale din municipiul Dorohoi și numărul de copii: 
- anul 2006:  
Complex de apartamente „Floare de colţ” Dorohoi:59 copii 
Complex de apartamente „Casa mea” Dorohoi: 88 copii 
- anul 2007:  
Complex de apartamente „Floare de colţ” Dorohoi: 56 copii 
Complex de apartamente „Casa mea” Dorohoi: 84 copii 
- anul 2008:  
Complex de apartamente „Floare de colţ” Dorohoi: 63 copii 
Complex de apartamente „Casa mea” Dorohoi: 79 copii 
- anul 2009: 
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Complex de apartamente „Floare de colţ” Dorohoi: 73 copii 
Complex de apartamente „Casa mea” Dorohoi: 70 copii 
- anul 2010:  
Complex de apartamente „Floare de colţ” Dorohoi: 64 copii 
Complex de apartamente „Casa mea” Dorohoi: 59 copii 
- anul 2011:  
Complex de apartamente „Floare de colţ” Dorohoi: 69 copii 
Complex de apartamente „Casa mea” Dorohoi: 66 copii 
- anul 2012:  
Complex de apartamente „Floare de colţ” Dorohoi: 67 copii 
Complex de apartamente „Casa mea” Dorohoi: 65 copii 

 
7. Structura și serviciile sociale oferite de Serviciul Comunitar Specializat destinat Protecţiei 
Copilului: 

 
I) CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU COPIL, FAMILIE ŞI SPRIJIN METODOLOGIC AUTORITĂŢI 
LOCALE 

A. Compartimentul de incluziune socială, prevenire a marginalizării sociale şi a separării 
copilului de familie 
 

                                         Tipuri de servicii sociale oferite în cadrul compartimentului: 
• consiliere socială; 
• consiliere psihologică pentru copil şi familie; 
• informare; 
• orientare; 
• educaţie parentală; 
• suport emoţional; 
• reintegrare socială şi comunitară; 
• evaluare psiho-socială; 
• promovarea drepturilor copilului; 
• evaluarea nevoilor beneficiarilor; 
• întocmirea şi implementarea planului personalizat de consiliere ; 
• monitorizarea cazurilor; 
• indrumare autorităţi locale in domeniul protecţiei copilului. 

 
B. Compartimentul de resurse pentru educaţie, dezvoltare şi planificare familială 

Tipuri de servicii sociale oferite în cadrul compartimentului: 
• consiliere socială; 
• consiliere  psihologică pentru copil şi familie; 
• evaluare psiho-socială; 
• sprijinirea accesului la servicii medicale; 
• asistenţă şi consiliere a femeilor cu un nivel scăzut de educaţie cu privire la planning-ul 

familial; 
• informare; 
• orientare; 
• educaţie parentală; 
• educaţie contraceptivă; 
• suport emoţional; 
• reintegrare socială şi comunitară; 
• promovarea drepturilor copilului; 
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• evaluarea nevoilor beneficiarilor; 
• monitorizarea cazurilor. 

 
C. Compartimentul Violenţă  

                 Tipuri de servicii sociale oferite în cadrul compartimentului: 
• evaluare şi consiliere socială în cazurile de violenţă în familie; 
• consiliere psihologică pentru copil şi familie; 
• realizarea evaluării iniţiale la domiciliul copilului  în vederea identificării gradului de risc şi 

intervenţie în interesul copilului; 
• linie telefonică prin intermediul căreia se poate semnala o situaţie de violenţă şi 

intervenţia specifică în regim de urgenţă; 
• suport emoţional asigurat copiilor victime ale violenţei în familie precum şi a familiilor 

acestora, în vederea depăşirii situaţiei traumatice şi reechilibrarea emoţională; 
• evaluarea cazurilor sociale şi instituirea unor  măsuri de protecţie specială, în conformitate 

cu  Legea nr. 272 /2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
• monitorizarea cazurilor post-reintegrare în parteneriat cu reprezentanţii autorităţilor 

locale; 
• includerea beneficiarilor compartimentului în grupul ţintă al unor programe/ proiecte ce 

vizează prevenirea şi combaterea violenţei în familie, sub orice formă, inclusiv a migraţiei 
ilegale, traficului de copii, exploatării sexuale şi exploatării prin muncă, precum şi a 
fenomenelor care pot determina instituirea unei măsuri de protecţie specială; 

• sensibilizarea/conştientizarea/informarea opiniei publice în vederea îmbunătăţirii 
atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică a violenţei în familie. 
 

              II)  COMPARTIMENTUL DE EVALUARE ŞI PREVENIRE A DELINCVENŢEI JUVENILE 
                 Tipuri de servicii sociale oferite în cadrul compartimentului: 

• asistenţă şi consiliere socială / psihologică; 
• informare; 
• orientare; 
• garantarea drepturilor copilului; 
• evaluarea resurselor copilului şi familiei; 
• protejarea intereselor copilului; 
• evaluarea psiho-socială a minorului care săvârşeşte fapte penale; 
• includerea grupului ţintă în proiecte derulate la nivel judeţean cu alte instituţii sau ONG-

uri; 
• includerea în activităţi educative; 
• reinserţia şcolară / familială sau socială a copilului; 
• asigurarea securităţii şi bunăstării copilului şi familiei; 
• propuneri de instituire a măsurii de protecţie specială / supraveghere specializată; 
• monitorizarea cazurilor. 

             
III)  COMPARTIMENTUL DE INTERVENŢIE SPECIALIZATĂ ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, 
TRAFIC ŞI MIGRAŢIE COPII  
  

                       Tipuri de servicii sociale oferite în cadrul compartimentului: 
• evaluare şi consiliere socială în cazurile de abuz, neglijare, trafic şi migraţiune copii; 
• consiliere psihologică pentru copil şi familie; 
• realizarea evaluării iniţiale la domiciliul copilului  în vederea identificării gradului de risc şi 

intervenţie în interesul copilului; 
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• linie telefonică prin intermediul căreia se poate semnala o situaţie de risc/abuz şi 
intervenţia specifică în regim de urgenţă; 

• suport emoţional asigurat copiilor victime ale abuzurilor şi neglijării precum şi a familiilor 
acestora, în vederea depăşirii situaţiei traumatice şi reechilibrarea emoţională; 

• evaluarea cazurilor sociale şi instituirea unor măsuri de protecţie specială, în conformitate 
cu  Legea nr. 272 /2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

• monitorizarea cazurilor post-reintegrare în parteneriat cu reprezentanţii autorităţilor 
locale; 

• includerea beneficiarilor compartimentului în grupul ţintă al unor programe / proiecte ce 
vizează prevenirea şi combaterea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, sub orice 
formă, inclusiv a migraţiei ilegale, traficului de copii, exploatării sexuale şi exploatării prin 
muncă, precum şi a fenomenelor care pot determina instituirea unei măsuri de protecţie 
specială; 

• sensibilizarea/conştientizarea/informarea opiniei publice prin campanii în vederea 
îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică a 
abuzului, neglijării şi exploatării copilului, sub orice formă, inclusiv a migraţiei ilegale, 
traficului de copii, exploatării sexuale şi exploatării prin muncă, precum şi a copiilor 
repatriaţi sau refugiaţi; 

 
8. Numărul de centre/case de tip familil, etc. între anii 2006 – 2012 în sistemul rezidenţial: 

- anul 2006: 4 centre de plasament de tip clasic și 10 unităţi rezidentiale de tip familil (case de 
tip familial, apartamente, case rurale, module de tip familial) 
- anul 2007: 4 centre de plasament de tip clasic și 10 unităţi rezidentiale de tip familil (case de 
tip familial, apartamente, case rurale, module de tip familial) 
- anul 2008: 4 centre de plasament de tip clasic și 10 unităţi rezidentiale de tip familil (case de 
tip familial, apartamente, case rurale, module de tip familial) 
- anul 2009: 4 centre de plasament de tip clasic și 12  unităţi rezidentiale de tip familil (case 
de tip familial, apartamente, case rurale, module de tip familial) 
- anul 2010: 4 centre de plasament de tip clasic și 12  unităţi rezidentiale de tip familil (case 
de tip familial, apartamente, case rurale, module de tip familial) 
- anul 2011: 4 centre de plasament de tip clasic și 9  unităţi rezidentiale de tip familil (case de 
tip familial, apartamente, case rurale, module de tip familial) 
- anul 2012: 4 centre de plasament de tip clasic și 10  unităţi rezidentiale de tip familil (case 
de tip familial, apartamente, case rurale, module de tip familial). 
 
 
 9. Proiecte implementate de către DGASPC Botoșani în perioada 2006 -2012 

Sursa: DGASPC Botoșani 
Titlul proiectului şi nr. de referinţă  COMPLEX DE SERVICII DESTINAT COPIILOR CARE AU SAVARSIT O FAPTA 
PENALA SI NU RASPUND PENAL  
Convenţia de finanţare nr. 22 din 12.03.2009 
Cod proiect PIN3/01 
Beneficiarul proiectului: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani 

Stadiul implementării proiectului Finalizat in decembrie 2009  
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Obiectul proiectului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiectiv general  
Crearea unui complex de servicii -  de tip rezidential specializat si a unui 
serviciu de zi, destinat protecţiei copiilor care au săvârşit o faptă penală şi 
nu răspund penal, în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor sau 
comportamentelor deviante ale copiilor şi a reintegrării şcolare, familiale ori 
sociale a copiilor. 
Obiective specifice: 
1.crearea şi operaţionalizarea unui serviciu de tip rezidenţial specializat 
destinat copiilor care au savârşit fapte penale si care nu raspund penal 
2. crearea si operationalizarea unui serviciu tip centru de zi destinat 
copiilor care au savârşit fapte penale si care nu raspund penal 
3.crearea şi dezvoltarea unui model de intervenţie psiho-socio-juridica 
pentru copiii destinat copiilor si familiilor copiilor care au savârşit fapte 
penale si care nu raspund penal 
4.promovarea parteneriatului si cooperarii cu participarea actorilor sociali 
interesati  - reprezentanti ai Consiliului Judetean Botosani, Inspectoratul 
Judetean de Politie Botosani, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani, 
Autoritatea de Sanatate Publica Botosani, Tribunalul Botosani, Parchetul de 
pe langa Tribunalul Botosani, Directia de Munca si Incluziune Sociala 
Botosani, Agentia Judeteana de Ocupare si Formare in Munca, alti parteneri 
sociali, prin crearea unui grup de lucru la nivel judetean, privind 
problematica copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspund penal. 

Rezultate obţinute Rezultate 
Indicatori de performanţă 
Indicatori fizici:  
a)1 serviciu de tip rezidenţial specializat înfiinţat – pentru un numar de 12 
beneficiari 
b) 1 serviciu de zi specializat înfiinţat ; 
c) cel puţin 10 persoane formate. 
d) cel putin 15 actori sociali implicati 
e) cel putin 3 intalniri ale grupului de lucru 
f) un nou model de interventie psiho-socio-juridica creat 
g) 2000 de materiale de promovare distribuite 
h) cel putin 5.000 de membri ai comunitatii informati cu privire la acest nou 
complex de servicii 
i) 2 conferinte de presa  
Indicatori de eficienţă: Cel puţin 212 de copii vor beneficia de servicii 
specializate pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea reintegrării lor 
sociale. 

Valoarea proiectului  Bugetul total al proiectului: 921.318  lei  
Suma solicitată de la autoritatea finanţatoare : 828.318  lei  
Contribuţia proprie a aplicantului 94.500 lei 

Sursa de finanţare PIN 3  prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
Consiliul Judeţean Botoşani 
 

 
Sursa: DGASPC Botoșani 
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Titlul proiectului şi nr. de referinţă: Reabilitarea şi amenajarea Centrului de Plasament „Prietenia”Convenţia 
de finanţare nr. 22 din 12.03.2009 
CONTRACT SEMNAT in data de 09.10.2010 
Beneficiarul proiectului: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani 

Stadiul 
implementării 
proiectului 

PROIECT FINALIZAT in luna octombrie 2012 

Obiectul 
proiectului 
 

Obiectiv general  
Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale şi alinierea la standardele europene 
pentru serviciile de tip rezidenţial în cadrul Centrului de Plasament „Prietenia” Botoșani 
Obiective specifice: 
� promovarea îngrijirii individuale şi personalizate a copiilor şi tinerilor din centru; 
� asigurarea unor spaţii personalizate pentru copii si tineri, care să favorizeze dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă independentă a acestora, astfel incât sa se realizeze cu succes  
inserţia socio-profesională a acestora; 

� implementarea standardelor pentru serviciile de tip rezidenţial, prin asigurarea unui 
confort al copiilor şi tinerilor in ceea ce priveste spaţiul de dormit si cel de păstrare al 
obiectelor personale, cu respectarea identităţii, integrităţii şi demnitatăţii persoanelor; 

� crearea unui mediu de recreere care să contribuie la o stare de spirit pozitivă a 
beneficiarilor; 

� facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu propriile familii; 
� prevenirea instituţionalizării prelungite prin stimularea participării la viaţa socială; 
� întărirea capacităţii administraţiei publice locale de a crea parteneriate, organiza şi 

implementa iniţiative în domeniul infrastructurii serviciilor sociale. 

Rezultate obţinute Rezultate directe: 
� un studiu de fezabilitate 
� un proiect tehnic  
� două corpuri de clădire reabilitate şi modernizate (1.380,30 mp)  
� un corp consolidat şi modernizat „Modul Familial” (182,95 mp)  
� un panou temporar şi o placă permanentă pentru asigurarea vizibilităţii 
� două comunicate de presă 
� două conferinţe de presă 
� două rapoarte de audit  

Rezultate pe termen lung: 
� creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort al asistaţilor prin asigurarea unor 
condiţii igienico-sanitare conform standardelor specifice; 
� creşterea capacităţii Centrului de Plasament „Prietenia” de a furniza servicii la 
standarde europene prin asigurarea unor  condiţii medicale şi de îngrijire care să respecte 
identitatea, integritatea şi demnitatea copiilor şi tinerilor; 
� crearea unui mediu de recreere care să contribuie la o stare de spirit pozitivă a 
persoanelor asistate; 
� creşterea nivelului de acces al populaţiei din zonă la servicii sociale conforme cu 
standardele impuse de normele europene; 
� întărirea capacităţii administraţiei publice locale de a crea parteneriate, organiza 
şi implementa iniţiative în domeniul infrastructurii serviciilor sociale; 

Valoarea 
proiectului  

Valoarea totală a proiectului este 2.949.311,60 lei (asistenţa financiară nerambursabilă 
din partea Uniunii Europene 2.281.009,78 lei, contribuţia proprie în proiect 
102.205,22 lei, TVA 566.096,60 lei). 

Sursa de finanţare Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 
– Îmbunătăţirea infrastructurii sociale  
 

Sursa: DGASPC Botoșani 
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Titlul proiectului şi nr. de referinţă: Reabilitarea şi amenajarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă  din loc. 
Adăşeni, jud. Botoşani.Contract semnat in data de 26.10.2010 
Beneficiarul proiectului: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani 

Stadiul implementării proiectului PROIECT FINALIZAT in luna iulie 2012 

Obiectul proiectului Obiectiv general  
Reabilitarea si modernizarea „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă” din 
localitatea Adăşeni, judetul Botosani, pentru imbunătăţirea calităţii 
infrastructurii serviciilor sociale şi alinierea la standardele  generale 
de calitate privind serviciile sociale. 
Obiective specifice: 
� promovarea îngrijirii individuale şi personalizate a 
beneficiarilor din unitatea de tip rezidenţial  
� implementarea standardelor generale de calitate pentru 
serviciile de tip rezidenţial  
� crearea unui mediu de recreere care să contribuie la o stare 
de spirit pozitivă a beneficiarilor  
� facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu 
propriile familii  
� prevenirea instituţionalizării prelungite prin stimularea 
participării la viaţa socială  
� creşterea gradului de conştientizare a membrilor comunităţii 
asupra problemelor pe care   beneficiarii serviciilor rezidenţiale le 
au, pentru schimbarea atitudinii şi mentalităţii, în favoarea includerii 
lor în comunitatea locală. 

Rezultate obţinute Rezultate directe:  
� 1 studiu de fezabilitate, 1 proiect tehnic  
� 4 corpuri de clădire amenajate şi reabilitate, cu o suprafaţă 
utilă totală de 1459,52 mp 
� 1 extindere,  un nou corp, cu o  suprafaţă utilă de 332,53 mp  
� 1 panou temporar şi 1 placă permanentă pentru asigurarea 
vizibilităţii  
� 2 comunicate de presă  
� 2 conferinţe de presă  
� rapoarte de audit  

Rezultate pe termen lung:  
• creşterea capacităţii  Centrului de Îngrijire şi Asistenţă 

Adăşeni de a furniza servicii la standarde europene prin asigurarea 
unor  condiţii de îngrijire şi asistenţă care să respecte identitatea, 
integritatea şi demnitatea persoanelor cu handicap 

• creşterea gradului de confort al asistaţilor prin asigurarea 
unor condiţii igienico-sanitare conform standardelor  de calitate  

• crearea unui mediu de recreere care să contribuie la o stare 
de spirit pozitivă a persoanelor asistate prin realizarea unei săli de 
activităţi şi de consiliere pentru asistaţi  

• prevenirea instituţionalizării prelungite în cadrul Centrului de 
Îngrijire şi Asistenţă Adăşeni  

• creşterea nivelului de acces al populaţiei din zonă la servicii 
sociale conforme cu standardele de calitate impuse de normele 
europene  

Valoarea proiectului  Valoarea totală a proiectului este de 3.548.234,22 lei, din care 
2.807.159,04 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene şi a Guvernului României, contribuţia proprie în 
proiect 57.288,96 lei şi TVA 683.786,22 lei. 
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Sursa de finanţare Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea / modernizarea / 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale  
 

Sursa: DGASPC Botoșani 
 
 
Titlul proiectului şi nr. de referinţă: Centru rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap din localităţile 
Ionăşeni şi Botoşani, jud. Botoşani. Contract semnat in data de 03.11.2011 
Beneficiarul proiectului: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani 

Stadiul 
implementării 
proiectului 

PROIECT in implementare 
 

Obiectul 
proiectului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiectiv general 
Crearea serviciului social de tip Centru rezidenţial, la standarde europene, destinat  
persoanelor adulte cu handicap, în vederea restructurarii Centrului de Recuperare si 
Reabilitare Ionăşeni, a facilitării procesului de dezinstituţionalizare, asigurarii incluziunii 
sociale si cresterii calitatii vietii persoanelor institutionalizate. 
Obiective specifice: 
- Crearea serviciului rezidenţial la standarde europene, pentru un numar de 50 adulti cu 

handicap neuropsihic si locomotor, proveniti din Centrul de Recuperare si Reabilitare 
Ionăşeni si din Centrului de Plasament şi Recuperare din cadrul Complexului de servicii 
pentru copii cu dizabilităţi “Sf. Spiridon” Botoşani, care au împlinit vârsta de 18 ani, în 
vederea creşterii calităţii serviciilor de îngrijire pentru persoanele cu handicap, precum şi 
creşterea accesului la serviciile comunitare.implementarea standardelor generale de 
calitate pentru serviciile de tip rezidenţial  

- Dezvoltarea capacitatii personalului implicat in furnizarea serviciului nou infiintat, prin 
centrarea pe nevoile individuale ale rezidentilor facilitarea şi încurajarea legăturilor 
interumane, inclusiv cu propriile familii. 

Rezultate 
obţinute 

Rezultatele proiectului: 
• Construirea Centrului rezidential, la standarde europene, pentru 50 asistaţi ai Centrul de 
Recuperare si Reabilitare Ionăşeni si tineri proveniti din Centrului de Plasament şi 
Recuperare din cadrul Complexului de servicii pentru copii cu dizabilităţi “Sf. Spiridon” 
Botoşani. 
• Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabiliatare Ionaseni, ca urmare a infiintarii 
centrului rezidential, pentru un numar de 50 de asistati cu abilităţi ridicate si medii de trai 
independent 
• Amenajarea si dotarea la standarde minimale de calitate centrului rezidential  
• Creşterea calităţii vieţii celor 50 adulţi cu handicap neuropsihic, beneficiari ai 
proiectului ca urmare a infiintarii Centrului rezudential 
• Creşterea  abilităţilor de comunicare pentru toţi beneficiarii ca urmare a infiintarii 
serviciului 
• Creşterea stimei de sine pentru 50% dintre beneficiari ca urmare a infiintarii serviciului 
• Creşterea gradului de participare la viaţa socială a tuturor beneficiarilor 
• 4 module x 3 zile/modul instruire pentru angajaţi, autorităţile locale, ONG-uri,  
• Extinderea reţelei sociale a beneficiarilor proiectului ( persoanele cu care se 
relaţioneaza) ca urmare a infiintarii serviciului 
• Restabilirea relaţiilor cu familiile şi creşterea gradului de revenire in familie ca urmare a 
infiintarii serviciului 
• Imbunătăţirea stării de sănătate generale a celor mai mulţi beneficiari ca urmare a 
mutarii acestora in serviciul nou creat 

Valoarea 
proiectului  

Valoarea totală a proiectului este de 4.321.174 lei respectiv 1.012.120 Euro.  

Sursa de 
finanţare 

Numele instituţiei finanţatoare : Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale prin Agenţia 
Judeţeană de Prestaţii Sociale 
Bugetul de stat ( 26,15%) şi surse externe nerambursabile  BIRD ( 73,85% ) 

Sursa: DGASPC Botoșani 
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Observaţii:  
 

DGASPC Botosani a încheiat în anul 2010 ( număr de înregistrare la DGASPC 24136 din 
23.11.2010) conform Hotărârii CJ Botoşani nr. 161 din 29.11.2010 CONVENŢIA DE ASOCIERE – 
dintre judeţul Botoşani, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Fundaţia 
SERA România şi Fundaţia “Hope and Homes for Children” România cu privire la înfiinţarea, 
reabilitarea, reorganizarea şi funcţionarea unui Centru de recuperare pentru copilul cu 
handicap, a unui Centru de tip respiro şi a şase centre de plasament de tip familial. 

  În vederea aplicării acestei convenţii, cei patru parteneri – Consiliul Judeţean 
Botoşani, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, 
Fundaţia „SERA ROMANIA” şi Fundaţia „Hope and Homes for Children” România, au 
următoarele atribuţii : 
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani şi/ sau Consiliul 
Judeţean Botoşani – se obligă să pună la dispoziţia partenerilor la convenţie terenul necesar 
construirii centrelor de plasament de tip familial, să permită organizarea în actualul imobil al 
centrului reamenajarea şi/sau dotarea corespunzătoare a unui centru de recuperare pentru 
copilul cu handicap şi a unui centru de tip  respiro, să asigure buna funcţionare cu personal a 
centrelor prin transfer, redistribuire, şi alte modalităţi permise de lege, să organizeze în 
continuare şi să includă centrul de recuperare pentru copilul cu handicap şi centrul de tip  
respiro în propriul sistem de asistenţă socială, să construiască o casĂ de tip familial din resurse 
proprii cu respectarea standardelor în vigoare, să înfiinţeze ca atare, să organizeze şi să 
includă centrele de plasament de tip familial construite / reabilitate de către SERA şi HHC R în 
propriul sistem de asistenţă socială şi protecţia copilului, precum şi să asigure contribuţia 
financiară pentru plata serviciilor ce presupune accesul la utilităţi, pe terenul pe care se vor 
construi cele 6 imobile. Costurile pe care DGASPC Botoşani este obligată prin convenţie să le 
susţină, sunt : 

- suma de 200.000 (două sute mii) de EURO, necesari construirii/amenajării şi dotării 
unui centru de plasament de tip familial ; 
- suma de 80.000 (optzeci de mii) de EURO, reprezentând contravaloarea accesului la 
utilităţi; 
- suma de 2.185 lei per beneficiar/lună x 72 de beneficiari x 12 luni = 1.887.840 lei, 
reprezentînd costuri pentru funcţionarea anuală a serviciilor furnizate de cele 6 centre de 
plasament de tip familial . 

� Fundaţia „SERA ROMANIA” se obligă să execute prin intermediul propriilor co-contractori, 
respectiv lucrările de reamenajare şi/sau dotare corespunzătore a centrului de recuperare 
pentru copilul cu handicap şi a centrului de tip respiro. Costurile pe care Fundaţia „SERA 
ROMANIA”  este obligată prin convenţie să le susţină, sunt : 
- suma de 400.000 (două sute mii) de EURO, necesari construirii/amenajării şi dotării 
celor două centre de plasament de tip familial  
- toate costruile necesare reamenajării şi/sau dotării centrului de recuperare pentru 
copilul cu handicap şi a centrului de tip respiro 

� Fundaţia „Hope and Homes for Children” România se obligă să execute, prin  
intermediul propriilor co-contractori, lucrările de achiziţie/construire a trei centre de 
plasament de tip familial. Costul pe care Fundaţia „Hope and Homes for Children” România  
este obligată prin convenţie să le susţină, este : 
- suma de 600.000 (două sute mii) de EURO, necesari construirii celor trei centre de  
plasament de tip familial. 

Stadiul de implementare în luna octombrie 2013:  

- Fundaţia „SERA ROMANIA”  a finalizat in anul 2012 construirea respectiv dotarea a 2 case de 
tip familial. Astfel, începand cu 01.07.2012 funcţionează (cu 2 case în care beneficiază de 
servicii 24 de copii cu dizabilităţi transferaţi de la Centrul de plasament si recuperare) 
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Complexul de case de tip familial „Sf Mina” Botoşani. De asemenea, în locatia Centrului de 
plasament și recuperare au fost finalizate lucrările de reamenajare şi/sau dotare 
corespunzătoare a centrului de recuperare pentru copilul cu handicap şi a centrului de tip 
respiro. 
- Fundaţia Hope and Homes for Children în parteneriat cu DGASPC a finalizat evaluarea 
beneficiarilor. Activităţile de formare de personal au fost finalizate (personalul Centrului de 
plasament și recuperare a beneficat în perioada 2011 - 2013 de patru module de formare). De 
asemenea, la data de 15 august 2013, cele 3 case de tip au fost finalizate, au fost dotate cu 
mobilier, echipamente, alte materiale. La data de 28 august 2013, 26 copii cu dizabilităţi 
severe au fost mutaţi în cele 3 case de tip familial. 
- DGASPC Botosani a încheiat contract de execuţie lucrări de construcţie pentru o casă de tip 
familial (în luna august 2013) iar în prezent lucrarea este finalizată în proporţie de 70%, 
urmând a se finaliza la sfârșitul lunii noiembrie 2013. 
- O componentă a parteneriatului cu  Fundaţia „Hope and Homes for Children” România o 
reprezintă implementarea Programului de Prevenire a Separării Copilului de Familie,  dezvoltat 
de Fundaţia HHC România în colaborare cu DGASPC Botoşani, în vederea planificării şi operării 
unor servicii şi/sau intervenţii, prin care să se urmărească menţinerea copiilor în cadrul 
familiilor naturale sau extinse. 
  Strategia judeţeană în domeniul protecţiei copilului se  adresează și părinţilor, atât în 
calitate de beneficiari direcţi ai serviciilor sociale, alături de copii, cât și în vederea 
responsabilizării lor în creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii. Totodată, Strategia are 
ăn vedere profesioniștii care interacţionează cu copiii, precum și comunitatea locală, 
respectând principiul subsidiarităţii.  

CARACTERISTICI ALE POPULAŢIEI DE COPII AFLAŢI ÎN EVIDENŢA DGASPC BOTOȘANI- 
31.12.2013 

• Numărul copiilor aflaţi în sistemul de protecţie în anul 2014 (01.01.2014): 1616 
1. copii  instituţionalizaţi în centre de plasament tip clasic: 136 
2. copii instituţionalizaţi în case rurale/ complexe de tip familial/ case și module de tip 
familial: 344 
3. copii aflaţi cu măsură de protecţie în centrele de plasament de tip familial ale OPA: 148 
4. copii aflaţi în servicii alternative: 988 copii : 

- Copii aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesioniști: 411 
- Copii aflaţi în plasament familial și tutelă: 515 
- Copii aflaţi în centre de îngrijire de zi: 32 
- Copii aflaţi în centru maternal: 20 copii cu 10 mame. 

 
• Numărul copiilor cu dizabilităţi din judeţ în anul 2014 (01.01.2014):  2059 

- Cu grad de handicap mediu : 796 copii 
- Cu grad de handicap grav : 423 copii 
- Cu grad de handicap accentuat : 876 copii. 

 
• Numărul copiilor cu certificat de orientare ţcvolară în anul 2014 (01.01.2014): 454 

copii. 
• Numărul copiilor ai căror părinţi sunt plecași la munca în străinătate(01.01.2014): 4385 

copii. 
 
Număr de familii în care 
părinţii sunt plecaţi la 
muncă în străinătate la 

sfârșitul perioadei 
raportate 

Număr 
de copii 

la 
sfârșitul 
perioad

ei 

Număr de 
copii 

aflaţi în 
îngrijirea 
rudelor 
până la 

Număr de copii cu măsură de protecţie la 
sfârșitul perioadei raportate 

Alte 
situaţii 

(precizaţi) 
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raportat
e 

gradul IV, 
fără 

măsură 
de 

protecţie 
   la AMP în centre de 

plasament 
publice sau 

private 

la rude până 
la gradul iv 

la alte 
persoane
/familii 

 

Cu ambii prinţi 
plecaţi la muncă 
în stăinătate 

187 260 215 0 0 27 18 0 

Cu un singur 
părinte plecat 
la muncă în 
străinătate 

643 882 789 14 21 46 12 0 

Cu părinte unic 
susţinător al 
familiei 
monoparentale 
plecat la muncă 
în străinătate 

79 121 14 19 8 64 16 0 

Total 909 1263 1018 33 29 137 46 0 
* datele sunt solicitate de către DGASPC de la nivelul comunităţilor locale 

 
 
 

Număr de copii ai căror părinţi 
sunt plecaţi la muncă în 

străinătate 

Distribuţia pe sexe 

M F 

1263 644 619 
Sursa : DGASPC Botoșani 

 
 
 

Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate pe grupe de vârstă 
 

< 1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani 
26 39 189 280 394 335 

Sursa : DGASPC Botoșani 
 

CARACTERISTICI ALE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI DIN JUDEŢUL BOTOŞANI 

  În judeţul Botoşani, la data de 31.12.2013, existau un număr de 12.404 persoane cu 

dizabilităţi dintre care 10,399 adulţi şi 2.095 copii: 

a) din totalul persoanelor adulte cu handicap, 3,85 % se aflau în instituţii rezidenţiale iar 

96,15 % erau neinstituţionalizate; 

b) din totalul copiilor cu handicap 11,93% se aflau în sistemul de protecţie a copilului 

(rezidenţial, asistenţă maternală, plasament familial şi tutelă), iar 88,7% în familie: 

Situaţia persoanelor adulte cu handicap din judeţul Botoşani pe tipuri şi grade de handicap la 

31.12.2013: 

Nr. 

crt 
Tipul de handicap Gr. I Gr. II Gr. III Gr. IV 

Nr. total de 

persoane 

1. Fizic 876 1732 165 1 2774 
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2. Somatic 389 537 4 0 930 

3. Auditiv 0 552 0 0 552 

4. Vizual 2375 514 23 0 2912 

5. Mintal 1080 649 1 0 1730 

6. Psihic 416 359 5 0 780 

7. Asociat 267 216 9 1 493 

8. HIV/SIDA 187 6 0 0 193 

9. Boli rare 15 19 1 0 35 

10. Surdocecitate 0 0 0 0 0 

11. TOTAL 5605 4584 208 2 10399 

Sursa : DGASPC Botoșani 
 

Evoluţia numărului de persoane adulte cu handicap aflate în evidenţa DGASPC între anii 
2006- 2013, după tipul de handicap: 

anul fizic somatic auditiv vizual mint

al 

psihic asociat HIV/SIDA boli rare Altele  

(surdoceci

tate) 

TOTAL 

2006 1093 1096 483 1992 1702 1036 57 73 0 0 7.532 

2007 1259 1654 500 2260 1852 1200 73 120 0 0 8.918 

2008 1811 2220 576 2944 2389 1365 112 163 0 0 11.571 

2009 2254 2680 592 3370 2653 1518 135 187 1 0 13.390 

2010 2247 1317 349 2806 1601 1046 527 158 32 0 10.083 

2011 2375 1431 350 2604 1798 1131 649 172 30 2 10.542 

2012 2571 1713 377 2801 1876 1239 642 179 32 2 11.432 

2013 2774 930 552 2912 1730 780 493 193 35 0 10.399 

Sursa : DGASPC Botoșani 
 

În anul 2013 există o tendinţă de scădere a numărului persoanelor cu handicap raportat 
la anul anterior 2012, tendinţă care a fost susţinută şi de modificarea criteriilor privind 
încadrarea în grad de handicap ori de ieşirea din evidenţă a unor persoane urmare decesului. 

 

Situaţia copiilor cu handicap din judeţul Botoşani la 31.12.2013 

Afecţiuni Număr de copii 

neurologică 114 

psihiatrică, din care cu autism 334 

146 
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locomotorie 79 

vizuală 353 

auditivă 55 

hiv/SIDA 3 

Altele  

(care nu se regăsesc în categoriile 

de mai sus) 

Asociate-646  

(din care 63 Down 

 Somatice-511) 

TOTAL 2.095 

Sursa : DGASPC Botoșani 
 

În sistemul rezidenţial de protecţie a adultului din cadrul DGASPC Botoșani se aflau , la 
data de 31.12.2013 un număr de 400 de beneficiari, toţi fiind în diverse grade de handicap, 
după cum urmează : 

 
Numărul total de adulţi cu dizabilităţi aflaţi în sistemul rezidenţial al DGASPC Botoşani la data de 

31.12.2013: 

Centrul CIA 

ADĂŞENI 

CIA 

BUCECEA 

CITO CRR 

DERSCA 

CIA 

DOROHOI 

CRR 

IONĂŞENI 

CIA 

LEORDA 

Nr. total 

beneficiari 

Nr. de 

beneficiari 
90 16 31 47 | 64 83 69 400 

Sursa : DGASPC Botoșani 
  
Numărul de adulţi cu dizabilităţi aflaţi msistemul rezidenţial al DGASPC Botoşani la data de 31.12.2013: 

Gradul de CIA CIA CITO ICRR CIA CRR CIA TOTAL 

handicap ADĂŞENI BUCECEA  DERSCA DOROHOI IONĂŞENI LEORDA  

uşor - - - - - - 1 1 

mediu 8 8 10 6 9 6 10 57 

accentuat 61 7 18 26 39 57 53 261 

grav 21 2 3 15 16 20 4 81 

necompletat - - - - - - - 0 

total 90 17 31 47 63 83 69 400 

Sursa: DGASPC Botoșani 
 
Numărul de adulţi cu dizabilităţi aflaţi în sistemul rezidenţial al DGASPC Botoşani la data de 31.12.2013 

după tipul de handicap 

Tipul de 

handicap 
CIA ADĂŞENI CIA BUCECEA CITO 

CRR 

DERSCA 

CIA 

DOROHOI 
CRR lONĂŞENI CIA LEORDA TOTAL 

Fizic 2 - - - 4 - 11 17 

Somatic - - - 1 1 - 1 3 

Auditiv - - - - 1 1 - 2 
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Vizual - 3 1 - 2 - 6 12 

Mintal 74 10 20 41 40 79 36 300 

Psihic 7 2 2 1 11 - 8 
31 

 

Asociat 5 2 4 4 5 3 6 29 

HIV/SIDA - - 4 - - - - 4 

Boli rare - - - - - - - 0 

Surdocecitate - - - - - - - 0 

Necompletat - - - - - - - 0 

Nespecificat 2 - - - - - - 2 

TOTAL 90 17 31 47 63 83 69 400 

 Sursa : DGASPC Botoșani 
 

În sistemul de protecţie a copilului din structura DGASPC Botoşani se aflau, la data 
de 31.12.2013, un număr de 1.431 de copii şi tineri, dintre aceştia, un număr de 238/250* fiind 
cu dizabilităţi, după cum urmează: 
 Total 

centru 

Total copii şi tineri 

cu dizabilităti 

Complexul de case de tip familial „Sf. Mina,, Botoşani 54/62* 54/62* 

Centrul de Plasament„Elena Doamna,, Botoşani 31 9 

Centrul de Plasament „Prietenia,, Botoşani 41 17 

Complexul de apartamente „Floale de colţ,, Dorohoi 45 6 

Complexul de apartamente „Casa Mea,, Dorohoi 66 10 

Complexul de apartamente „Amicii,, Dorohoi 26 6 

Complexul de servicii pentru copilul aflat în dificultate „Sf. Nicolae,, 

Truşeşti 
87 3 

Centrul de Plasament „Dumbrava Minunată,, Pomârla 53 1 

Sistemul de asistenţă maternală 411 80 

Sistemul de plasamente familiale şi tutelă 515 52 

  238/250* 

* diferenţa o reprezintă 12 copii şi tineri cu măsură de plasament în cadrul Caselor de tip familial Sf. 

Mina Botoşani, în prezent aflaţi la tratament de specialitate în Franţa. 

Sursa : DGASPC Botoșani 
 

După tipul şi gradul de handicap, în sistemul de protecţie a copilului, situaţia se 
prezintă astfel: 

Gradul de handicap Nr. de copii şi tineri 

Grad I  64 

Grad II 76 

Grad III 98 
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TOTAL 238 

Sursa : DGASPC Botoșani 
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CAPITOLUL 4. 
ANALIZA SWOT PE DOMENII DE DEZVOLTARE 

 
1. MEDIUL DE AFACERI 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
-  Situarea judeţului la 
extremitatea nord-estică a 
României pe traseele rutiere de 
intrare în Republica Moldova şi 
Ucraina 
- Existenta anumitor ramuri 
industriale dezvoltate (confecţii, 
fibre şi fire sintetice, tricotaje, 
aparatură electronică, industrie 
alimentară, prelucrarea lemnului) 
- Existenţa incubatorului de 
afaceri în municipiul Botoşani 
- Ponderea ridicată a salariaţilor 
ce activează în IMM-uri  
- Aport ridicat al IMM-urilor la cifra 
de afaceri a judeţului  
· Existenţa unor spaţii de 
producţie nefolosite 
- Existenţa unor certificări a 
agenţilor economici privind 
managementul calităţii conform 
ISO 9001 
- Existenţa unui sistem bancar bine 
dezvoltat si reprezentat la nivelul 
judeţului 

- Numărul de salariaţi în scădere  
- Volum redus al investiţiilor, in 
special al celor străine  
- Infrastructura fizică slab dezvoltată 
(in special de transport), distanţa faţă 
de aeroporturi  
- Promovarea judeţului are efecte 
reduse în atragerea investitorilor 
români şi străini  
- Dependenţa mare faţă de sectorul 
confecţiilor, lipsa alternativelor de 
dezvoltare 
- Cultură antreprenorială insuficientă 
- Ramuri industriale in declin sau pe 
cale de dispariţie  
- Slaba comunicare intre actorii 
implicaţi in activităţi economice, 
lipsa asocierii acestora la nivel 
judeţean 
- Lipsa unor facilităţi acordate de 
autorităţile locale pentru începerea 
sau dezvoltarea unor afaceri   
·  Oferta de consultanţă în domeniul 
afacerilor este slab reprezentată 
- Lipsa unei baze de date referitoare 
la potenţialul investiţional la nivel de 
judeţ 
- Rezultate scăzute în atragerea de 
fonduri nerambursabile de către 
mediul de afacerI 

- Accesul la viitoarele Fonduri 
Europene aferente perioadei de 
programare 2014-2020 
- existenţa unor programe de 
finanţare, inclusiv cele finanţate de 
Guvernul României  
- Implicarea actorilor responsabili 
de la nivel naţional pentru 
sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării 
sectorului IMM  
- Potenţialul de dezvoltare a 
activităţilor de producţie, a 
turismului si  a sectorului de servicii 
- Existenta Asociaţiilor patronale 
ale IMM-urilor la nivel naţional, care  
permite reprezentarea intereselor 
întreprinzătorilor faţă de 
autorităţile locale şi recunoaşterea 
asociaţiilor de tip patronal drept 
parteneri de discuţii de către 
guvern 
· Dezvoltarea comerţului electronic 
şi a posibilităţilor de plată 
electronică a taxelor şi impozitelor 
- Implicarea autorităţilor locale în 
sprijinirea mediului de afaceri 

-  Posibilitatea accesului pe pieţele 
de desfacere din UE şi Europa de 
Est 

-  Neadaptarea la cerinţele 
tehnologice şi de calitate 
impuse de UE 
- Corupţia şi influenţa 
politică în mediul de afaceri 
- Migrarea forţei de muncă 
către alte judeţe sau 
străinătate 
- Existenţa “pieţei negre” a 
forţei de muncă 
- Instabilitatea legislativă 
- Rata fiscalităţii mare 
- Diversificarea domeniilor 
de activitate impune o 
rapidă adaptare şi formare a 
forţei de muncă calificată 
- Criza economică 
- Reticenţa sistemului 
bancar în a oferi resurse 
pentru dezvoltarea mediului 
de afaceri şi birocraţia mare 
în obţinerea creditelor 
- Implicaţiile 
descentralizării şi 
regionalizării 
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2. INFRASTRUCTURA 
  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
A)  REŢEAUA DE DRUMURI 
 
-existenţa unei reţele de drumuri 
publice pe suprafaţa judeţului ce 
acoperă în mod relativ echilibrat 
teritoriul acestuia; 
-existenţa unei infrastructuri 
rutiere care leagă municipiul 
Botoşani de celelalte judeţe ale 
regiunii, inclusiv de aeroporturile 
din regiune; 
-accesibilitatea oraşelor şi a 
principalelor centre / localităţi 
rurale la drumuri judeţene şi 
naţionale; 
-existenţa reţelei de cale ferată; 
- Judeţul Botoşani este situat la 
graniţa cu Republica Moldova şi 
Ucraina, care este şi graniţa 
Uniunii Europene 
-trei puncte de trecere a 
frontierei;  
-existenţa transportului urban şi 
rural de călători; 
- modernizarea unor tronsoane de 
drumuri judeţene/comunale prin 
intermediul fondurilor europene, 
guvernamentale şi bugetelor 
locale  
- Experienţa acumulată în 
accesarea surselor de finanţare 
europeană pentru infrastructură 
 
B) ALIMENTARE CU APĂ ŞI 
CANALIZARE  
ALIMENTAREA CU APĂ ŞI 
COLECTAREA SI EPURAREA 

 
 
- Lipsa fondurilor determină o 
slabă întreţinere a drumurilor 
naţionale, judeţene şi comunale; 
- Starea încă necorespunzătoare a 
reţelei de drumuri, inclusiv uzura 
podurilor rutiere; 
- infrastructura rutieră care leagă 
municipiul Botoşani de celelalte 
judeţe ale regiunii este de o 
calitate foarte slabă; 
-lipsa unor centuri ocolitoare ale 
localităţilor, pentru traficul greu 
şi de tranzit ; 
- Infrastructură de transport 
relativ slab dezvoltată, îndeosebi 
în mediul rural, faţă de exigenţele 
şi cerinţele actuale ale Uniunii 
Europene; 
- Reţeaua de drumuri publice 
judeţene nu asigură o acoperire 
optimă existând goluri mai ales în 
partea central-sudică a judeţului  
unde nu există o legătură est-vest 
și în partea centrală la sud de 
comuna Havârna; 
- Densitate scăzută a 
infrastructurii rutiere 
modernizate; 
- Poziţia geografică relativ izolată 
a judeţului Botoşani, în afara 
coridoarelor de transport 
naţionale şi europene; 
- Infrastructura în punctele de 
trecere a frontierei slab 
dezvoltată sau inexistentă, 

 
 
- Viitoarele programe de finanţare 
europeană a proiectelor de 
infrastructură  
- Programe guvernamentale 
pentru dezvoltarea infrastructurii 
de transport în mediul rural 
- Interesul autorităţilor locale în 
promovarea de proiecte de 
dezvoltare a infrastructurii; 
-Dezvoltarea relaţiilor de 
cooperare transfrontalieră; 
-acordarea de asistenţă tehnică 
pentru comunităţile rurale în 
vederea realizării investiţiilor 
care au ca scop modernizarea 
infrastructurii rurale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
-necorelarea politicilor 
macroeconomice (bugetare, 
monetare, fiscale) cu realităţile şi 
nevoile existente; 
-dezvoltarea necorespunzătoare a 
infrastructurii de afaceri; 
-degradarea infrastructurilor 
existente 
-regimul de proprietate asupra 
terenurilor necesare investiţiilor 
în infrastructura de drumuri 
-inexistenţa surselor de finanţare 
necesare pentru finanţarea unor 
proiecte mari; 
- diminuarea alocărilor financiare 
UE în perioada 2014-2020 pentru 
infrastructură  
-slabă consultanţă în elaborarea şi 
administrarea proiectelor 
finanţate din Fondurile 
structurale; 
- lipsa unor reglementări legale 
privind parteneriatul public privat 
pentru finanţarea unor proiecte 
de infrastructură 
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APELOR UZATE 
 
- existenţa a două surse apă 
potabilă (Siret şi Prut); 
- existenţa reţelei de alimentare 
cu apă şi canalizare în municipiul 
Botoşani; 
-existenţa infrastructurii privind 
alimentarea cu apă în sistem 
centralizat  
-reabilitarea sistemului de 
distribuţie a apei potabile în 
municipiul Botoşani prin 
Programul ISPA 
- reabilitarea sistemului de 
distribuţie a apei potabile în 
oraşele Săveni şi Darabani şi 
municipiul Dorohoi;  
- derularea în prezent a unor 
proiecte privind alimentarea cu 
apă în localităţile rurale, 
finanţate prin programe naţionale 
(OUG nr. 28/2013) ; 
- existenţa la nivel de judeţ a 
unui operator licenţiat în 
managementul apei;  
- parametri calitativi superiori ai 
apei din sursa Prut 
- existenţa A.D.I. „AQUA”  
- Surse sigure de apă, suficiente 
cantitativ (B.H. SIRET si B.H. 
PRUT) cu posibilitate de 
interconectare; 
 - Parametrii de calitate superiori  
a sursei de apă Prut; 
- Capacitate de tratare a apei 
modernizată si suficientă pentru 
sistemul Siret (Bucecea , 
Cămătărăşti, Dorohoi); 
- Capacitate adecvată a 
sistemelor de apă şi apă uzată la 

necesitând modernizări urgente; 
- reţeaua de căi ferate existentă 
necesită îmbunătăţiri; 
·-resurse financiare insuficiente 
pentru cofinanţarea proiectelor 
de infrastructură, în special în 
mediul rural; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- insuficienta dezvoltare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
în mediul rural  
- lipsa, în mediul rural, a 
sistemelor de canalizare şi 
epurare  a apelor ; 
- fonduri insuficiente pentru  
cofinanţarea unor proiecte mari; 
- capacitate insuficientă a 
staţiilor de epurare a apelor uzate 
existente  în mediul urban; 
- canale colectoare 
subdimensionate care nu preiau 
întregul debit de ape uzate, 
menajere şi meteorologice; 
- inexistenţa unei interconexiuni 
între cele două bazine 
hidrografice, Siret şi Prut, pentru 
asigurarea întregului teritoriu al 
judeţului cu apă de calitate  
- grad ridicat de colmatare al 
lacurilor de acumulare; 
- dependenţa de un singur 
furnizor de alimentare cu apă 
- Calitate proastă a sursei de apă 
Lac Negreni (sistemul Săveni)/ 

 
 
- armonizarea cu standardele 
europene în domeniul calităţii 
apei potabile, a tratării apelor 
menajere; 
-posibilitatea de acces la fonduri 
nerambursabile în scopul 
soluţionării problemelor în 
domeniul alimentărilor cu apă şi 
canalizărilor (POS Mediu, PNDR, 
FNM); 
 
-colaborarea, asocierea sau 
crearea unor societăţi mixte 
pentru realizarea şi exploatarea 
instalaţiilor  de alimentare cu apă 
şi canalizare; 
-programe guvernamentale 
bilaterale între România şi diverse 
ţări UE; 
-Apartenenta judeţului la 
Euroregiunile Carpatica si Prutul 
de Sus in care principala comisie 
vizează dezvoltarea infrastructurii 
din zonele componente. 
- Necesitatea conformării cu 
Directivele UE în domeniul apei şi 
apelor uzate;  
- Transfer de know-how; 
- Interesul autorităţilor locale în 
promovarea de proiecte de 
dezvoltare a infrastructurii de apă 
şi canalizare 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- reticenţa faţă de aceste servicii 
şi starea economică a populaţiei; 
-poluarea apelor de suprafaţă şi 
subterane ca urmare a 
deversărilor necontrolate a 
agenţilor economici, accidentelor 
precum şi din cauza slabei 
dezvoltări a infrastructurii de 
canalizare mai ales în mediul 
rural .  
-proprietatea privată a terenurilor 
ocupate de conducte; 
- poluarea accidentală înafara 
judeţului a surselor de apă, 
inclusiv transfrontalieră; 
- lipsa educaţiei populaţiei în 
ceea ce priveşte protejarea 
surselor de apă naturale  
- Creşterea nesemnificativă a 
veniturilor populaţiei comparativ 
cu nivelul previzionat; 
- Lipsa fondurilor ce trebuie 
asigurate de concesionar pentru 
reabilitare/înlocuire/dezvoltare; 
- Creşterea peste nivelele 
prognozate a indicelui preţurilor 
de consum; 
- Scăderea sub nivelele 
prognozate ale consumurilor de 
apă per capita; 
- Evoluţii macroeconomice 
nefavorabile; 
- Influenţa politică asupra 
nivelului tarifelor;  
- Suportabilitatea tarifelor; 
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nivel urban în sistem centralizat; 
- Procent mare de contorizare al 
consumatorilor (cca 87%); 
- Alimentarea cu apă în regim  
continuu în municipiile Botoşani si 
Dorohoi, cu asigurarea presiunii 
necesare la toţi consumatorii; 
- Colectoarele principale nu sunt 
subdimensionate; 
- implementarea sistemelor GIS / 
SCADA 
- Existenţa unui document 
strategic (Master Plan) pentru 
infrastructura de apa şi 
canalizare/epurare în judeţul 
Botoşani aprobat;  
- Experienţa în implementarea 
proiectelor în domeniul apei, 
(experienţa ISPA şi SAMTID, MUDP 
II); 
- Implementarea proiectului 
finanţat prin POS MEDIU de 
extindere şi modernizare a 
sistemului de alimentare cu apă, 
canalizare şi epurare din judeţul 
Botoşani; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) INFRASTRUCTURA 
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

Calitate variabilă la sursa Siret; 
- Aria de deservire a populaţiei cu 
servicii de alimentare cu apă şi de 
colectare/ tratare a apelor uzate 
este de cca 30%;  
- Grad redus de accesibilitate  a 
populaţiei la sistemul de 
alimentare cu apă şi de canalizare   
în mediul rural şi oraşele mici; 
- Întinderea mare a sistemelor de 
apă /apă uzată care generează 
costuri mari cu transportul; 
- Sistemele mici de alimentare cu 
apă sunt ineficiente economic 
(Darabani, Săveni, Ştefăneşti); 
- Sistemele de alimentare cu apă 
şi de colectare si tratare a apelor 
uzate au un grad ridicat de uzură; 
- Lipsa sistemelor de colectare şi 
tratare a apelor uzate în mediul 
rural; 
- Lipsa sistemelor de monitorizare 
şi automatizare a proceselor; 
- Echipamente si tehnologii 
necorespunzătoare în staţiile de 
tratare şi de pompare, cu 
randamente reduse care 
generează costuri mari cu energia 
şi întreţinerea (Darabani, Saveni, 
Stefanesti); 
- Pierderi foarte mari de apă în 
sistem;  
- Lipsa de implicare a asociaţiilor 
de proprietari în procesul de 
repartizare a costurilor în imobile 
condominiale; 
- Lipsa resurselor financiare 
proprii ale operatorului regional 
pentru efectuarea lucrărilor de 
mentenanţă şi de modernizare a 
sistemului; 
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- Implementarea Proiectului 
,,Sistem Integrat de Management 
al Deşeurilor în Judeţul Botoşani”; 
- Acoperirea judeţeană cu 
operatori de colectare deşeuri; 
- Existenţa Planului judeţean de 
gestionare a deşeurilor; 
- Înfiinţarea ADI „ECOPROCES”;  
- Monitorizarea gestionării 
deşeurilor industriale, electrice şi 
electronice, menajere, medicale 
periculoase; 
- Derularea unor acţiuni de 
conştientizare pentru colectarea 
selectivă şi compostarea 
deşeurilor biodegradabile. 
 
 
 
 
 
 
D) INFRASTRUCTURA DE 
LOCUINŢE 
 
- Creşterea numărului şi a calităţii 
locuinţelor 

- Creşterea confortului locativ ca 
urmare a sporirii suprafeţei 
locative pe o persoană şi a 
dotării locuinţei 

- Politica locală de achiziţionare 
de  imobile, şi transformarea 
acestora in locuinţe sociale, în 
vederea rezolvării unor probleme 
sociale 

- Nivelul  ridicat al dotării cu 
utilităţi, în zona urbană (apă, 

- Nivel scăzut al încasărilor pentru 
serviciile prestate/furnizate 
utilizatorilor; 
- Costuri de operare mari; 
- Fonduri insuficiente pentru 
cofinanţarea investiţiilor; 
- Operatorul regional prezintă 
deficienţe  economico-financiare 
 
 
 
 
 
 
- Întârzierea atribuirii 
contractului de închidere a 
depozitelor neconforme; 
-Gradul scăzut de încasare a 
taxelor speciale aferente 
serviciului de salubrizare şi 
implicit întârzieri la plată către 
operatori; 
- Lipsa unui incinerator pentru 
deşeuri medicale; 
- Implicarea precarĂ a salariaţilor 
din cadrul UAT-urilor privind 
raportarea datelor aferente 
serviciului de salubrizare 
- Nivelul redus al colectării 
selective a deşeurilor, al reciclării 
şi valorificării acestora 
- Slaba receptivitate a populaţiei 
din mediul rural privind 
colectarea corespunzătoare a 
deşeurilor şi achitarea tarifelor 
 
 
 
 
- Starea de uzură relativ avansată 

 
- Dezvoltarea unei pieţe viabile 
de reciclare a deşeurilor/materiei 
prime rezultate din procesarea 
deşeurilor; 
- Oportunităţi de afaceri în 
sectorul de salubrizare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Măsuri guvernamentale pentru 

sprijinirea tinerilor (ANL), 
chiriaşilor evacuaţi din locuinţe 
retrocedate, a persoanelor 
aparţinând grupurilor 
dezavantajate, pentru 
închirierea, achiziţia si 
construcţia de locuinţe. 

- Facilităţi financiare 
guvernamentale pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor în 
locuinţele existente ( izolare 
termică,  reparaţii – consolidări  

 
- Pericolul poluării mediului 
asupra stării de sănătate a 
populaţiei;  
- Influenţa politicului; 
- Birocraţia excesivă din diverse 
instituţii cu putere decizională; 
- Termene mici pentru 
îndeplinirea ţintelor în domeniul 
colectării deşeurilor cu riscul 
suportării de sancţiuni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Insuficienţa fondurilor 
disponibile pentru construcţia de 
locuinţe sociale 

- Înăsprirea condiţiilor de 
creditare pentru construcţia şi 
achiziţia de locuinţe 

- Discrepanţe între puterea de 
cumpărare a familiilor tinere şi 
preţul pe piaţa locuinţelor 

- Forţă de muncă insuficientă în 
domeniul construcţiei de 
locuinţe 

- Lipsa utilităţilor aferente 
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canal, internet,  etc) şi 
extinderea acestora în zonele 
rurale 

 
 
 
 
 
 
 
 
E) INFRASTRUCTURA DE ENERGIE 
ELECTRICĂ, TERMICĂ, GAZE 
NATURALE  
 
- Reţea dezvoltată de distribuţie 
a energiei electrice 
- Distanta mica fata de magistrala 
de alimentare cu gaze naturale 
atât din sistemul naţional cât şi 
din Ucraina 
- Existenta unor studii de 
fezabilitate privind alimentarea 
cu gaze naturale a judeţului 
- Modernizări recente în sistemul 
de transport al energiei termice 
din municipiul Botoşani 
- Finalizarea proiectului de 
investiţie finanţat prin POS Mediu 
la nivelul municipiului Botoşani; 
- Sistem de distribuţie a energiei 
termice in municipiul Botoşani 
reabilitat; 
- Sistem de alimentare cu gaze 
naturale dezvoltat la nivelul 
municipiilor 
- Îmbunătăţirea parametrilor de 
funcţionare a sistemului de 

a locuinţelor construite înainte 
de anul 1989 

- Nivel de confort  relativ scăzute 
a unor locuinţe vechi 

- Insuficienta echipare a unor 
cartiere cu mobilier urban, şi cu  
dotări  edilitare  
complementare ( bănci, locuri 
de joacă, parcări, creşe, 
grădiniţe etc.) 

- Suprafeţe reduse ale spaţiilor 
verzi din apropierea blocurilor 
de locuinţe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Existenţa unui singur furnizor de 
energie electrică 
- Lipsa alimentarii cu  gaze 
naturale în zonele rurale şi 
urbane, reţeaua  existentă este 
nesemnificativa 
- Infrastructura actuală de energie 
termică este slab dezvoltată, 
uzată fizic şi moral la nivelul 
oraşelor si municipiului Dorohoi; 
 
- Scăderea numărului de 
utilizatori 

pentru clădirile cu risc seismic) 
- Existenţa pe piaţă a 

tehnologiilor şi materialelor de 
construcţii moderne la preţuri 
accesibile 

- Scăderea preţurilor pe piaţa 
imobiliară şi creşterea ofertei  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Legislaţie favorabila dezvoltării 

reţelelor de alimentare cu 
energie electrică 

- Investiţia de extindere a 
conductei de alimentare Hârlău-
Botoşani, finanţată de Guvernul 
României 

- Cererea mare din partea 
populaţiei de a se racorda la 
gaze naturale 

- Programe de finanţare 
guvernamentale şi europene 
pentru reabilitarea reţelei de 
încălzire centralizată 

- Necesitatea conformării cu 
Directivele UE in domeniul 
energiei; 
- Legislaţia în domeniul energiei 
armonizată cu Directivele UE; 
- Oportunităţi crescute de 
investiţii în domeniul eficienţei 
energetice şi al resurselor 
energetice regenerabile; 
 

terenurilor destinate 
construcţiilor de locuinţe, din 
mediul rural 

- Reducerea numărului de locuinţe 
nou construite, ca urmare a 
reducerii cererii, pe fondul crizei 
economico-financiare 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Furnizarea unor servicii de slabă 
calitate, cauzate de fluctuaţiile 
de intensitate 
- Proprietatea privată a 
terenurilor ocupate de conducte 
de gaz metan şi reţeaua electrică 
- Lipsa resurselor financiare si 
preţul în continuă creştere al 
gazelor naturale 
- Politica naţională de preţuri şi 
cea concurenţială  
- Tendinţa de debranşare a 
consumatorilor de la reţeaua de 
energie termică 
- Evoluţii macroeconomice 
nefavorabile 
- Creşterea mai mică a veniturilor 
populaţiei fata de nivelele 
previzionate; 
- Suportabilitatea tarifelor 
- Creşterea peste nivelele 
prognozate ale indicelui preţurilor 
de consum 
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transport si distribuţie gaze 
naturale prin realizarea investiţiei 
de racordare la surse 
suplimentare; 
 
F) SERVICIUL  DE ALIMENTARE CU 
ENERGIE TERMICĂ 
 
- Posibilitatea utilizării mai 
multor tipuri de combustibili 
alternativi, în funcţie de 
conjunctura pieţii; 
- Operare simplă din partea 
consumatorului care nu se implică 
în activităţi de aprovizionare 
combustibil , întreţinere, 
supravegherea funcţionării; 
- Pericol redus pentru consumator 
, comparativ cu sursele 
individuale pe bază de 
combustibili ; 
- Autonomia autorităţilor locale în 
luarea deciziei împreună cu 
locuitorii implicaţi privind 
alegerea sistemului de producere 
a energiei termice; 
- Menţinerea unui  sistem de 
subvenţii legiferat  pentru 
familiile cu venituri mici 
beneficiare de servicii de 
alimentare cu energie termică în 
sistem centralizat. 
- Existenţa unei strategii privind 
modernizarea sistemelor de 
alimentare cu energie termică în 
sistem centralizat; 
 
 
 
G) INFRASTRUCTURA DE POŞTĂ 

Preţul ridicat per gKal practicat 
de furnizorul local 
- Resurse financiare reduse ale 
autorităţilor locale pentru 
susţinerea proiectelor de 
investiţie de extindere a 
infrastructurii de alimentare cu 
energie electrică şi gaze naturale 
- Aria redusă de răspândire a 
sistemului de alimentare cu gaze 
naturale la nivel rural şi slab 
urban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Scoaterea din funcţiune la 
nivelul oraşelor a sistemelor 
centralizate de producere şi 
distribuţie a energiei termice;  
- Eficienţă energetică redusă pe 
lanţul producţie –transport-
distribuţie –consumator final; 
- Număr redus de utilizatori ai 
sistemului centralizat 
- Cost real ridicat pentru 
producerea energiei termice, în 
instalaţii cu randamente scăzute 
- Tarif ridicat comparativ cu 
veniturile populaţiei;  
- Rentabilitate economico-
financiară scăzută a activităţii de 
alimentare cu energie termică în 
sistem centralizat; 
- Performanţe sub potenţial ale 
furnizorului de energie termică  
- Nivel redus al posibilităţilor de 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Climat investiţional atractiv atât 
pentru investitorii străini cât şi 
autohtoni; 
- Oportunităţi crescute de 
investiţii în domeniul eficienţei 
energetice şi al resurselor 
energetice regenerabile 
- Facilitarea aplicării unor politici 
urbane de investiţii, de coeziune 
socială şi de protecţie a mediului; 
- Adoptarea abordării “producţie 
mai curată” ce duce la creşterea 
eficienţei utilizării resurselor şi a 
energiei, inclusiv implementarea 
principiului “cele mai bune 
tehnici disponibile”  
- Dezvoltarea investiţiilor în „ 
energie verde” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Alinierea tarifului la nivelul 
mediu european; 
- Lipsa unor instrumente fiscale 
eficiente pentru susţinerea 
programelor de investiţii în 
eficienţa energetică, în utilizarea 
resurselor regenerabile şi în 
dezvoltarea serviciilor energetice; 
- Rezerve exploatabile economic 
de combustibili limitate, în 
condiţiile în care nu vor fi 
descoperite noi zăcăminte 
importante 
- Apariţia unor efecte negative 
asupra sectorului energetic la 
nivel naţional şi european, 
tendinţa de concentrare din 
industria energetică 
- Creşterea preţurilor la 
combustibili pe pieţele 
internaţionale cu influenţă asupra 
pieţei interne 
- Costuri ridicate pentru 
conformarea cu standardele 
europene privind schimbul de 
tehnologii  
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ŞI TELECOMUNICAŢII 
 
- Grad ridicat de acoperire a 
teritoriului cu telefonia fixă şi 
mobilă 
- Majoritatea localităţilor au 
posibilitatea de conectare la 
Internet 
- existenţa pe piaţa judeţeană a 
mai multor furnizori de servicii 
Internet 
- Serviciile poştale si de curierat 
acoperă întregul judeţ 
 
 

finanţare a investiţiilor reale în 
infrastructura sistemului de 
producere şi distribuţie energie 
termică de către autorităţile 
locale; 
- Gradul redus de încasare a 
contravalorii serviciului de  
distribuţie a energiei termice 
prestate  către populaţie; 
 
 
 
 
- Existenţa unor zone, în special 
în mediul rural, aproape izolate 
din punct de vedere al reţelei 
telefonice mobile 
- Costuri ridicate pt. serviciile 
poştale complexe 
  
 

 
- Legislaţie favorabilă dezvoltării 
telecomunicaţiilor şi mediului 
concurenţial 
- Cererea crescută a populaţiei 
pentru telefonie si Internet 
- Dezvoltarea comerţului 
electronic şi a posibilităţilor de 
plată electronică a impozitelor 
- Concurenţa pe piaţa serviciilor 
poştale şi de telefonie 
- dezvoltarea serviciilor de 
comunicaţii pe baza tehnologiei 
VoIP 
- reducerea tarifelor de 
interconectare şi de roaming 

 
- Fluctuaţia numărului de abonaţi 
la serviciile telefoniei fixe 
- Declinul transportului feroviar 
care asigura serviciile de 
mesagerie/coletărie 
- Tendinţa de renunţare la 
serviciile poştale tradiţionale în 
favoarea poştei electronice 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. DOMENIILE SOCIALE: SĂNĂTATE, SERVICII  SOCIALE, ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 

A) SĂNĂTATEA 

 
- Există o infrastructură de 
sănătate, relativ bine dezvoltată 
- Există personal calificat în 
domeniu 

 
- populaţia îmbătrânită şi 
bolnavă, care solicită tot mai 
mult sistemul sanitar 
- Discrepanţă între serviciile 

 
- Fonduri externe nerambursabile 
pentru domeniul sănătate 
(infrastructură, resurse umane) 
- Existenţa unei strategii la nivel 

 
- Migraţia cadrelor calificate, în 
special din cauza salarizării 
- Instabilitate legislativă 
- Deficienţe manageriale în 
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- Instituţiile specializate au o 
bună colaborare  
- Reţeaua de asistenţi medicali 
comunitari este bine dezvoltată 
- Există instituţii de învăţământ  
pentru pregătirea asistenţilor 
medicali 
- Implementarea proiectului 
privind reabilitarea Spitalului 
Judeţean de Urgenţă „Mavromati” 
Botoşani 
- Implementarea proiectului 
privind modernizarea 
ambulatoriului Siptalului de 
Recuperare „Sf. Gheorghe” 
Botoşani 
- implementarea proiectelor 
regionale privind dotarea IJSU cu 
ambulanţe tip SMURD 
- Reţeaua de farmacii acoperă 
întregul judeţ 

oferite în mediul rural şi cel 
urban, din cauza infrastructurii 
fizice insuficient dezvoltată 
- Deficit de medici specialişti şi 
personal medical 
- Există populaţie neînscrisă pe 
lista medicilor de familie 
- Echipamente medicale, tehnică 
medicală – uzate fizic şi moral 
- Lipsa fondurilor pentru 
cofinanţarea unor proiecte în 
domeniul sănătăţii 

naţional în domeniul reformei în 
sănătate 
- Sistemul naţional de învăţământ 
superior medical de foarte bună 
calitate 
- apariţia unor alternative la 
sistemul public în domeniul 
medical (spitale private, 
policlinici, laboratoare de analize, 
cabinete individuale,etc.)  
 

domeniul asigurărilor de sănătate 
-Insuficienta finanţare a 
sistemului sanitar,  la nivel 
naţional 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 
B) SERVICII SOCIALE 

 
- Existenţa unei strategii judeţene 
bine integrate în domeniul 
protecţiei copilului şi a 
persoanelor adulte cu handicap 
care se încadrează în strategia 
naţională 
- Gamă largă de servicii de 
protecţie furnizate copiilor şi 
familiilor în situaţii de risc 
- Existenta Comisiei Judeţene 
Mixtă ce se ocupă de 
implementarea Strategiei 
Naţionale de Îmbunătăţire a 

 
- Infrastructura socială încă 
necesită investiţii 
- Lipsa infrastructurii fizice pentru 
dezvoltarea de servicii alternative 
de protecţie pentru copii, 
respectiv îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane vârstnice şi cu 
handicap 
- Starea de degradare fizică şi 
dotarea precară în care se află 
unităţile medico-sociale şi cele 
rezidenţiale   
- Rata natalităţii crescută, în 

 
- Implementarea unor programe 
de finanţare externă pentru 
sectorul serviciilor sociale  
- Incluziunea socială este unul din 
cele 5 obiective majore al 
Strategiei Europa 2020 
- Existenţa cadrului legislativ şi 
instituţional (public, privat) în 
domeniu bine pus la punct, pentru 
toate categoriile defavorizate 
- Existenţa unor fonduri şi 
programe guvernamentale pentru 
categoriile defavorizate 

 
- Descentralizarea sistemului de 
protecţie a copilului nu este 
sprijinită de resurse financiare 
corespunzătoare 
- Lipsa de susţinere a sistemului 
de protecţie a copilului de către 
consiliile locale de pe a căror rază 
provin copiii incluşi în sistemul 
protecţiei de stat 
- Dependenţa financiară foarte 
mare a serviciilor alternative 
create faţă de finanţările 
naţionale şi externe  
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situaţiei romilor 
- Diversificarea şi dezvoltarea 
serviciilor alternative de protecţie 
a copilului 
- Reducerea substanţială a 
numărului de copii aflaţi în 
centrele de plasament 
- Persoane vârstnice cu handicap 
protejate în cadrul unui sistem 
social unitar 
- Acţiuni pentru reintegrarea 
familială, dezinstituţionalizare, 
terapii ocupaţionale, atât pentru 
copiii instituţionalizaţi cât şi 
pentru adulţi 
- Proiecte finalizate şi aflate în 
curs de derulare, finanţate din 
surse externe (atât pe partea de 
infrastructură cât şi pe cea de 
servicii) 
- Reţea de asistenţi maternali 
profesionişti  
- Resurse umane calificate în 
domeniul protecţiei sociale 
-Colaborare şi parteneriat între 
instituţiile de profil şi mediul 
asociativ 
- Experienţa acumulată în urma 
implementării proiectelor cu 
finanţare externă 

special în cazul familiilor cu 
venituri reduse sau fără venituri 
- Îmbătrânirea demografică a 
populaţiei 
- Număr crescut de copii 
abandonaţi 
- Infracţionalitatea şi delincvenţa 
juvenilă, inclusiv fenomenul 
„copiii străzii” 
- Inexistenţa, în mediul rural a 
centrelor de zi pentru copiii cu 
dizabilităţi  
- Număr redus de  organizaţii  
neguvernamentale active 
acreditate ca furnizori de servicii 
sociale, resurse limitate 
- Dificultăţi în asigurarea 
sustenabilităţii proiectelor pe 
servicii alternative de protecţie 
- Implicaţiile fenomenului 
migraţiei asupra copiilor rămaşi în 
ţară 

- Campanii organizate la nivel 
naţional pentru educarea 
populaţiei 
 
 
 
 

- Criza economică generalizată 
care a afectat nivelul încasărilor 
la bugetul asigurărilor sociale  
- Situaţia economico-socială 
precară a majorităţii populaţiei  
- Reticenţă şi insuficientă 
educaţie în ceea ce priveşte 
incluziunea persoanelor cu 
handicap fizic sau psihic pe piaţa 
muncii 
- Mentalitate neadecvată a 
comunităţii în ceea ce priveşte 
rolul exclusiv al statului în 
protecţia socială 
- Birocraţie pentru acreditarea 
furnizorilor de servicii sociale 
 

 
C) ÎNVĂŢĂMÂNT - EDUCAŢIE – CERCETARE – INOVARE 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Existenta infrastructurii şcolare 
liceale teoretice, tehnice, 
umaniste în judeţ; 
- Resurse umane calificate în 
majoritatea instituţiilor de 
învăţământ 

- Infrastructura educaţională 
necesită în continuare investiţii 
- Slaba implicare a autorităţilor 
locale pentru stimularea 
stabilizării cadrelor didactice in 
localităţile judeţului 

- Inovarea reprezintă unul din 
cele 5 obiective majore ale 
Strategiei Europa 2020 
- Existenţa strategiei educaţionale 
regionale si a documentelor de 
programare şi orientare 

- Factorul politic influenţează 
managementul procesului de 
învăţământ si reforma sistemului; 
- Mediul social de tranziţie 
favorizează abandonul şcolar 
- Migrarea personalului didactic, 
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- Existenta unei reţele IT de 
comunicare intre unităţile şcolare 
din judeţ; 
- Corelarea metodelor de 
educaţie si perfecţionare 
multidisciplinare; 
- Experienţa in derularea 
proiectelor din Programe 
europene cu specific educaţional 
(Erasmus, Leonardo da Vinci, etc.) 
- Existenta centrelor de excelenţă 
pentru disciplinele ştiinţifice 
- Creşterea calităţii 
învăţământului universitar 
- Existenţa in judeţ a unor 
societăţi cu tradiţie in domeniul 
cercetării, în special agro-
zootehnic  

- Dotarea inegală a unităţilor de 
învăţământ 
- Resurse bugetare limitate pentru 
dotarea cabinetelor de 
specialitate, laboratoarelor, 
atelierelor de practică 
- Desfiinţarea şcolilor profesionale 
şi de meserii  
- Dotarea tehnică depăşită a 
instituţiilor de învăţământ 
- Slaba finanţare a activităţii de 
cercetare-dezvoltare şi lipsa 
fondurilor pentru co-finanţarea 
unor proiecte 
- Lipsa unei viziuni inovative atât 
la nivel micro cât şi 
macroeconomic 
- Existenţa, în continuare, a 
cadrelor didactice necalificate, 
mai ales în zona rurală 
- Dezvoltarea insuficientă a 
cercetării/inovării se datorează şi 
inexistenţei unui centru 
universitar în judeţ 

educaţionala pe termen mediu  
- Existenţa unor Programe cu 
finanţare externă pentru mediul 
educaţional 
- Descentralizarea sistemului de 
învăţământ 
- O bună colaborare intra şi inter-
instituţională 
- Curricula şcolară îmbunătăţită şi 
relativ adaptată la cerinţele 
educaţionale actuale 
- Existenţa instituţiilor abilitate în 
formarea continuă a cadrelor 
didactice (educaţia adulţilor) 
- Oportunităţile oferite de libera 
circulaţie, mobilitate, educaţie  şi 
echivalare studii în ţări ale UE 
- Existenţa de finanţări europene 
în domeniul cercetării şi inovării  
- acces liber la piaţa europeană a 
forţei de muncă specializată 
zootehniei  

auxiliar si nedidactic spre alte 
domenii de activitate mai bine 
plătite 
- Inexistenta unui buget planificat 
destinat formarii profesionale,  
- inerţia si slaba motivare a 
cadrelor didactice 
- Curricula şcolară deficitară în 
privinţa educaţiei spiritului 
antreprenorial şi civic 
- Legislaţie fluctuantă în domeniul 
educaţiei  
- Norme si cerinţe europene 
restrictive pentru valorificarea 
produselor cercetării  
- Slaba motivare financiară a 
personalului din domeniul 
cercetării si slaba finanţare a 
domeniului 
 

 
 

4. CULTURĂ ŞI SPORT  
  
Cultura 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Existenţa obiectivelor culturale 
de patrimoniu (case memoriale, 
muzee, monumente istorice, 
biserici şi mănăstiri) 
-Existenţa unor instituţii culturale 
de valoare, recunoscute pe plan 
naţional şi internaţional (teatru, 
filarmonica, muzee, teatru de 
păpuşi, ansambluri şi orchestre 
folclorice 

- Infrastructura culturală din 
mediul rural este precară, în 
special în ceea ce priveşte 
căminele culturale 
- Lipsa resurselor financiare 
pentru reabilitarea monumentelor 
istorice 
- Desfiinţarea cinematografelor 
din judeţ 
- Retrocedarea unor clădiri în care 

- Programe de finanţare 
guvernamentale şi externe 
- Legea 350/2006 pentru 
stimularea mediului asociativ în 
domeniul culturii, tineretului şi 
sportului 
- Legea nr. 350/2005 privind 
regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 

- Finanţări insuficiente  pentru 
acest  domeniu 
- Dezvoltarea bibliotecilor virtuale 
care determină scăderea 
interesului populaţiei pentru actul 
cultural 
- Interes scăzut al populaţiei 
pentru participarea la evenimente 
culturale 
- Veniturile reduse nu permit 
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- Finanţarea de către autorităţile 
publice locale a instituţiilor 
culturale din subordine 
- Existenţa unui mediu asociativ 
activ în domeniul cultural 
- Schimburi culturale intense cu 
instituţii de cultură din ţară şi 
străinătate 
- Organizarea periodică a unor 
manifestări dedicate marilor 
personalităţi ale judeţului 
- Reţea de biblioteci comunale 

funcţionează obiective culturale 
- Starea avansată de degradare a 
clădirilor monumente istorice 
aflate în proprietate privată sau a 
unor instituţii care nu au resurse 
financiare pentru reabilitarea 
acestora 
 
 
 
 
 
 

non profit de interes general 
- Parteneriate culturale cu statele 
vecine şi ţările membre UE 
- Înfrăţirile între localităţi, care 
încurajează schimburile culturale 
 
 

accesul populaţiei la diferite 
produse culturale 
 
 
 
 
 
 

 
Sport 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Existenţa unei instituţii de 
învăţământ sportiv 
- Existenţa cluburilor sportive 
private şi de stat 
- Există tradiţii în practicarea 
unor sporturi de performanţă 
- Există profesori specializaţi în 
formarea sportivilor de 
performanţă 
- Existenţa unor cluburi de fotbal, 
atât în mediul urban cât şi rural 
- Existenţa Sălii polivalente în 
municipiu 
- Existenţa sălilor de sport atât în 
mediul urban cât şi rural 

- Infrastructura existentă este 
deficitară, în special în mediul 
rural 
- Lipa unei infrastructuri 
organizaţionale adecvate  
- Lipsesc facilităţile pentru 
diverse sporturi (înot, patinaj, 
skate-board, role) 
- Lipsa personalului calificat în 
activităţi sportive, în mediul rural 
- numărul limitat de competiţii 
sportive 
 
 

- Programul guvernamental pentru 
construcţia sălilor de sport 
- Legea 350/2006 pentru 
stimularea mediului asociativ în 
domeniul culturii, tineretului şi 
sportului 
- Legea nr. 350/2005 privind 
regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
non profit de interes general 
- Completarea curriculei şcolare 
cu accent pe dezvoltarea 
sportului de masă 
 

- Neasigurarea, în mod constant, 
a fondurilor pentru infrastructură, 
dotare şi organizarea 
competiţiilor sportive 
- Apariţia cluburilor sportive 
private care practică preţuri 
prohibitive pentru marea masă a 
populaţiei 
- Lipsa de interes a populaţiei 
pentru desfăşurarea de activităţi 
sportive 
- Lipsa de politici coerente la 
nivel naţional pentru încurajarea 
practicării sporturilor de masă 

 
Turism 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Existenţa unor zone cu 
diversitate de resurse naturale 
- Nivelul de poluare datorat 
industriei locale este foarte redus 
- Populaţie ospitalieră  
- Judeţul are potenţial pentru 

- Infrastructura de transport intra 
şi interjudeţeană este deficitară, 
mai ales în mediul rural 
- Lipsa noţiunilor de management, 
legislaţie şi necunoaşterea limbilor 
străine de către cei implicaţi în 

- Existenţa unei strategii de 
dezvoltare a turismului la nivelul 
regiunii Nord-Est 
- Existenţa fondurilor naţionale şi 
europene destinate dezvoltării şi 
promovării turismului 

- Concurenţa din partea judeţelor 
si ţărilor vecine 
- Dezvoltarea agricolă, silvică şi 
proprietatea privată pot limita 
libertatea de practicare a 
turismului  
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turismul cultural şi ecumenic 
- Există zone turistice cu tradiţie 
- Piaţă tradiţională de turism 
local, recunoscută prin: turism 
cultural, folcloric şi etnografic    
- Artă culinară tradiţională 
- Lacuri de acumulare parţial 
amenajate care pot fi exploatate 
dpdv turistic, aproape 150 iazuri 
in judeţ 
- Zone protejate cu suprafeţe 
întinse (rezervaţii naturale, situri 
Natura 2000, parcuri, etc.) 
- Potenţial turistic: cinegetic, 
pentru pescuit sportiv, silvo-
turism, ciclo-turism şi de recreere 
- Există licee care pregătesc tineri 
pentru servicii în domeniul turistic 
- Capacitate de cazare hotelieră si 
în pensiuni, atât în mediul urban 
cat si rural 
- Existenţa operatorilor de turism 
acreditaţi în domeniu 
- Existenţa centrului de informare 
turistică al Consiliului Judeţean 
Botoşani 
- Înfiinţarea unui nou centru de 
informare turistică la nivelul 
Municipiului Botoşani 
- creşterea preocupării 
administraţiilor publice locale 
pentru promovarea potenţialului 
turistic al judeţului 

reţelele de turism rural 
- Meşteşuguri artizanale insuficient 
promovate in mediul intern si 
extern 
- Lipsa ofertelor turistice, mai ales 
în mediul rural 
- Lipsesc resursele umane 
specializate pentru furnizarea 
unor servicii turistice de calitate 
- Slaba colaborare a operatorilor 
locali cu operatorii de turism de la 
nivel naţional şi internaţional 
- Oferta de servicii turistice este 
nediversificată şi neadaptată 
potenţialului existent 
- Infrastructura de acces către 
obiectivele turistice este 
nemodernizată 
- Obiectivele turistice din judeţ nu 
sunt semnalizate corespunzător 
- Mijloacele de promovare 
moderne (platformele de 
socializare, bloguri, pagini 
web,etc.) sunt insuficient utilizat 
pentru promovarea turistică 
- Lipsa unei colaborări la nivel 
regional pentru promovarea unor 
circuite şi trasee turistice comune 

- Posibilitatea de ameliorare a 
traseelor turistice şi înfiinţare a 
altora noi, cu costuri reduse 
- Legislaţia în domeniul silvic are 
efecte favorabile asupra mediului 
şi turismului 
- Convergenţa de interese pentru 
dezvoltarea turismului la nivel 
naţional, regional şi local 

- Fonduri insuficiente pentru 
reabilitarea obiectivelor turistice 
şi de patrimoniu 
- Nivelul de trai scăzut al 
populaţiei determină reducerea 
numărului de turişti 
- Implicare insuficientă a 
organismelor centrale în 
promovarea şi susţinerea 
turismului, la nivel naţional 
 

  
5. RESURSE UMANE ŞI PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 

  
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Existenţa unei forţe de muncă 
calificată şi nivelul redus de 
salarizare 

-  Ponderea ridicată a populaţiei 
concentrate în mediul rural 
- Slaba adaptare a persoanelor cu 

- Existenţa programelor de 
finanţare din partea UE şi 
finanţarea naţională pentru 

- Migraţia forţei de muncă 
calificate spre alte regiuni sau 
alte ţări 
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- Existenţa unei strategii de 
ocupare a forţei de munca la nivel 
de judeţ 
- Există acorduri de colaborare 
instituţională pe problemele 
ocupării forţei de muncă şi a 
resurselor umane 
 

vârste de peste 45 ani la cerinţele 
pieţei muncii 
- Creşterea numărului şomerilor 
neînregistraţi 
- Rata  somajului mai mare 
comparativ cu nivelul  naţional 
- Lipsa alternativelor ocupaţionale 
în special pentru mediul rural 
- Salarii mici in industria uşoară 
- Necunoaşterea de către unii 
angajaţi a drepturilor ce le revin 
conform Codului Muncii 
- Criza forţei de muncă în diverse  
domenii de activitate (ex. 
construcţii) şi practicarea muncii 
„la negru” 
- neadaptarea ofertei educaţionale 
la cerinţele pieţii muncii 

resurse umane  
- cerere pe piaţa muncii de noi 
specializări 
- Unul din obiectivele majore ale 
Strategiei Europa 2020 îl 
constituie ocuparea forţei de 
muncă 
- Se organizează periodic bursa 
locurilor de muncă, inclusiv 
pentru segmentele defavorizate 
ale populaţiei 
- Existenţa unor firme 
specializate în domeniul formării 
profesionale 
- Organizarea periodică de 
cursuri de calificare/recalificare, 
de către instituţiile abilitate  

- Slaba capacitate a firmelor de 
consultanţă în domeniul 
reconversiei profesionale 
- Reticenţa angajatorilor în ceea 
ce priveşte angajarea persoanelor 
cu vârstă de peste 45 de ani 
- Nepregătirea şi neutilizarea 
corespunzătoare a forţei de 
muncă prin programe de integrare 
pe piaţa muncii 
- Investiţii insuficiente care să 
atragă ocuparea forţei de muncă 
- Cadrul legislativ fluctuant 
 

     
 
 
 

6. MEDIU 
  
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Legislaţie de mediu armonizată 
cu ce a UE 
- Implementarea unor proiecte de 
mediu finanţate din fonduri pre- 
şi post-aderare 
- existenţa a 2 ADI-uri: 
ECOPROCES pentru gestionarea 
deşeurilor şi AQUA BOTOŞANI 
pentru gestionarea serviciilor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
- Existenţa unor zone acoperite 
de păduri, având un important rol 
în asigurarea echilibrului ecologic 
al aerului  

- Capacitate de gestionare redusă 
a problemelor de mediu la nivelul 
comunelor 
- Sistemele de canalizare şi staţii 
pentru epurarea apei depăşite din 
punct de vedere fizic şi moral 
- Calitatea apei potabile din 
actualul sistem de alimentare cu 
apă este afectată negativ de: 
neprotejarea igienico-sanitară a 
surselor, infiltraţii din reţelele de 
canalizare deteriorate, conductele 
de distribuţie in stare avansata de 
degradare, staţiile de tratare a 

- Strategia Europa 2020 are un 
obiectiv major intitulat 
Mediu/Energia 
- Existenţa de Programe de 
finanţare pentru surse alternative 
de energie 
- Implementarea Fondului 
Naţional de Mediu în România 
- Existenţa programelor de 
finanţare pentru construcţia şi 
modernizarea staţiilor de epurare 
a apei şi a sistemelor de 
canalizare aferente  
- Existenta unor programe de 

- Riscul neconformării cu 
cerinţele impuse de UE 
- Existenţa unor zone predispuse 
la riscuri naturale 
- Risc permanent de  degradare a 
factorilor de mediu, din cauza  
schimbărilor climatice 
- Poluarea cu nitraţi a apelor 
subterane 
- Creşterea traficului rutier cu 
consecinţe negative asupra 
calităţii aerului 
- Slaba conştientizare a populaţiei 
asupra pericolului poluării  
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- Existenţa unei staţii de 
monitorizare automată a calităţii 
aerului din municipiul Botoşani 
- Capital natural de valoare 
deosebită din punct de vedere al 
peisajului, biodiversităţii, 
resurselor de apă, etc. 
- Calitate deosebită a solului 
judeţului (cernoziom) 
- Existenţa mai multor cursuri de 
apă in judeţ şi a două bazine 
hidrografice (Prut şi Siret). 
- Indicatori calitativi superiori 
pentru apa din râul Prut 
- Relaţii de colaborare 
transfrontalieră pentru 
monitorizarea cursurilor de apă la 
frontiere  
- Existenţa unor operatori 
economici care desfăşoară 
activităţi pentru colectarea 
deşeurilor 
- Existenţa Master Planului pentru 
gestionarea deşeurilor 
- Monitorizarea gestionării 
deşeurilor industriale, electrice, 
electronice, menajere, medicale, 
periculoase 
- Existenţa unor organizaţii 
neguvernamentale active cu 
profil ecologic şi de protecţia 
mediului 
- Educaţie şcolară in spiritul 
protecţiei mediului (Eco - şcoli) 
- 9 arii naturale sunt protejate 
prin lege şi există 7 situri Natura 
2000  
- Implementarea proiectului de 
investiţie prin Programul de 
reducere a poluării cu nutrienţi 
(Ştefăneşti); 

apei brute nu mai sunt 
corespunzătoare 
- Calitatea pârâurilor este afectată 
de deversările de ape uzate 
insuficient epurate în staţiile  
orăşeneşti dar şi de apele uzate 
neepurate din localităţile rurale 
- Gestionarea defectuoasă 
deşeurilor în gospodăriile 
individuale din mediul rural  
- Colectare neselectivă şi 
depozitare necontrolată a 
deşeurilor în mediul slab urban şi 
rural 
- Infrastructura deficitară pentru 
colectare şi transport 
- Infrastructura slab dezvoltată 
pentru curăţenia stradală 
- Lipsa lucrărilor pentru 
combaterea eroziunii şi a 
alunecărilor de teren  
- Nu sunt elaborate hărţile de risc,  
nerespectarea legislaţiei 
urbanistice (PUG-uri, PUZ-uri) 
- Neaplicarea politicilor pentru 
minimizarea/reciclarea deşeurilor 
rezultate din activităţile 
economice 
- Slaba implicare a populaţiei în 
probleme de mediu 
- Grad redus de valorificare al 
deşeurilor municipale; 
- Nivel redus de utilizare a 
resurselor energetice regenerabile; 
- Lipsa infrastructurii de gestionare 
a poluării cu nutrienţi la nivel rural 
si slab urban; 
- Extinderea suprafeţelor 
construite în detrimentul spaţiilor 
verzi 

acţiune la nivel de judeţ privind 
protecţia mediului 
- Programul de Reducere a 
Poluării cu Nutrienţi 
- Existenţa în cadrul sistemului de 
învăţământ românesc a 
specializărilor legate de protecţia 
mediului 
- Campanii naţionale active de 
conştientizare şi educaţie a 
populaţiei pentru protecţia 
mediului 
- Creşterea accesului populaţiei şi 
agenţilor economici la servicii 
publice de apă, canalizare, 
termoficare şi salubrizare 
 

mediului 
- Echiparea inadecvată a agenţilor 
economici şi a populaţiei în cazul 
situaţiilor de urgenţă, a 
calamităţilor naturale, etc. 
 - Insuficienţa fondurilor pentru 
promovarea / co- finanţarea unor 
proiecte majore de mediu 
- Lipsa fondurilor ce trebuie 
asigurate de către autorităţi 
pentru cofinanţarea proiectelor 
de investiţie 
- Creşterea mai mică a veniturilor 
populaţiei faţă de nivelele 
previzionate 
- Influenţa politică asupra 
nivelului tarifelor 
- Suportabilitatea tarifelor 
- Costuri ridicate pentru 
conformare cu standardele 
europene privind optimizarea 
tehnologiilor şi folosirea BAT 
(best available techniques) 
pentru agenţii economici 
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- Delegarea gestiunii serviciilor de 
salubrizare către operatori 
licenţiaţi 
- Existenta infrastructurii 
necesare pentru colectarea 
selectivă şi transportul deşeurilor 
municipale la nivelul întregului 
judeţ 
- Promovarea compostării 
individuale a biodeşeurilor; 
- Închiderea spaţiilor de 
depozitare din mediul rural; 
- Existenta a 2 depozite 
orăşeneşti în funcţiune (Săveni, 
Darabani); 
- Implementarea proiectelor 
finanţate prin POS MEDIU 
(gestionare deşeuri, alimentare 
cu apă şi canalizare, termoficare, 
etc.) 
- Experienţa autorităţilor locale 
in promovarea proiectelor de 
mediu cu finanţare 
nerambursabilă la nivel local  
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7. DEZVOLTARE RURALĂ, AGRICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ 
  
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Două treimi din suprafaţa 
judeţului este reprezentată de 
terenuri arabile pretabile 
producţiei de: cereale, cartofi, 
sfeclă, porumb etc. 
-  Există resurse umane calificate 
în domeniu 
-Teren cu fertilitate naturală 
ridicată (cernoziom) 
- Tradiţie în toate ramurile 
agricole  
- Există potenţial pentru 
piscicultură (judeţul se află pe 
locul II în ţară ca suprafaţă de 
luciu de apă) 
- Material săditor de calitate 
disponibil pentru producători 
- Existenţa Staţiunii de Cercetare 
Popăuţi, cu rezultate în domeniu 
- Există potenţial pentru 
practicarea agriculturii 
ecologice/bio 
- Există potenţial pentru culturi 
energetice 
- Apariţia unor noi activităţi 
agricole (diversificarea ofertei – 
apicultură, helicicultură, plante 
medicinale,etc.) 
- Existenţa unor modele de bună 
practică pentru dezvoltare 
durabilă 
- Zone cu complexitate mare de 
resurse naturale 
- Efectivul de animale raportat la 
terenul agricol este  peste media 
pe ţară 
- Surse importante de venituri 

- Infrastructura în mediul rural 
este deficitară, investiţiile în 
mediul rural nefiind atractive 
- Dezechilibru între numărul 
absolvenţilor instituţiilor de 
specialitate şi al locurilor de 
muncă disponibile în sectoare 
specializate agricole 
- Formele asociative în agricultură 
încă sunt slab dezvoltate 
- Canale de comunicare deficitare 
pentru diseminarea informaţiilor 
cu caracter agricol micilor 
producători 
- Incapacitatea formelor asociative 
ale producătorilor de a proteja şi 
promova interesele fermierilor 
individuali  
- Preturi de achiziţie foarte mici 
pentru produsele agricole, pe 
fondul lipsei de organizare a 
producătorilor 
- Resursele financiare ale 
fermierilor sunt foarte mici, 
insuficiente pentru investiţii 
- Ponderea mare a agriculturii de 
subzistenţă  
- Calitate slabă a şeptelului, ca 
urmare a deprecierii constante a 
fondului genetic 
- Creşterea suprafeţelor terenurilor 
degradate (alunecări de teren, 
etc.) 
- Grad mare de îmbătrânire a 
populaţiei rurale 
- Lipsa culturilor alternative şi 
monocultura vegetală 

- Programe de finanţare ale UE şi 
guvernamentale disponibile 
pentru producătorii agricoli  
- Facilităţi şi subvenţii acordate 
formelor asociative în agricultură 
pentru producţie 
- Posibilitatea practicării unei 
agriculturi ecologice, cu profituri 
ridicate 
- Existenţa unor asociaţii 
regionale în domenii specifice 
care susţin interesele 
producătorilor 
- Existenţa fondurilor pentru 
piscicultură şi acvacultură 
- Existenţa fondurilor pentru 
împăduriri 
- Apariţia unor fonduri pentru 
dezvoltarea gospodăriilor mici  - 
Legea exploataţiei agricole 
- Încurajarea asocierilor dintre 
fermieri în scopul înfiinţării de 
ferme agricole mari 
- Interesul crescut în agroturism 
- Cererea la export de produse 
agricole ecologice·       
- Regimul silvic  are efecte 
favorabile asupra mediului 
- Valorificarea terenurilor 
agricole degradate şi 
nevaloroase·         
 

- Migrarea persoanelor calificate 
din cauza disparităţilor între 
judeţul Botoşani şi ale judeţe 
ale ţării care practică o 
agricultură performantă  
- Dispariţia unor produse şi 
unităţi de prelucrare ca urmare 
a cerinţelor impuse de Uniunea 
Europeană 
- Lipsa ofertei locurilor de 
muncă din mediul rural 
- Migraţia populaţiei tinere 
către zonele urbane 
- Lipsa unor facilităţi pentru 
localnici de a nu părăsi zona 
- Condiţii dificile de viaţă în 
zonele agricole rurale 
- Necunoaşterea legislaţiei în 
domeniul agriculturii 
- Posibilităţile reduse de 
angajare în mediul rural în alte 
sectoare decât agricultura 
- Distrugerea patrimoniului 
privat prin nerespectarea 
reglementărilor existente  
- Necesitatea unei corelări  
între planurile de dezvoltare din 
silvicultură şi agricultură·        
- Lipsa de încredere a 
locuitorilor din mediul rural 
pentru realizarea activităţilor 
industriale 
- Interesul scăzut al 
investitorilor pentru mediul 
rural 
- Perspectiva modificărilor 
legislative privind regimul 
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prin exploatarea pădurilor şi a 
fondului cinegetic 
- 14,37% din suprafaţa agricolă 
totală o reprezintă pădurile şi 
terenurile cu vegetaţie forestieră 
- Surse suplimentare de venituri 
(fructe de pădure, ciuperci, 
turism) 
- Reţeaua de drumuri forestiere 
deserveşte şi comunităţile 
rurale·      
- potenţial de dezvoltare a 
agroturismului 
- Resurse umane disponibile  în 
mediul rural 
- Există unităţi de procesare a 
cărnii şi a produselor lactate 
- Economia în mediul rural este în 
dezvoltare 
- Accesul crescut al populaţiei din 
mediul rural la telecomunicaţii 
moderne (telefonie mobilă, 
internet, TV cablu, etc.) 
 
  
 

- Pierderea unor însemnate 
suprafeţe de pajişti  
- Productivitatea scăzută în 
agricultură cauzată de fărâmiţarea 
terenurilor aflate în proprietatea 
privată, irigări necorespunzătoare, 
unităţi de producţie mici 
- Renunţarea la culturile de plante 
medicinale şi tehnice 
- Slaba diversificare a serviciilor 
agro-turistice 
- Lipsa colaborării cu operatorii de 
turism 
- Lipsa locurilor de muncă pentru 
cei de vârstă mijlocie şi mare 
- Investiţii reduse în diversificarea 
economiei rurale 
- Numărul scăzut de IMM-uri în 
mediul rural  
- Nivel scăzut al educaţiei în 
mediul rural 
- Şomaj ridicat in rândul populaţiei 
tinere din mediul rural 
- Servicii medicale de slabă 
calitate în mediul rural 

proprietăţii asupra terenurilor 
agricole 
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CAPITOLUL 5 
PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE  PE OBIECTIVE / DOMENII DE ACŢIUNE 

 
 
Nr. 
crt. 

Obiective specifice Priorităţi de dezvoltare Domenii de acţiune 

1. Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
comunicaţii şi a serviciilor 
publice, în scopul creşterii 
accesibilităţii judeţului 

1.1 Infrastructură şi 
amenajarea teritoriului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2  Infrastructura pentru 

protecţia mediului, 
patrimoniu natural şi 
prevenirea şi gestionarea  
riscurilor naturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 .1 Modernizarea infrastructurii rutiere a judeţului 
(DN, DJ, DC, DS, DE şi centuri ocolitoare) inclusiv 
construcţie/ reabilitare poduri şi podeţe 

1.1.2 Modernizarea infrastructurii căilor ferate 
1.1.3 Modernizarea infrastructurii vămilor 
1.1.4 Modernizarea infrastructurii de telecomunicaţii şi 
IT (broadband) 
1.1.5 Extinderea şi modernizarea reţelelor de transport 
şi distribuţie/furnizare a gazelor naturale 
1.1.6 Extinderea şi modernizarea reţelelor de transport 
şi distribuţie/furnizare a energiei electrice şi iluminat 
public local 
1.1.7 Infrastructura de locuinţe/locuinţe sociale 
1.1.8 Infrastructura de transport urban durabil 

 
 

1.2 .1 Realizarea/reabilitarea/extinderea/modernizarea 
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare şi staţii 
de epurare 

1.2.2 Managementul deşeurilor în concordanţă cu planul 
judeţean de gestionare a deşeurilor/masterplan 
1.2.3 Reabilitarea/modernizarea sistemelor existente 

de încălzire 
1.2.4 Utilizarea de energii alternative (eoliană, solară, 

etc.) 
1.2.5 Înfiinţare/reabilitare/creşterea suprafeţelor 

parcuri /spaţii verzi 
1.2.6 Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate, 

terasări şi împăduriri; decolmatări şi regularizări 
albii de râuri; situri industrial contaminate 

1.2.7 Dotarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă 
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1.3  Infrastructura socială şi de 

sănătate 
 
 
 
 
 

1.2.8 Sisteme de măsurare şi monitorizare a calităţii 
aerului şi apelor  

1.2.9 Prezervarea biodiversităţii şi a siturilor naturale 
1.2.10 Tratarea solurilor contaminate/poluate 
1.2.11 Măsuri pentru combaterea inundaţiilor 
 
1.3.1   Reabilitarea/modernizarea/echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale 
1.3.2 Reabilitarea/modernizarea/echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate 
1.3.3 Reabilitarea/modernizarea/echiparea 
infrastructurii educaţionale pre-universitare şi 
universitare 
1.3.4 Dezvoltarea infrastructurii destinate activităţilor 
sportive şi recreative 
1.3.5 Construirea/reabilitarea/modernizarea 
infrastructurii culturale 

2. Dezvoltare economică 
sustenabilă şi crearea unei 
economii competitive 
bazate pe CDI şi societatea 
informaţională 

2.1  Mediul de afaceri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Cercetare, dezvoltare, 
inovare 

2.1.1 Stimularea competitivităţii economice/mediului 
economic 
2.1.2 Înfiinţarea/extinderea structurilor de 
afaceri/parcuri industriale/tehnologice/incubatoare de 
afaceri/clustere/CDI 
2.1.3 Promovarea parteneriatelor public-private pentru 
mediul economic 
2.1.4 Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor, 
sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi 
acvaculturii 
2.1.5 Sprijinirea sectorului de cercetare-dezvoltare, 
inclusiv în agricultură şi creşterea animalelor 
 
2.2.1 Dezvoltarea TIC prin crearea şi deyvoltarea de 
produse şi servicii tip e-servicii (e-guvernare, e-
sănătate, e-administraţie, etc.) 
2.2.2 Dezvoltarea inovării şi transferului de know-how 
2.2.3 Sprijinirea cercetării publice şi private în vederea 
dezvoltării de produse şi servicii cu valoare adăugată, 
verzi 
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3. Sprijinirea economiei rurale 
şi dezvoltarea mediului 
rural prin valorificarea 
resurselor specifice 
spaţiului rural 

3. 1 Dezvoltare rurală 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Agricultură, zootehnie, 
apicultură şi silvicultură 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Piscicultură 

3.1.1 Stimularea investiţiilor private în mediul rural 
3.1.2 Stimularea dezvoltării economiei sociale în mediul 
rural 
3.1.3 Diversificarea economiei rurale prin promovarea 
de activităţi economice alternative în mediul rural 
3.1.4 Sprijinirea fermelor agricole de subzistenţă 
3.1.5 Sprijinirea instalării/extinderii activităţii tinerilor 
fermieri 
 
3.2.1 Modernizarea exploataţiiilor agricole 
3.2.2 Crearea/extinderea/sistemelor de irigaţii 
3.2.3 Sprijinirea/înfiinţarea asociaţiiloe/grupurilor de 
producători agricoli 
3.2.4 Sprijinirea creării de unităţi de prelucrare 
primară/procesare a produselor agricole locale 
3.2.5 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 
forestiere 
 
3.3.1 Sprijinirea investiţiilor în procesarea şi 
marketingul produselor obţinute din pescuit şi 
acvacultură 

4. Îmbunătăţirea capitalului 
uman prin promovarea 
ocupării forţei de muncă, 
acces la educaţie, sănătate 
şi instruire, promovarea 
incluziunii sociale şi 
combaterea sărăciei  

4. 1 Sănătate şi servicii sociale 
 
 
4.2 Educaţie şi instruire de 
calitate 
 
 
 
 
4.3 Creşterea capacităţii 
instituţionale a APL 
 
 
 
 
 

4.1.1 Sprijinirea creării de reţele de asistenţă socială în 
mediul rural şi urban 
 
4.2.1 Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii (Long-
life learning) 
4.2.2 Dezvoltarea de servicii educaţionale 
complementare de tip after-school 
 
 
4.3.1 Formarea continuă a angajaţilor din APL 
4.3.2 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunităţii (GAL-uri, ADI-uri, areale urbane, zona 
metropolitană, ITI, parteneriate public-private) 
4.3.3 Înfiinţarea unor platforme de dezvoltare urbană  
în vederea consolidării capacităţii administrative şi 
promovarea schimbului de experienţă (networking) 
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4.4 Îmbunătăţirea accesului 
grupurilor vulnerabile pe piaţa 
muncii şi la servicii sociale de 
calitate 
 
 

4.3.4 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice  
 
 
4.4.1 Incluziunea pe piaţa muncii categoriilor 
dezavantajate ale populaţiei (romi, şomeri,femei…) 
4.4.2 Sprijinirea integrării pe piaţa muncii a tinerilor 
care nu sunt incluşi într-o formă de învăţământ, formare 
profesională sau nu au un loc de muncă (inclusiv tinerii 
care părăsesc sistemul de protecţie) 
4.4.3 Îmbunătăţirea accesului persoanelor vârstnice la 
servicii sociale de calitate 
4.4.4 Acţiuni preventive de integrare pe piaţa muncii 
pentru grupurile vulnerabile 

5. Promovarea şi valorificarea 
resurselor turistice şi 
culturale ale judeţului 
Botoşani, promovarea unui 
mod de viaţă sănătos 

5.1 Turism 
 
 
 
 
5.2 Cultură 
 
 
5.3 Tineret şi sport 

5.1.1 Promovarea  potenţialului turistic al judeţului în 
ţară şi străinătate (inclusiv reţele de turism) 
5.1.2 Diversificarea ofertei turistice 
5.1.3 Stimularea turismului religios/ecleziastic 
 
5.2.1 Promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului 
cultural, istoric şi natural 
 
5.3.1 Sprijinirea mediului asociativ reprezentativ pentru 
acest sector de activitate şi a colaborării cu APL 

6. Dezvoltarea relaţiilor de 
cooperare externă, a 
parteneriatelor intra- şi 
inter-regionale 

6.1 Relaţii internationale şi 
parteneriate 

6.1.1 Creare şi  Dezvoltare GECT (Grupare Europeană de 
Cooperare Teritorială)  
6.1.2 Cooperare transfrontalieră 
6.1.3 Cooperare inter-regională 
6.1.4 Acţiuni de Înfrăţire 
6.1.5 Amplificarea şi extinderea relaţiilor de colaborare 
în cadrul Euroregiunilor  
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CAPITOLUL 6 
INFRASTRUCTURA DE SUSŢINERE A ACTIVITĂŢILOR ECONOMICO-SOCIALE 

 
6. 1   ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 
 

Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în 
temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, 
eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în 
soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, 
oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi 
deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile 
prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. În fiecare judeţ se 
constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea 
activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de 
interes judeţean. 

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes 
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei 
publice locale sau centrale. 

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
• atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes local; 

• atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 
municipiului; 

• atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 
municipiului; 

• atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 
• atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel 
judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea 
realizării serviciilor publice de interes judeţean. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează 
şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării 
serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al 
consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 
 Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale de la nivel judeţean şi 
autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii se bazează pe principiile 
autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor 
întregului judeţ. 
 În relaţiile dintre Consiliul Judeţean Botoşani şi autorităţile administraţiei publice locale 
din judeţ nu există raporturi de subordonare. 
  Consiliul Judeţean acordă prin aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate 
sprijin şi consultanţă tehnică, juridică şi de orice altă natură autorităţilor administraţiei publice 
locale comunale, orăşeneşti şi municipale, la solicitarea acestora. 
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Potrivit Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 
• atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului  

judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 

• atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 
• atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului; 
• atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 
• atribuţii privind cooperarea interinstituţională; 
• alte atribuţii prevăzute de lege. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: 
a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările 
de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
b) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea 
împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de 
valoare în numele judeţului, în condiţiile legii; 
c) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii; 
d) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a 
judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în 
cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile 
necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora. 

Conducerea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani 

Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani îndeplineşte următoarele atribuţii cu privire la 
activitatea aparatului de specialitate al acestuia: 

- întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi 
funcţionare al acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 

-  numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 
serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean; 

- exercită funcţia de ordonator principal de credite; 
- întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le 

supune spre aprobare Consiliului Judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege; 
- urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune Consiliului Judeţean 

adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen; 
- iniţiază, cu aprobarea Consiliului Judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi 

şi emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului; 
- prezintă Consiliului Judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de 

îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor Consiliului Judeţean; 
- îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean activităţile de 

stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe; 
- poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean sprijin, 

asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau primarilor, la cererea 
expresă a acestora; 
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- coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean 
prestate prin intermediul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean sau prin intermediul 
organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean; 

- ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din 
domeniile: educaţie, servicii sociale, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, situaţiile de 
urgenţă, protecţia şi refacerea mediului, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 
monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale, 
evidenţa persoanelor, podurile şi drumurile publice judeţene, serviciile comunitare de utilitate 
publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan, sprijinirea activităţii cultelor 
religioase, emiterea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor date în competenţă prin lege; 

-  ia măsuri pentru evidenţa, statistica, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor publice şi 
de utilitate publică de interes judeţean, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al 
judeţului; 

- coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate 
publică de interes judeţean, înfiinţate de Consiliul Judeţean şi subordonate acestuia; 

- coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a 
infrastructurii judeţene; 

- alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de Consiliul Judeţean. 
- coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate, respectiv îndeplinirea unor 

atribuţii poate fi delegată, prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean, vicepreşedinţilor 
sau altor persoane, în condiţiile legii. 

- vicepreşedinţii coordonatori vor semna sau aviza, după caz, documentele întocmite de 
direcţiile pe care le coordonează. 

- personalul din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean îşi desfăşoară 
activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, iar atribuţiile 
acestuia se stabilesc prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean. 

Consiliul Judeţean Botoşani are în componenţă 32 de consilieri judeţeni a căror activitate se 
desfăşoară pe 4 comisii de specialitate, respectiv:  
1. Comisia pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 
2. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate; 
3. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice şi de 

arhitectură, protecţia mediului şi turism; 
4. Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, activităţi 

social-culturale, sportive, tineret şi de agrement. 
Activitatea membrilor comisiilor de specialitate este susţinută şi de aparatul de specialitate 

format din funcţionari publici şi personal contractual de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani. 

Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani 

Pentru realizarea atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, Consiliul Judeţean Botoşani 
elaborează şi aprobă structura organizatorică a aparatului propriu de specialitate organizată în: 
direcţii, servicii, birouri şi compartimente funcţionale, în conformitate cu organigrama aprobată. 

Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani este organizat în următoarele 
compartimente: 

1. Cabinet Preşedinte 
2. Corp Control 



156 

3. Administrator public 
4. Secretar al judeţului 
5. Compartiment Audit Intern 
6. Direcţia Dezvoltare şi Promovare 
7. Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală 
8. Direcţia Administrarea Patrimoniului 
9. Direcţia Buget – Finanţe 
10. Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice 
11. Direcţia Servicii Publice 
12. Direcţia Arhitect şef. 

 
• Cabinet Preşedinte 
Atribuţiile personalului din cadrul Cabinetului Preşedintelui se stabilesc prin dispoziţie a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, potrivit prevederilor legale, şi constau, în principal, 
în colaborarea cu instituţiile publice şi cu serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului 
Judeţean în  probleme specifice domeniului de activitate al acestora; asigurarea participării la 
întâlniri, conferinţe şi seminarii specifice administraţiei publice locale; reprezentarea 
preşedintelui la diferite acţiuni prin delegare de atribuţii, etc. 

 
• Corp Control 

Corpul de Control al preşedintelui Consiliului Judeţean funcţionează în directa subordine a 
acestuia. Corpul de Control are competenţa să constate orice încălcare a prevederilor actelor 
normative în vigoare, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean şi la serviciile 
publice din subordinea Consiliului Judeţean.  

În realizarea misiunilor de control, salariaţii din cadrul Corpului de Control îşi desfăşoară 
activitatea în baza unui plan de control anual, aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean, la 
care se adaugă sesizările, petiţiile, memoriile repartizate pentru verificare. 

 
• Administrator Public 

 Administratorul public al judeţului îşi desfăşoară activitatea în temeiul dispoziţiilor Legii 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza contractului de 
management încheiat cu preşedintele Consiliului Judeţean. Administratorul public al judeţului 
îndeplineşte atribuţiile încredinţate de Preşedintele Consiliului Judeţean. 
 Administratorul public al judeţului este în subordinea directă a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean şi îndeplineşte, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. 

 
• Secretar al judeţului 
Potrivit legislaţiei în vigoare, judeţul Botoşani are un secretar, funcţionar public de conducere 

care se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii. 
Atribuţiile Secretarului judeţului sunt: 

- Avizează pentru legalitate dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean şi hotărârile 
Consiliului Judeţean; 

- Participă la şedinţele Consiliului Judeţean; 
- Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Judeţean şi 

preşedintele acestuia, precum şi dintre acesta şi prefect; 
- Asigură procedurile de convocare a Consiliului Judeţean şi efectuarea lucrărilor de 

secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul verbal al şedinţelor Consiliului 
Judeţean şi redactează hotărârile acestuia, etc. 
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• Compartiment Audit Intern 

 Auditul intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă 
asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, 
perfecţionând activităţile autorităţii publice. Rolul auditului intern este de a contribui la buna şi 
efectiva gestiune a fondurilor publice prin examinarea şi evaluarea sistemului de control intern, a 
activităţilor/operaţiunilor şi a riscurilor aferente acestora, propunând recomandări pentru 
eliminarea disfuncţiilor constatate. Compartimentul de audit intern funcţionează în subordinea 
directa a preşedintelui Consiliului Judeţean şi exercită o funcţie distinctă şi independentă de 
celelalte activităţi ale instituţiei. 

Printre atribuţiile îndeplinite, compartimentul de audit exercită misiuni de audit intern la 
Consiliul Judeţean Botoşani, precum şi la instituţiile publice aflate în subordinea acestuia. 

 
• Direcţia Dezvoltare şi Promovare 

 Direcţia Dezvoltare şi Promovare gestionează mandatul de competenţe şi activităţi al 
autorităţii publice judeţene privind elaborarea şi implementarea proiectelor/programelor cu 
finanţare nerambursabilă, de elaborare şi monitorizare a unor strategii pe termen mediu şi lung de 
dezvoltare în context naţional şi regional a judeţului, de promovare pe plan regional, naţional şi 
internaţional a imaginii judeţului şi de stimulare a parteneriatelor. 
 Direcţia îndeplineşte un rol important în realizarea unui sistem de comunicare eficient şi 
constant cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, cu organisme şi autorităţi publice din 
regiuni din străinătate, promovând imaginea judeţului Botoşani şi oferta acestuia de colaborare şi 
parteneriate. 
 

• Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală 
Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală este direcţia de specialitate a Consiliului 

Judeţean care, împreună cu celelalte compartimente ale aparatului de specialitate, asigură 
îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
(republicată, cu modificările şi completările ulterioare) şi de alte acte normative în vigoare. 
Activitatea direcţiei urmăreşte în principal punerea în aplicare a legilor, hotărârilor Guvernului, 
hotărârilor Consiliului Judeţean, dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean, a ordonanţelor şi 
a altor acte cu caracter normativ. 
 

• Direcţia Administrarea Patrimoniului 
În executarea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Administrarea Patrimoniului conduce, 

îndrumă şi controlează activitatea Compartimentului Administrarea Patrimoniului şi Serviciului 
Administrativ, Protocol, Pază, Protecţia Muncii, PSI; iniţiază propuneri privind delimitarea dintre 
domeniul public de interes naţional, judeţean sau local; ţine evidenţa domeniului public al 
judeţului şi coordonează şi îndrumă autorităţile publice locale, la solicitarea acestora, privind 
administrarea bunurilor din domeniul public sau privat. 

 
• Direcţia Buget – Finanţe 

Direcţia Buget - Finanţe este direcţia de specialitate a Consiliului Judeţean Botoşani, care 
asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin acestuia, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare, în 
domeniul economico- financiar, al elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului, 
stabilirii de impozite şi taxe judeţene, în cel al gestionării resurselor umane, activităţilor 
învăţământ, sănătate, cultură, instituţii şi agenţi economici. 
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• Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice 

Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice constituie structura de specialitate a aparatului de 
specialitate prin care autoritatea administraţiei publice judeţene coordonează activitatea 
consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor în vederea realizării investiţiilor de interes judeţean, 
urmărind atât transpunerea la nivelul teritoriului judeţului a programelor de dezvoltare, cât şi 
monitorizarea implementării acestora în conformitate cu documentaţiile de specialitate aprobate 
şi totodată realizează atribuirea contractelor de achiziţie publică, concesiune de lucrări şi servicii 
pentru care Consiliul Judeţean Botoşani are calitate de autoritate contractantă. 

 
• Direcţia Servicii Publice 

Direcţia Servicii Publice constituie structura aparatului de specialitate prin care 
autoritatea administraţiei publice judeţene coordonează activităţi specifice serviciilor 
comunitare de utilităţi publice de interes judeţean şi monitorizează serviciile comunitare de 
utilităţi publice de interes judeţean, cu urmărirea transpunerii la nivel judeţean a strategiilor, 
politicilor şi programelor naţionale şi europene. 

 
• Direcţia Arhitect şef 

Din atribuţiile generale ale Arhitectului Şef, enumerăm următoarele: 
- Participă la şedinţele Consiliului Judeţean şi a comisiilor de specialitate pentru a susţine   
studiile de specialitate, documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului cât şi a 
proiectelor de hotărâri din sfera de activitate; 
- Reprezentanţii Direcţiei Arhitect şef, prin împuternicire, participă Ia şedinţele de avizare a 
studiilor de specialitate, a documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului din 
competenţa de aprobare a administraţiei locale, la cererea acestora; 

- Participă la şedinţele de avizare a documentaţiilor tehnice privind restaurarea, reabilitarea, 
modernizarea clădirilor de patrimoniu; 
- Participă la şedinţele de avizare a documentaţiilor tehnice şi de urbanism la diferite instituţii 
interesate în avizarea acestora (A.P. Mediu, IJSU, etc.). 

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 53/30.05.2013, prin care se aprobă 
organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, 
numărul total al funcţiilor publice de execuţie şi de conducere (funcţionari publici şi personal 
contractual) este prezentat astfel: 
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Instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Botoşani 
Nr 
Crt INSTITUŢIA NR. 

TELEFON 
NR. 
FAX ADRESA E-MAIL SITE WEB 

1 
Biblioteca Judeţeană 
“Mihai Eminescu” 
Botoşani 

0231- 
514.686 

0231- 
513.334 

biblioteca@bibliotecabotosani.
ro 

http://www.biblioteca
botosani.ro 

2 
Centrul Judeţean  de 
Resurse şi Asistenţă 
Educaţională 

0231- 
580.207 

0331- 
810.504 cjraebt@gmail.com www.cjraebt.ro 

3 

Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi 
Promovarea Culturii 
Tradiţionale Botoşani 

0231- 
536.322 

0231- 
515.448 office@creatiebt.ro www.creatiebt.ro 

4 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 
Botoşani 

0231- 
537.993 

0231- 
511047 dgaspcbt@yahoo.com http://www.dgaspcbt.r

o 

5 
Direcţia Judeţeană de 
Drumuri şi Poduri 
Botoşani 

0231- 
510.792 

0231- 
510792 btdjdp@yahoo.com   

6 
Memorialul Ipoteşti 
“Centrul Naţional de 
Studii Mihai Eminescu” 

0231- 
517.602 

0231- 
517404 m.ipotesti@gmail.com www.eminescuipotesti.

ro 

7 Muzeul Judeţean 
Botoşani 

0231- 
513.446 

0231- 
536.989 istorie@muzeubt.ro www.muzeubt.ro 

8 Orchestra Populară 
“Rapsozii Botoşanilor” 

0231- 
511.002 

0231- 
511.002 rapsoziibotosanilor@yahoo.com   

9 S.C. NOVA APASERV S.A. 
Botoşani 

0374- 
106.800 

0374- 
106.803 nova@apabotosani.ro www.apabotosani.ro 

10 Sanatoriul de 
Neuropsihiatrie Podriga 

0231- 
541.211 

0231- 
541.211 sanatoriu@easynet.ro   

11 

Serviciul Public 
Comunitar de Evidenţă 
a Persoanelor al 
Judeţului Botoşani 

0231- 
512.255 

0231- 
510.033 spcjepbt@yahoo.com   

12 Spitalul Judeţean 
“Mavromati” Botoşani 

0231- 
518.812 

0231- 
517.780 spital_mavromati@yahoo.com www.spitjudbotosani.r

o 

13 Şcoala Populară de Arte 
şi Meserii Botoşani 

0231- 
512.589 

0231- 
512.589 

scoalapopularadeartebt@yahoo
.com 

www.scoalapopularade
arte.ro 

14 
Liceul tehnologic 
special "Sfântul Stelian" 
- Botoşani 

0231- 
517.678 

0231- 
517.678 scoalaspecialabt@yahoo.com   

15 
Liceul tehnologic 
special "Ion Pillat" - 
Dorohoi 

0231- 
611.971 

0231- 
611.971 sam_ipillat@yahoo.com http://specialadorohoi.

scoli.edu.ro 

16 Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Mihăileni 

0231- 
625.104 

0231- 
625.104 uamsmihaileni@yahoo.com   

17 Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Suharău 

0231- 
623.003 

0231- 
623.003 

unitatedeasistentamedicala@y
ahoo.com   

18 Unitatea de Asistenţă 
Medico-Socială Suliţa 

0231-
573.108 

0231-
573.108 uamssulita@yahoo.com   

19 Camera Agricolă 
Judeţeană 

0231-
512.033 

0231-
539.033 camera.agricolabt@yahoo.com   
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Capacitate administrativă şi instituţională de accesare şi implementare a fondurilor 
europene şi guvernamentale 

În privinţa fondurilor europene accesate, Consiliul Judeţean Botoşani se situează pe un loc 
onorabil, având implementat un număr mare de proiecte, după cum urmează: 

Proiecte finanţate prin POR 2007-2013 
  
       Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport 

 
� Domeniul major de intervenţie (DMI) 2.1: Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 

străzi  urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură 
 

• Denumire proiect: Modernizare DJ 291B, Lozna – Dersca – Mihăileni, km  7+900 – 20+750, Cod SMIS 
1020 

�    Valoare (mii lei): 39.000,000 
 

• Denumire proiect: Modernizare DJ 294, Mihălăşeni – DN 24 C, km 22+100 – 29+160, Cod SMIS 994 
• Valoare (mii lei): 18.010,000 

 
• Denumire proiect: Modernizare DJ 291D, Cristineşti – Suharău - Oroftiana, km 18+000 – 31+000, Cod 

SMIS 995 
• Valoare (mii lei): 40.357,000 

 
Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
 
� Domeniul major de intervenţie (DMI) 3.2: Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale 
 

• Denumire proiect: Amenajarea şi reabilitarea Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mihăileni, Cod 
SMIS 4610 

• Valoare (mii lei): 1.899,022 
 

• Denumire proiect: Reabilitarea şi amenajarea Centrului de Plasament „Prietenia” Botoşani 
• Valoare totală (mii euro): 647 

 
� Domeniul major de intervenţie (DMI) 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a  

bazelor operaţionale de intervenţie în situaţii de urgenţă 
 

• Denumire proiect: Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii  
și calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă  
şi a primului ajutor calificat (SMURD I),  Cod SMIS 6283 

• Valoare (mii lei): 47.674,640 

• Denumire proiect: Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii 
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a  
primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est (SMURD II), Cod SMIS 23398 

• Valoare (mii lei): 33.944,260 
 

Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 
 
� Domeniul major de intervenţie (DMI) 5.1: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural;  crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe 
• Denumire proiect: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea, 

modernizarea infrastructurilor conexe “Casei Ventura” în vederea amenajării Muzeului  Etnografic al 
Judeţului Botoşani,  Cod SMIS 6281 

• Valoare (mii lei): 12.624,033. 
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Eforturile instituţiei în ceea ce priveşte susţinerea activităţilor economico- sociale se 
observă atât prin numeroasele proiecte finanţate din fonduri europene finalizate, cât şi prin 
proiectele de importanţă majoră pentru dezvoltarea judeţului Botoşani aflate în implementare: 

 
NR. 
CRT 

DENUMIRE PROIECT 
PROGRAMUL/ AXA/ 

DOMENIUL 
VALOARE LEI 

1. 
Modernizare DJ 208H Pădureni-Coşula-Buda, km 
34+150-39+150 

POR, Axa prioritară 
2, Domeniul de 
intervenţie 2.1. 

14.666.621,32 

2. 
Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Mavromati” Botoşani 

POR, Axa prioritară 
3, Domeniul de 
intervenţie 3.1. 

61.099.129,00 

3. 
Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie 
şi salvare de la înălţime a bazelor operaţionale 
pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord-Est 

POR, Axa prioritară 
3, Domeniul de 
intervenţie 3.2. 

17.673.782,00 

4. 
Infrastructură de calitate în zona transfrontalieră 
Botoşani(RO) –Herţa(UA) 

POC RO-UA-MD, 
Prioritatea 1 

2.985.018 euro. 

5. 

Sistem integrat de management al deşeurilor în 
judeţul Botoşani 

POS MEDIU, Axa 
prioritară 2, 
Domeniul de 
intervenţie 2.1. 

177.053.961,00 

6. 

Extinderea şi modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare-epurare in judeţul 
Botoşani  

POS MEDIU, Axa 
prioritară 1, 
Domeniul de 
intervenţie 1 

538.833.224,00 

7. 

Modernizare DJ 208 H, DN 28B (E58) – Copălău – 
Cerbu – Dracşani – DJ 297, km 39+150 – 46+850 
 

POR, Axa prioritară 
2, Domeniul de 
intervenţie 2.1 

4.094 mii euro, 
(la cursul BNR de 
la sfârşitul lunii de 
raportare) 

8. 

Modernizare DJ 282H, Călăraşi – Libertatea – DN 
24C, km 6+540 – 11+540 
 

POR, Axa prioritară 
2, Domeniul de 
intervenţie 2.1 

1.214 mii euro, 
(la cursul BNR de 
la sfârşitul lunii de 
raportare) 

9. 

Modernizare DJ 207N, Botoşani – Curteşti – Cristeşti 
– DN 28B, km 0+900 – 13+900 
 

POR, Axa prioritară 
2, Domeniul de 
intervenţie 2.1 

6.983 mii euro, 
(la cursul BNR de 
la sfârşitul lunii de 
raportare) 

10. 

Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea 
electronică a Registrului Agricol şi a altor activităţi 
specifice în judeţul Botoşani 

POS CCE, Axa 
prioritară 3, 
Domeniul Major de 
Intervenţie 2, 
Operaţiunea 1 

6.500.000 lei 
(valoare totală, 
inclusiv TVA) 

11. 

Implementarea soluţiilor de e-guvernare pentru 
administraţii publice locale din judeţul Botoşani - 
ISEG BT cod smis 48431 

POS CCE, Axa 
prioritară 3, 
Domeniul Major de 
Intervenţie 2, 
Operaţiunea 1 

6.652.277,60 lei 
(valoare totală, 

inclusiv TVA) 

12. 
Reabilitarea şi valorificarea durabilă a obiectivului 
de patrimoniu Complexul Monahal Coşula, judeţul 
Botoşani 

POR, Axa prioritară 
5, Domeniul de 
intervenţie 5.1 

19.004.526,83 lei 
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În privinţa fondurilor guvernamentale, prin Hotărârea de Guvern nr. 577/1997, cu 
modificãrile si completările ulterioare, s-a aprobat Programul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apã a 
satelor.  

Acest Program reprezintă sprijinul acordat de statul român echipării atât a comunelor şi 
satelor din componenţa acestora, precum şi a satelor aparţinãtoare oraselor şi municipiilor, 
precum şi a zonelor periurbane a oraselor şi municipiilor cu lucrări de infrastructură rutieră  pe:  
- sectoarele de drumuri judeţene care asigură legătura dintre reşedinţele de comună cu oraşele, 
municipiile şi după caz, obiective economico-turistice situate în intravilanul localităţilor rurale; 
-  drumuri comunale care asigură legătura între comune, precum şi străzile principale din 
interiorul comunelor.  

Beneficiarii Programului au fost Consiliile judeţene şi locale care administreazã 
tronsoanele de drum. 

La nivelul judeţului Botoşani, investiţiile finanţate din fonduri de la bugetul de stat prin 
acest program guvernamental au fost următoarele: 

Nr. 
crt. 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV-

TERITORIALĂ 

DENUMIREA 
INVESTIŢIEI 

 
VALOAREA 
TOTALĂ A 

INVESTIŢIEI 
conform 

contractului de 
finanţare 
semnat 

 
– MII LEI - 

 

1. 
 

 
Judeţul Botoşani- 
Consiliul Judeţean 
Botoşani 

Modernizare DJ 292 Corlăteni – Podeni –Vorniceni, km 14+100-
29+864 27.808 

Modernizare DJ 208 C, Vorona - Vorona Mare -Joldeşti - lim jud. 
Suceava, km 0+000-21+870 16.160 

2. 
Municipiul Dorohoi Moderniyare strada Dumbrava Roşie, L= 1.800 km 2680 

3. Comuna  Adăşeni Alimentare cu apă localitatea Adăşeni, comuna Adăşeni 1.326 
4. Comuna  Dobîrceni Alimentare cu apă a localităţii Dobîrceni  6.028 
5. Comuna  Roma Modernizare DC 66 B,  Roma-Dimăcheni , km 0+000-9+100 

 
11.980 

 
6. Comuna  Vîrfu 

Cîmpului 
Alimentare cu apă a localităţii Vârfu Câmpului 1.385 

7. 
Comuna Vorona 

Sistem de alimentare cu apă a comunelor Vorona, Poiana, Vorona 
Mare, Joldeşti, Icuşeni, Vorona Teodoru, com. Vorona şi loc. 
Tudora, judeţul Botoşani 

19.528 

8. 
Comuna Durneşti DC 26, 26A şi DC 26B, modernizare reşele drumuri în comuna 

Durneşti, L= 7,750 km 10.836 

9. 

Comuna Rădăuţi Prut 

Modernizare DC 4, din DJ 282-Miorcani (DN 24 C), km 0+000-2+100 

3.126 

10.  Comuna Manoleasa Alimentare cu apă a localităţii Manoleasa, Com. Manoleasa 503 
11.  Comuna Mihălăşeni Alimentare cu apă a localităţii Mihălăşeni, Com. Mihălăşeni 7.347 
12.  Comuna Miorcani Alimentare cu apă a localităţii Miorcani, Com. Rădăuţi Prut 3904 
13.  

Comuna Truşeşti Alimentare cu apă a localităţilor Ionăşeni şi Drâslea, Com. 
Truşeşti 5084 
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Cooperare regională şi internaţională 
 

Acţiunile intense de promovare derulate de Consiliul Judeţean Botoşani la nivelul 
misiunilor diplomatice acreditate pe teritoriul României au drept scop întărirea şi consolidarea 
relaţiilor diplomatice, precum şi promovarea oportunităţilor de investiţii. 

Activitatea Consiliului Judeţean Botoşani în domeniul cooperării regionale şi transnaţionale 
se reflectă în parteneriatele şi reţelele, regiunile în care este membru activ: 

- Euroregiunea „Prutul de Sus”, împreună cu entităţi administrative locale din Ukraina şi 
Republica  Moldova,  din anul 2000. 
- Euroregiunea  „Carpatica”, din anul 1997, alături de entităţi administrative din România, 
Polonia, Slovacia, Ungaria. 

- Reţeaua europeană « NEEBOR », cuprinzând regiunile europene frontaliere ale Uniunii 
Europene. 

Judeţul Botoşani are o experienţă bogată în crearea şi menţinerea parteneriatelor în  
cadrul proiectelor transfrontaliere europene cu  Republica Moldova şi  Ukraina. 

Judeţul Botoşani este membru fondator al: 
- Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «Euronest » din Iaşi, constituită în scopul 
derulării proiectelor europene, în comun cu alte judeţe din Regiunea de Nord-Est.  
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «Ecoproces » din Botoşani, constituită în scopul 
managementului deşeurilor, conform directivelor UE. 
-  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA » din Botoşani, constituită în scopul 
definitivării alimentărilor cu apă şi canalizărilor în judeţul Botoşani, conform directivelor UE. 
- Judeţul Botoşani este asociat cu unităţile administrative- teritoriale membre la Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Botoşani ”.  

 
 
6.2  Investiţii teritoriale integrate (ITI) -  Arealul urban Botoşani- Suceava 
 Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (CLLD) 
  Grupuri de acţiune locală în judeţul Botoşani 
 
Investiţii teritoriale integrate (ITI) 
 

Comisia Europeană a adoptat propuneri legislative privind politica de coeziune pentru 
perioada 2014- 2020. Multiplele provocări cu care se confruntă Europa – economice, sociale şi de 
mediu – indică necesitatea unei abordări integrate şi teritoriale bazate pe situaţia din teren, 
pentru furnizarea unui răspuns eficace.  

O abordare integrată şi teritorială este multidimensională, adaptată la caracteristici şi 
rezultate specifice situaţii din teren. Aceasta poate presupune depăşirea graniţelor administrative 
şi poate necesita o mai mare disponibilitate din partea diferitelor niveluri de guvernare de a 
coopera şi de a coordona acţiuni pentru realizarea unor obiective comune. În plus, aceasta 
corespunde noului obiectiv de coeziune teritorială introdus de Tratatul de la Lisabona, care 
recunoaşte că la nivel european nu se poate realiza o coeziune economică şi socială în lipsa 
punerii unui accent mai puternic pe impactul teritorial al politicilor UE.  

Din acest motiv, dispoziţiile comune propuse de Comisie introduc noi instrumente de 
integrare care pot fi utilizate pentru punerea în aplicare a strategiilor teritoriale la faţa locului, 
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stabilind o legătură între obiectivele tematice identificate în cadrul contractelor de parteneriat şi 
al programelor operaţionale şi dimensiunea teritorială: dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunităţii (articolele 28-30 din propunerea de regulament de stabilire a unor 
dispoziţii comune) şi investiţiile teritoriale integrate (articolul 99 din propunerea de regulament 
de stabilire a unor dispoziţii comune).  

Investiţiile Teritoriale Integrate (ITI) vor permite statelor membre ale Uniunii Europene să 
ofere un pachet de finanţare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai 
multor programe operaţionale, în scopul unei intervenţii multidimensionale şi intersectoriale.  

Având în vedere că strategiile teritoriale integrate joacă un rol esenţial în realizarea 
obiectivului unei Europe inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, prevăzut de strategia 
Europa 2020, propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune introduce ITI ca 
instrument de punere în aplicare a unor astfel de strategii. Propunerea Comisiei prevede un 
mecanism flexibil de formulare a unor răspunsuri integrate la diverse necesităţi teritoriale, 
menţinând orientarea tematică prin intermediul căreia politica de coeziune este conectată la 
strategia Europa 2020. 

ITI reprezintă un instrument efficient şi flexibil de punere în aplicare a strategiilor 
teritoriale într-o manieră integrată. Acesta nu constituie o operaţiune sau o prioritate secundară 
în cadrul unui program operaţional. În schimb, ITI permite statelor membre să pună în aplicare 
programe operaţionale la nivel intersectorial şi să recurgă la finanţare provenind de la mai multe 
axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe operaţionale, pentru a asigura punerea în 
aplicare a unei strategii integrate pentru un teritoriu specific.  

Prin urmare, existenţa ITI va conferi statelor membre atât flexibilitate în ceea ce priveşte 
elaborarea programelor operaţionale, cât şi eficienţă în materie de punere în aplicare a unor 
acţiuni integrate prin finanţare simplificată. 

Elementele-cheie ale unui ITI sunt următoarele:  
• Un teritoriu desemnat şi o strategie de dezvoltare teritorială integrată 

Este esenţial să se elaboreze o strategie de dezvoltare integrată intersectorială care să 
vină în întâmpinarea necesităţilor de dezvoltare ale zonei în cauză. Strategia va fi concepută 
astfel încât acţiunile să se poată baza pe sinergiile generate de punerea în aplicare coordonată. 

Orice zonă geografică care are caracteristici teritoriale specifice poate face obiectul unui 
ITI, de la anumite cartiere urbane cu multiple condiţii defavorabile, până la nivel urban, 
metropolitan, urban-rural, subregional sau interregional. De asemenea, un ITI poate determina 
realizarea de acţiuni integrate în unităţi geografice independente, având caracteristici similare în 
cadrul unei regiuni (de exemplu, o reţea de oraşe de dimensiuni mici sau medii). Nu este 
obligatoriu ca un ITI să acopere întregul teritoriu al unei unităţi administrative. 

ITI este potrivit pentru realizarea de acţiuni în contextul unei cooperări teritoriale 
europene (CTE). Spre exemplu, ITI într-un context transfrontalier poate fi utilizat pentru punerea 
în aplicare a unei strategii integrate de dezvoltare urbană în oraşe transfrontaliere. Acţiunile 
adaptate necesităţilor teritoriale specifice pot fi sprijinite prin intermediul instrumentului ITI. 
Totuşi, contextul cooperării trebuie să fie în continuare respectat.   

Regulamentul CTE prevede că orice organism intermediar desemnat pentru punerea în 
aplicare a unui ITI trebuie să fie instituit de autorităţile publice din cel puţin două ţări 
participante. 

• Un set de acţiuni care urmează să fie puse în aplicare  
Acţiunile care urmează să fie puse în aplicare prin intermediul ITI vor contribui la 

obiectivele tematice ale axelor prioritare relevante ale programului operaţional (programelor 
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operaţionale), precum şi la obiectivele de dezvoltare ale strategiei teritoriale. Acestea pot fi 
finanţate din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) şi 
Fondul de coeziune, însă nu este obligatoriu ca în cadrul fiecărui ITI să fie combinate toate 
fondurile. Cu toate acestea, se încurajează combinarea FEDR şi FSE în cadrul unui ITI, întrucât 
abordarea integrată necesită corelarea investiţiilor nemateriale cu investiţiile în infrastructura 
fizică. Acest lucru este în mod special relevant pentru dezvoltarea urbană durabilă. 

ITI poate oferi sprijin nu numai sub formă de subvenţii, ci şi prin intermediul unor 
instrumente financiare (articolele 32-40 din propunerea de regulament de stabilire a unor 
dispoziţii comune), în cazul în care acestea sunt adecvate pentru realizarea acţiunilor definite în 
strategia de dezvoltare. 

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii poate constitui un element 
care poate fi utilizat ca o componentă de bază pentru punerea în aplicare a unui ITI.  

• Mecanisme de guvernanţă pentru gestionarea ITI  
Responsabilitatea finală pentru gestionarea şi punerea în aplicare a operaţiunilor unui ITI îi 

revine autorităţii de gestionare a programului operaţional. Totuşi, aceasta poate desemna 
organisme intermediare, inclusiv autorităţi locale, organisme de dezvoltare teritorială sau 
organizaţii neguvernamentale, pentru îndeplinirea unora sau a tuturor sarcinilor de gestiune şi de 
punere în aplicare. Forma şi intensitatea delegării gestionării unui ITI pot varia în funcţie de 
mecanismele administrative ale statului membru sau ale regiunii. 
 ITI reprezintă un instrument conceput pentru o abordare bazată pe situaţia din teren a 
dezvoltării, care poate contribui la descătuşarea potenţialului slab utilizat de la nivel local, urban 
şi regional. 

  

Arealul urban Botoşani- Suceava 

În ceea ce priveşte Arealul Urban Botoşani- Suceava, acesta poate fi de tip ITI, ţinând cont 
de organizare şi de Strategia de dezvoltare pentru perioada de programare 2014- 2020. 

Judeţul Botoşani este participant la Arealul Urban- Zona Metropolitană Botoşani- 
Suceava, alături de  Municipiul Botoşani, oraşul Bucecea şi alte unităţi administrative-teritoriale 
din judeţul Botoşani, areal la care a aderat şi municipiul Suceava, oraşul Salcea, alături de 
următoarele comune din judeţul Suceava: Vereşti, Siminicea şi Stroieşti, Adâncata, Ipoteşti, 
Mitocu Dragomirnei, Moara, Pătrăuţi şi Bosanci.  

Contextul creării arealului are la bază principiul economiilor de aglomerare, însemnând 
punerea laolaltă a resurselor bugetare ale comunităţilor componente, dar şi prin realizarea unor 
investiţii complementare, care să deservească toţi cetăţenii din zonă. 
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AREALUL BOTOŞANI- SUCEAVA este un important areal urban (305.000 de locuitori), în 

context regional, dar şi transfrontalier, în triunghiul format împreună cu oraşul Cernăuţi din 
Ucraina şi Bălţi din Republica Moldova. 

Cele două municipii au beneficiat de finanţări nerambursabile de circa 48 de milioane de 
Euro, doar în perioada de programare 2007-2013, pentru investiţii în domeniul infrastructurii 
urbane şi transport, economice şi sociale. 

Arealul urban Botoşani- Suceava este un proiect economic pentru bunăstarea celor două 
judeţe şi pentru crearea de locuri de muncă. Acesta este al doilea areal urban ca mărime din 
regiunea Nord-Est, după laşi, cu o populaţie propriu-zisă de peste 300.000 de locuitori şi un areal 
de influenţă de aproximativ 1 milion de locuitori. 

Parteneriatul între oraşele învecinate Botoşani – Suceava se preconizează  a fi un proiect 
de succes, un proiect vital pentru cetăţenii celor două judeţe. Potenţialul pentru această asociere 
este major deoarece ambele judeţe au obiective comune, în special pentru dezvoltarea 
economică a acestei zone. 

Judeţul Suceava are un profil economic terţiar: comerţ, învăţământ superior, turism, 
servicii, iar economia judeţului Botoşani este dominată de sectorul industrial: tradiţie, personal 
calificat, locaţii potrivite pentru unităţi de producţie de mari dimensiuni.  

Avantajele acestui parteneriat pot fi sintetizate astfel:  

• dezvoltarea unor domenii- va crea competitivitate şi pentru alte tipuri de activităţi; 
• întărirea capacităţii de negociere şi lobby la nivel naţional şi european (consens asupra  
priorităţilor comune de dezvoltare şi punerea laolaltă a resurselor de lobby politic şi 
guvernamental al localităţilor componente; oportunitate de comunicare directă cu Comisia 
Europeană- reţeaua METREX (Reţeaua Europeană a Regiunilor şi Zonelor Metropolitane); 
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• schimbul de informaţii, know-how şi bune practici în domeniul guvernanţei locale   
(transfer de informaţii şi cunoştinţe cu atât mai necesar cu cât administraţiile locale se confruntă 
cu un deficit cronic de specialişti, sistem informatic integrat); 
• creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene şi a impactului acestora  
(printer -teritoriile la care se pretează I.T.I - Investiţii Teritoriale Integrate, abordare 2014-2020 
- se află  " sistemele urbane formate din mai multe oraşe apropiate " - cu accent pe infrastructură 
şi transport, regenerare urbană şi dezvoltare economică; CLLD- Acţiunile plasate sub 
responsabiltate a comunităţilor locale, adecvate pentru comunele din zona metropolitană). 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 163  din data de 26 iunie 2013 s-
a aprobat asocierea Municipiului Botoşani cu Municipiul Suceava pentru crearea unui areal de 
promovare şi dezvoltare prin accesarea instrumentelor de finanţare aferente unor programe de 
investiţie. Primarul Municipiului Botoşani este împuternicit pentru a negocia condiţiile concrete 
ale asocierii şi proiectul contractului de asociere. Proiectul contractului de asociere cuprinzând 
condiţiile concrete de realizare a acesteia, se va supune aprobării Consilului Local.  

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 159 din data de 
27 iunie 2013, se aprobă asocierea municipiului Suceava cu municipiul Botoşani pentru crearea unui 
areal de promovare şi dezvoltare prin accesarea instrumentelor de finanţare aferente programelor 
de investiţie teritoriale integrate (ITI). 

Arealul Urban Botoşani- Suceava se doreşte a fi una dintre cele mai dinamice zone urbane 
de la graniţa de est a Uniunii Europene, un pol economic, cultural şi turistic competitiv, accesibil, 
durabil şi inclusiv, atractiv pentru locuitori, turişti şi investitori, cu o administraţie eficientă şi 
cetăţeni implicaţi activ în viaţa comunităţii.  

Ţintele specifice ale Arealului urban Botoşani- Suceava sunt următoarele: 
• Dezoltarea polului turistic şi cultural (pol de atracţie pentru turismul cultural şi  

religios, atât pentru turişti străini, cât şi români, care vor depăşi cifra de 300.000/an);  
• Dezoltarea polului economic competitiv şi inovativ (10.000 de noi locuri de muncă;  

sectoare de specializare inteligentă: bio agro-food, lemn şi mobilă, industrii creative - modă şi 
tehnologie, energie verde); 

• Crearea unui nod regional şi transfrontalier de transport (principala poartă de intrare  
în România dinspre Ucraina şi conectare, prin legături rapide, la reţeaua TEN-T globală şi la 
coridorul pan-european rutier şi feroviar IX; transport urban ecologic şi rapid); 

• Comunitate durabilă şi incluzivă, atractivă pentru locuitori (standard de viaţă ridicat,  
infrastructură şi servicii publice de calitate, populaţie în creştere cu 5%); 

• Excelenţă în guvernanţă locală şi implicare civică (creşterea veniturilor la bugetul  
local cu 75%, a fondurilor europene accesate cu 50%, servicii publice accesibile şi birocraţie 
redusă). 
  
Proiectele majore de investiţii pentru perioada de programare 2014 -2020 se pot clasifica astfel: 

• proiecte cu impact local - ale căror beneficii se vor resimţi cu precădere la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale pe care o vizează (de ex. reabilitarea unor străzi orăşeneşti, a unor 
drumuri comunale, regenerarea urbană a unor cartiere, modernizarea transportului în comun, 
etc.); 

• proiecte cu impact regional - ale căror efecte se propagă asupra unui teritoriu mai extins, 
ce poate cuprinde întreagul areal urban, Judeţele Botoşani şi Suceava sau chiar întreaga Regiune 
Nord-Est, fie prin mărimea grupului ţintă vizat (spital judeţean de urgenţă, universitate, aeroport 
internaţional, terminal intermodal de mărfuri, etc.),fie prin expansiunea lor teritorială, sub formă 
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de proiecte în reţea (reabilitarea reţelei de unităţi de învăţământ, de unităţi de asistenţă socială, 
etc.); 
• proiecte care sunt propuse a fi implementate în parteneriat, sub umbrela viitoarei 
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară „ Sistemul Urban Botoşani-Suceava " (proiecte care 
vizează probleme comune: planuri de amenajare a teritoriului zonal, proiecte care vizează 
întărirea capacităţii administrative, comunicare şi planificare strategică comună, realizarea unui 
campus universitar, realizarea unor proiecte majore de infrastructură de transport - Aeroport, 
drumuri naţionale, etc.). 

 
Proiecte majore de investiţii propuse pentru A.D.I Zona Metropolitană Botoșani- Suceava 

(cu valoarea de peste 5 milioane de Euro) - 2014/ 2020  

P.1: înfiinţarea unui Centru Regional, Logistic şi de Marketing, pentru Produsele Agro-Alimentare 

P.2: înfiinţarea unui Parc Tehnologic în domeniul energiilor regenerabile şi industriilor tehnologice 

P3: înfiinţarea de Centre pentru Susţinerea Afacerilor (Incubator de Afaceri) 

P.4. Construcţia Sălii Polivalente din Municipiul Suceava 

P5. Finalizarea Centrului Cultural "Bucovina" din Municipiul Suceava 

P6. Reabilitarea DN 29 Suceava-Botosani 

P7. Constructia unui terminal intermodal 

P8. Construcţia unui parc logistic de mărfuri 

P9. Finalizarea variantelor de ocolire ale Municipiilor Suceava şi Botoşani 

P10. Reabilitarea DN 28B Botoşani - Târgu Frumos 

P.11. Reabilitarea şi modernizarea Gării Iţeşti din Municipiul Suceava 

P.12. Modernizarea DJ 208H Vlădeni-Corni-Vorona 

P.13. Modernizarea DJ 207N Botosani-Curtesti-Cristesti 

P.14. Regenerarea infrastructurii urbane şi a spaţiilor publice (alei pietonale şi velo, locuri de 
parcare,locuri de joacă, spaţii de socializare, panouri de informare, etc.) din zona marilor 
ansambluri de locuinţe din Municipiile Botoşani şi Suceava 

P.15. Programe de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe 

P16. Extinderea şi modernizarea transportului public în comun în Arealul Urban 

P.17. Reţea de staţii self-service de închiriere a bicicletelor şi extinderea pistelor velo în 
Municipiile Botoşani şi Suceava, inclusiv în zonele metropolitane 

P18. Construcţia campusului universitar Suceava II 

P.19. Construcţia campusului profesional tehnic Botoşani  

P.20. Drum expres/Tren Metropolitan: Botoşani- Suceava 

 
Pentru atingerea obiectivelor propuse prin crearea Arealului Urban, este necesară parcurgerea 

următoarele etape imediate pe termen mediu şi lung:  

� cooptarea oraşelor şi comunelor în Zona Metropolitană Botoşani, în vederea alipirii 
geografice a celor două zone metropolitane existente într-un teritoriu continuu, integrat;  

� formalizarea asocierii, prin înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară        
"Sistemul Urban Suceava – Botoşani" (sau altă formă de organizare, funcţie de precizările 
legislative), ai căror asociaţi să fie toate cele 23 de localităţi componente ale arealului 
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studiat. Asociaţia va avea un comitet de coordonare, un comitet consultativ (format din 
actorii interesaţi de la nivel local - universităţi, camere de comerţ, patronate, sindicate, 
societatea civilă, ONG-uri, etc.) şi un aparat executiv, format din specialişti în domeniul 
planificării strategice, arhitecturii şi urbanismului, ingineriei, scrierii şi managementului de 
proiecte, juridic, economic, marketing şi PR, etc. 

� promovarea asociaţiei şi a strategiei de dezvoltare a Arealului Urban Botoşani- Suceava 
pentru perioada 2014-2020 la nivel local, regional, naţional şi european, prin acţiuni 
concertate de promovare şi lobby, cu sprijinul ADR Nord-Est, al Asociaţiei Oraşelor/ 
Comunelor din România, parlamentarilor locali, prefecturilor, consiliilor judeţene, etc. 

� aderarea la reţelele europene de profil (de ex. METREX); 
� schimbul de informaţii şi bune practici cu alte asociaţii similare din România, prin 

organizarea de conferinţe, seminarii, forum-uri, etc.; 
� implementarea Planului de Acţiune, cu urmărirea cronologică a paşilor propuşi (elaborarea 

planurilor/ strategiilor, inclusiv sectoriale, dacă este cazul, identificarea surselor de 
finanţare, stabilirea de parteneriate, pregătirea, depunerea şi implementarea proiectelor 
prioritare de investiţii, monitorizarea şi evaluarea acestora, promovarea lor, etc.); 

� delegarea unor atribuţii ale administraţiilor publice locale către asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară - cele două zone metropolitane şi Areal Urban (managementul proiectelor, 
transport în comun, urbanism, cadastru şi planificare teritorială, etc.), mai ales în zonele 
rurale, care au o capacitate administrativă (resurse umane, resurse financiare) limitată; 

� creşterea capacităţii administrative a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Sistem 
Urban Botoşani- Suceava", prin creşterea numărului de angajaţi, programe de formare 
profesională continuă, internaţionalizare, dotare cu echipamente moderne, etc.; 

� extinderea arealului urban în zona de graniţă şi cooptarea oraşului Cernăuţi din Ucraina, 
vechi centru românesc, aflat la mai puţin de 100 km distanţă. în acest fel, arealul urban ar 
deveni unul transfrontalier, iar populaţia sa ar depăşi 500.000 de locuitori, devenind unui 
dintre principalii poli urbani din Europa de Est (după orizontul 2020). 

 
 Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (CLLD) 
 Acţiunile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii (CLLD) au fost 
iniţiate din luna octombrie a anului 2011, când Comisia Europeană a adoptat propuneri legislative 
privind politica de coeziune pentru perioada de programare  2014- 2020. 
 În ultimii 20 de ani, abordarea LEADER  cu privire la dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunităţii (CLLD) – bazată pe experienţa unei iniţiative finanţate din fondurile 
structurale UE, concepută pentru a ajuta actorii din zonele rurale să analizeze potenţialul regiunii 
lor locale, s-a dovedit a fi un instrument eficace şi eficient în ceea ce priveşte punerea în aplicare 
a politicilor de dezvoltare. Comisia Europeană a promovat această metodă de punere în aplicare şi 
prin intermediul altor iniţiative comunitare, precum URBAN  şi EQUAL. Iniţiativa LEADER, care a 
beneficiat de sprijin UE permanent începând din 1991, a devenit un element important al politicii 
de dezvoltare rurală, fiind acceptată la scară largă în întreaga Europă. Începând din 2007, 
dezvoltarea locală reprezintă un instrument de punere în aplicare a politicilor şi în sectorul 
european al pescuitului.  
 CLLD (Community-Led Local Development) este un instrument specific, utilizabil la nivel 
subregional, care este complementar altor forme de sprijin pentru dezvoltare la nivel local. CLLD 
poate mobiliza şi implica organizaţiile şi comunităţile locale pentru a-şi aduce contribuţia la 
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realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020 de creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii, la stimularea coeziunii teritoriale şi la atingerea obiectivelor de politică. 
 CLLD se bazează pe abordarea LEADER şi se referă la toate fondurile care intră sub 
incidenţa cadrului strategic comun (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi 
afaceri maritime şi Fondul de coeziune) în perioada de programare 2014-2020.  

Comisia Europeană propune o metodologie unică în ceea ce priveşte CLLD, care: 

  -  se axează pe anumite teritorii subregionale; 
 -  este plasată sub responsabilitatea comunităţii, prin intermediul grupurilor de acţiune locală 

formate din reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor public şi privat; 
 - este realizată prin strategii integrate şi multisectoriale de dezvoltare locală pe zone, elaborate 

luând în considerare necesităţile şi potenţialul local;  
 - include caracteristici inovatoare în context local, colaborare în reţea şi, după caz, cooperare. 

   Această metodologie unică permite utilizarea conectată şi integrată a fondurilor, în 
vederea punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală.  
 Principalele scopuri ale propunerii Comisiei sunt simplificarea şi extinderea utilizării CLLD 
ca instrument de dezvoltare, iar propunerile în materie de CLLD sunt următoarele: 
• comunităţile locale vor fi încurajate să dezvolte abordări integrate de tipul „de jos în sus”, în 

împrejurări în care este necesar să se răspundă provocărilor teritoriale şi locale care impun 
schimbări de natură structurală; 

• capacitatea comunităţii  se va consolida şi vor stimula inovarea (inclusiv inovarea socială), 
spiritul antreprenorial şi capacitatea de schimbare, prin încurajarea dezvoltării şi descoperirii 
potenţialului neexploatat din cadrul comunităţilor şi teritoriilor; 

• vor promova proprietatea comunităţii prin creşterea gradului de participare în  
• cadrul comunităţilor şi consolidarea sentimentului de implicare şi proprietate care poate spori 

eficienţa politicilor UE;  
• vor asista guvernanţa pe mai multe niveluri prin asigurarea unei căi de participare deplină la 

conturarea punerii în aplicare a obiectivelor UE în toate domeniile pentru comunităţile locale. 

Grupurile de acţiune locală trebuie să fie formate din reprezentanţi ai intereselor socio-
economice locale ale sectoarelor public şi privat, precum antreprenori şi asociaţiile acestora, 
autorităţi locale, asociaţii de cartier sau asociaţii rurale, grupuri de cetăţeni (cum ar fi 
minorităţile, cetăţenii vârstnici, femeile/bărbaţii, tinerii, antreprenorii etc.), organizaţii 
comunitare şi voluntare etc. Societatea civilă şi partenerii din sectorul privat ar trebui să deţină 
cel puţin 50 % din puterea decizională şi niciun grup de interese nu ar trebui să deţină singur mai 
mult de 49 % din drepturile de vot. 
  Strategiile de dezvoltare locală trebuie să fie coerente cu programele relevante ale fon-
durilor europene, în cadrul cărora primesc sprijin. Acestea ar trebui să definească zona şi 
populaţia care fac obiectul strategiei; să includă o analiză a necesităţilor de dezvoltare şi a 
potenţialului zonei, inclusiv o analiză a punctelor forte, a deficienţelor, a oportunităţilor şi a 
pericolelor (SWOT); şi să descrie obiectivele, precum şi caracterul integrat şi inovator al 
strategiei, inclusiv ţinte pentru realizări sau rezultate. Strategiile ar trebui să includă, de 
asemenea, un plan de acţiune care să demonstreze modul în care obiectivele sunt transpuse în 
acţiuni, proceduri de gestionare şi monitorizare şi un plan financiar.  

Acoperirea zonei şi a populaţiei în cadrul unei strategii locale date trebuie să fie coerentă, 
ţintită şi să ofere o masă critică suficientă pentru punerea efectivă în aplicare a acesteia. 
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Responsabilitatea de a defini zonele şi populaţia care vor face obiectul strategiilor proprii le 
revine grupurilor de acţiune locală. Acestea trebuie să corespundă criteriilor care urmează să fie 
stabilite de Comisie printr-un act delegat. Dispoziţiile pentru perioada 2007-2013 privind 
acoperirea populaţiei în cadrul programului LEADER urmăresc un minimum de populaţie de 10 000 
de persoane şi un maximum de 150 000 de persoane.  

În perioada de programare 2014-2020, sprijinul mai explicit, sub forma unui cadru legal 
comun şi a normelor armonizate pentru fondurile europene accesate, va spori consecvenţa şi va 
încuraja crearea de strategii locale finanţate din fonduri multiple, plasate sub responsabilitatea 
comunităţii.  
  Contribuţia fondurilor europene multiple va fi consecventă şi coordonată, iar abordarea 
menţionată va facilita în cazul beneficiarilor crearea de strategii finanţate din fonduri multiple, 
mai bine adaptate necesităţilor şi zonelor acestora, de exemplu, într-o zonă care conţine atât ele-
mente rurale, cât şi urbane. Acest lucru se asigură în special prin coordonarea activităţilor de 
consolidare a capacităţilor, de selecţie, de aprobare şi de finanţare a strategiilor de dezvoltare 
locală şi a grupurilor de acţiune locală. În cazul strategiilor finanţate din fonduri multiple, va 
exista posibilitatea finanţării costurilor de funcţionare şi a organizării strategiei de dezvoltare 
locală dintr-un singur fond, şi anume fondul principal.  
  Adoptarea Tratatului de la Lisabona şi a strategiei Europa 2020 oferă o justificare 
consolidată pentru o abordare integrată şi favorabilă incluziunii cu privire la soluţionarea 
problemelor de la nivel local. În special, accentul pus pe calitatea creşterii şi necesitatea de a 
asigura că aceasta este favorabilă incluziunii şi durabilă se traduc prin faptul că, în conformitate 
cu obiectivele coeziunii economice, sociale şi teritoriale, politica de coeziune ar trebui să sprijine 
acţiuni în vederea abordării unor teme precum şomajul, mizeria şi sărăcia. 
  Importanţa implicării comunităţii a fost demonstrată prin succesul CLLD, sprijinită în 
cadrul abordării LEADER. Succesul abordării este evident prin existenţa celor 2.304 grupuri de 
acţiune locală, active în întreaga UE, cu o finanţare totală reală de 5,5 miliarde de euro (6 % din 
fondurile FEADR).  

   Având în vedere faptul că strategiile CLLD create de grupurile de acţiune locală pot viza 
operaţiuni pentru unul sau mai multe fonduri, trebuie să existe consecvenţă şi coordonare între 
fonduri. Statele membre şi autorităţile de gestionare vor trebui să definească criteriile pentru 
selecţia strategiilor de dezvoltare locală şi să asigure că există o coordonare între fonduri cu 
privire la apeluri şi proceduri. Selecţia şi aprobarea strategiilor vor fi efectuate de către un 
comitet comun instituit în acest scop de autoritatea de gestionare în cauză, care va asigura că 
strategiile finanţate din fonduri multiple primesc finanţare coordonată pentru întreaga strategie.  
  În domeniile în care statele membre indică posibilitatea utilizării CLLD, acestea, precum şi 
autorităţile de gestionare vor trebui să se implice în activităţi de consolidare a capacităţilor 
pentru a asigura că li se permite comunităţilor locale, în special celor din zonele vulnerabile cu 
posibilităţi limitate, să participe pe deplin. Acest lucru se poate realiza prin crearea de grupuri de 
acţiune locală şi prin formularea de strategii viabile. Potenţialele grupuri de acţiune locală 
trebuie să angajeze un dialog, într-o etapă timpurie, cu autorităţile de gestionare relevante 
pentru a se asigura că necesităţile şi preocupările lor sunt cunoscute şi pot fi luate în considerare 
în elaborarea de programe.  
  
Grupurile de acţiune locală (GAL-URI) în judeţul Botoşani 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este un instrument de finanţare creat de Uniunea 
Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune, ce 
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reprezintă un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi 
comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană, al cărui obiectiv principal este 
dezvoltarea rurală. 

Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, România vizează o serie de obiective care 
sprijină creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier, îmbunătăţirea mediului 
şi a spaţiului rural, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, 
demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală. Realizarea obiectivelor celor trei axe 
ale programului se face prin implementarea măsurilor prevăzute pentru fiecare axă. 

Spaţiul rural românesc se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi 
motivul pentru disparităţile între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: economia 
rurală, potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură, etc. 

Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi 
implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca 
punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen. 

Nevoile de la nivel local sunt multe şi variate fiind conştientizate mai clar de către 
comunităţile locale astfel că elaborarea unor strategii de la nivel central nu poate acoperi întru-
totul nevoile spaţiului rural. 

LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE. Noţiunea 
vine de la „Legături între acţiuni de dezvoltare rurală”. După cum sugerează şi numele, este o 
metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale în comunităţile rurale locale, şi nu un 
set fix de măsuri care trebuie implementate. Experienţa a arătat că Leader poate aduce 
modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale. Poate juca un rol 
important în încurajarea unor răspunsuri inovatoare la probleme rurale vechi şi noi şi devine un fel 
de „laborator” pentru consolidarea capacităţilor locale şi pentru testarea unor modalităţi noi de 
satisfacere a nevoilor comunităţilor rurale.  

Abordarea LEADER are o importanţă deosebită întrucât va contribui prin prisma specificului 
ei la o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale şi la accelerarea evoluţiei structurale. Implicarea 
actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice 
sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de 
reprezentanţi ai GAL care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile respective în 
vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate. 

Astfel, comunităţile locale vor determina în urma unor studii locale care sunt nevoile zonei 
în care trăiesc, care sunt modalităţile de satisfacere a acestora şi cum poate fi pus în valoare 
potenţialul endogen, acţiuni în urma cărora spaţiul rural va evolua în folosul comunităţilor locale. 
Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale acoperite de abordarea LEADER, este programată şi 
coordonată de actorii locali ce reprezintă factorul decizional şi, de asemenea, poartă 
responsabilitatea evoluţiei în timp. 
LEADER poate juca un rol important în stimularea unor abordări noi şi inovative pentru 
dezvoltarea zonelor rurale. Inovaţia va fi încurajată prin flexibilitate şi libertate în luarea deciziei 
privind acţiunile ce se doresc a fi puse în practică. Inovaţia în zonele rurale poate implica 
transferul şi adaptarea inovaţiei generată în altă parte, modernizarea formelor tradiţionale de 
know-how sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente pe care alte 
instrumente politice nu au reuşit să le rezolve într-un mod durabil şi satisfăcător.  

Acestea pot furniza răspunsuri noi la problemele zonelor rurale. Cooperarea cu alte 
teritorii incluse în strategiile de dezvoltare locală va facilita transferul şi adaptarea inovaţiilor 
dezvoltate în altă parte. 
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  Abordarea LEADER, prin acţiunile sale specifice va duce la îmbunătăţirea guvernanţei 
locale şi la promovarea potenţialului endogen al teritoriilor. De asemenea, abordarea LEADER 
presupune consolidarea coerenţei teritoriale şi implementarea de Acţiuni integrate, ce pot 
conduce la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunităţilor. Un alt 
deziderat îl constituie construcţia instituţională în vederea elaborării şi implementării de strategii 
integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de 
activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale. Strategiile elaborate 
şi selectate se vor materializa în proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL, 
proiecte ce vor fi sprijinite financiar din fonduri publice la care se va adăuga cofinanţarea privată. 
 Grupurile de acţiune locală (GAL) sunt entităţi ce reprezintă parteneriate public-private, 
constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat sau civil, desemnaţi dintr-un teritoriu 
rural omogen, care vor să colaboreze pentru stabilirea teritoriului acoperit şi care vor implementa 
o strategie integrată pentru dezvoltarea acestui teritoriu. Grupurile primesc asistenţă financiară 
pentru diverse proiecte care implementeză strategiile de dezvoltare locală. Acestea sunt 
selecţionate de Autoritate de Management din fiecare stat membru, care poate fi naţională, 
regională sau locală sau o structură public privată responsabilă cu managementul programului.  

Posibilii beneficiari ai finanţărilor nerambursabile trebuie să verifice mai intâi dacă se 
localizează într-o zonă rurală care şi-a stabilit deja instituţional şi tematic propriul Grup de 
Acţiune Locală, urmând apoi a încadra proiectul vizat în strategia de dezvoltare a GAL-ului, 
pentru ca solicitarea de finanţare să fie în primul rând eligibilă.  

 
Harta Grupurilor de Acţiune Locală la nivel naţional, 2013 

În România au fost selectate pentru finanţare un număr de 163 Grupuri de Acţiune Locală: 
• 81 GAL-uri selectate în anul 2011  
• 82 GAL- uri selectate în anul 2012. 

Teritoriul unui GAL selectat include de la minim 2 comune la maxim 23, suprafaţa GAL 
fiind de minim 103,53 Km2 , maxim  2.716,24  Km2. Populaţia dintr-un GAL se încadrează între 
minim 11.388 locuitori şi maxim 102.530  locuitori.  

Analiza distribuţiei teritoriale a GAL relevă o concentrare mai puternică în zona de vest şi 
centru a ţării şi o distribuţie mai redusă în zona de sud. Privind din perspective disparităţilor 
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economice între regiunile României, respectiv între vestul şi centrul ţării mult mai dezvoltate şi 
omogene economic şi sudul şi nord estul ţării, proliferarea GAL îşi poate găsi explicaţia, în 
condiţiile în care o mai bună infrastructură locală asigură un mediu favorabil pentru stimularea 
iniţiativelor de tip LEADER. În plus, zona de vest şi centru a ţării se caracterizează printr-o 
tradiţie mai îndelungată în ceea ce priveşte structurile asociatiave (meşteşuguri, artizanat, etc) 
iar acest element poate fi considerat la rândul său un element favorizant în mobilizarea 
iniţiativelor locale. 
  

 La nivelul judeţului Botoşani au fost constituite următoarele Grupuri de Acţiune Locală: 

1. Grupul de Acţiune Locală Valea Siretului de Sus  
 

Valea Siretului de Sus (zona de Sud-Vest a Judeţului Botoşani şi de Sud-Est a Judeţului 
Suceava) este o zonă cu un potenţial mare de dezvoltare agricolă, economică, culturală şi 
turistică, ceea ce a încurajat un grup de 9 primării parte a 8 comune botoşănene şi a unui oraş 
sucevean să dezvolte o strategie comună prin asocierea într-un grup de iniţiativă locală, care să 
dezvolte şi să crească competitivitatea în sectorul agricol şi non– agricol în Regiunea de Nord- Est 
a României. 

Grupul de Acţiune Locală „Valea Siretului de Sus” s-a constituit, în iulie-septembrie 2010, 
are sediul în comuna Vorona, Consiliul Local Vorona, Judeţul Botoşani.  

GAL-ul cuprinde următorii membri: 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
Componenţă GAL Valea Siretului de Sus  
 

 
Statutul partenerului (ONG, 
SRL, autoritate publică etc.) 

1 Primăria oraşului Liteni UAT 
2 Primăria Comunei Băluşeni UAT 
3 Primăria Comunei Corni UAT 
4 Primăria Comunei Cişula UAT 
5 Primăria Comunei Cristeşti UAT 
6 Primăria Comunei Curteşti UAT 
7 Primăria Comunei Tudora UAT 
8 Primăria Comunei Vlădeni UAT 
9 Primăria Comunei Vorona UAT 
10 S.C. Prodalcom S.A. Societate pe Acţiuni 
11 S.C. StasMobila S.R.L. S.R.L 
12 Cooperativa Agricolă Cornăţelul din Deal ONG – Cooperativă Agricolă 
13 ONG ANTREC ONG 
14 S.C. Vaconi Lact S.R.L S.R.L 
15 Asociaţia Crescătorilor de Animale din Comuna Corni ONG 

16 S.C. Salva-Terra S.R.L S.R.L 
17 S.C.VamacomForest S.R.L S.R.L 
18 Asociaţia Românilor Cosrrom ONG 
19 S.C. Filonia CVS S.R.L S.R.L 
20 Asociaţia “Stejărelul” ONG 
21 S.C. Delta X Plus S.R.L S.R.L 
22 Cooperativa Agricolă “Sf. Mihail şi Gavril” ONG 
23 S.C. Gemar S.R.L S.R.L 
24 Intreprindere Familială Broşteanu Daniel II 
25 S.C. Duo Dumani S.R.L S.R.L 
26 S.C. Cristodia S.R.L S.R.L 
27 Intreprindere individuală Gitman Dumitru II 
28 Societate Cooperativă de Consum “Poiana Ursului” Societate Cooperativă de 
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Consum 
29 Cooperativa Agricolă “Agrozootehnica Maici” ONG- Cooperativă Agricolă 
30 Intreprinderea Individuală Aciobăniţei Marici II 
31 S.C. Carvioli S.R.L S.R.L 
32 S.C. Miletin S.R.L S.R.L 

 
Misiune. Asociaţia Grupul de Acţiune “ Valea Siretului de Sus ” a fost înfiinţată ca 

organizaţie de cooperare public-privată reprezentând teritoriul a 8 comune botoşănene şi a unui 
oraş sucevean pentru a participa la programele de dezvoltare rurală durabilă în vederea 
dezvoltării şi cresterii competitivităţii în sectorul agricol şi non – agricol în Regiunea de Nord-Est a 
României. 

Scopul asociaţiei este de a promova drepturile şi de a îmbunătăţi condiţiilor de viaţă în 
zonele rurale prin aplicarea de strategii de dezvoltare economică, socială, culturală şi spirituală 
împreună cu membrii comunităţilor rurale, îmbunătăţirea calităţii serviciilor, infrastructurii, 
atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor necesare realizării 
acestora, dar şi initiaţive de cooperare şi dezvoltare de parteneriate care să promoveze 
potenţialul zonei. Se doreşte, în acelaşi timp, păstrarea tradiţiilor prin relansarea şi promovarea 
acestora la nivel regional, naţional şi internaţional şi oferirea unei perspective mai bune 
locuitorilor teritoriului GAL în acest sens. 

Obiective: 
-  Elaborarea strategiei de dezvoltare locală. 
-  Implementarea strategiei de dezvoltare locală. 
-  Implementarea proiectelor depuse conform Planului de Dezvoltare Locală a GAL– ului. 
-  Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor actorilor locali în vederea stimulării organizării 
teritoriului GAL. 
- Creşterea atractivitaţii teritoriului GAL din perspectiva infrastructurii teritoriului, turismului, 
educaţiei şi culturii. 
-  Încurajarea locuitorilor de a se asocia (formarea asociaţiilor de producători pentru alinierea la 
normele europene, promovarea şi valorificarea produselor locale şi tradiţionale) pentru a putea 
accesa cu succes fondurile destinate dezvoltării rurale. 
-  Animarea şi încurajarea societăţii civile şi a autorităţilor locale de a colabora activ în 
identificarea priorităţilor de dezvoltare a teritoriului. Cetăţenii trebuie să înţeleagă că nimeni nu 
poate cunoaşte mai bine decât ei necesităţile de dezvoltare durabilă a spaţiului lor de viaţă. 
-  Informarea asupra oportunităţilor de finanţare oferite de Uniunea Europeană şi Guvernul 
României prin Planul National de Dezvoltare Rurală (PNDR). 
-  Motivarea tinerilor pentru a rămâne în mediul rural. 
-  Creşterea nivelui de trai şi protecţia mediului din teritoriu. 

Pentru perioada de alocare financiară 2014 – 2020 GAL-ul Valea Siretului de Sus are în 
vedere următoarele proiecte de investiţii: 

• Proiecte propuse pentru comuna Vlădeni, jud. Botoşani: 
1. Modernizare DC 58 din DN 29 - Brehueşti- DJ 208H - km. 0+000-2+850; 
2. Modernizare DC 63 din DJ 208 T - Mândreşti - Vlădeni - DN 29 km. 1+750-7+525; 
3. Modernizare DC 63 A din DC 63- Mândreşti - DJ 291- km.0+000-1+480; 
4. Modernizare DC 64 A din DC 63 Vlădeni - Hrişcani km. 0+000-3+634; 
5. Alimentare cu apă potabilă în comuna Vlădeni, judeţul Botoşani cu satele aparţinătoare: 
6. Vlădeni - Brehueşti - Mândreşti - Huţani - Hrişcani; 
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7. Canalizare menajeră şi staţii de epurare în comuna Vlădeni, jud. Botoşani cu satele 
aparţinătoare: Vlădeni - Brehueşti - Mândreşti - Huţani - Hrişcani; 
8. Construire sediu administrativ (primărie + consiliul local) al Comunei Vlădeni, jud. 
Botoşani; 
9. Construire Cămin Cultural în comuna Vlădeni, jud. Botoşani; 
10. Modernizare drumuri săteşti în satul Vlădeni, comuna Vlădeni, jud. Botoşani; 
11. Modernizare drumuri săteşti în satul Mândreşti, comuna Vlădeni, jud. Botoşani; 
12. Modernizare drumuri săteşti în satul Brehueşti, comuna Vlădeni, jud. Botoşani; 
13. Modernizare drumuri săteşti în satul Huţani, comuna Vlădeni, jud. Botoşani; 
14. Modernizare drumuri săteşti în satul Hrişcani, comuna Vlădeni, jud. Botoşani; 
15. Reabilitare Cămin Cultural în satul Brehueşti, comuna Vlădeni, jud. Botoşani; 
16. Reabilitare Şcoală Generală cu clasele I - VIII din satul Vlădeni, comuna Vlădeni, jud. 
Botoşani; 
17. Construire utilităţi la Şcoala Generală (corpul B) din satul Brehueşti, comuna Vlădeni, jud. 
Botoşani. 
 
• Proiecte propuse pentru comuna Curteşti, jud. Botoşani: 

1. Asfaltare DC 60A - sat Mănăstirea Doamnei, Comuna Curteşti; 
2. Asfaltare DC 53 - sat Orăşeni Deal şi Orăşeni Vale Comuna Curteşti; 
3. Alimentare cu gaz pentru satele: Curteşti - Mănăstirea Doamnei- Hudum- Agafton 
4. Alimentare cu apă si canalizare în satele: Mănăstirea Doamnei- Hudum - Curteşti - Băiceni - 
Orăşeni Vale şi Lebăda Rai; 
5. Reabilitarea si modernizarea şcolilor din Comuna Curteşti; 
6. Construcţia unui Cămin Cultural; 
7. Construcţia unei baze sportive. 
• Proiecte propuse pentru comuna Coşula, jud. Botoşani: 

1. Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare în comuna Coşula; 
2. Modernizare prin covor asfaltic a 20 km. de drum comunal; 
3. Construcţia Şcolii Coşula; 
4. Construcţia unui Cămin Cultural; 
5. Plajă fotovoltaică; 
6. Realizare - bază sportivă; 
7. Aducţiune de gaz; 
8. Modernizarea drumurilor de exploatare; 
9. Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii; 
10. Construcţia unui cămin pentru bătrâni; 
11. Construcţia unei creşe; 

 
• Proiecte propuse pentru oraşul Liteni, jud. Suceava:  

1. Extindere reţele de apă în Oraşul Liteni şi satele componente; 
2. Extindere reţele de canalizare în oraşul Liteni şi satele componente; 
3. Reabilitare Şcoală cu clasele I - VIII din satul Roşcani; 
4. Reabilitare şi modernizare Casă de Cultură din Oraşul Liteni;. 
5. Asfaltare drumuri urbane şi betonare şanţuri în Oraşul Liteni.; 
6. Asfaltare drumuri comunale şi betonare şanţuri în satele Corni, Rotunda, Roşcani, şi Şiliştea; 
7. Reamenajare şi dotare piaţă şi obor în Oraşul Liteni; 
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8. Reabilitare şi modernizare corp A - Liceul Tehnologic - I.V. Liteanu; 
9. Construire Sală de sport în Oraşul Liteni; 
10. Reabilitare şi modernizare Stadion - Ionel Pintiliescu.; 
11. Amenajare şi regularizare albie pârâu Bucşa; 
12. Reabilitare şi modernizare Cămin Cultural Roşcani; 
13. Reabilitare Şcoala Gimnazială - Corni; 
14. Amenajare locuri dejoacă pentru copii în oraşul Liteni; 
15. Reabilitare Centru Civic Oraşul Liteni; 

 
• Proiecte propuse pentru comuna Corni, jud. Botoşani: 

1. Elaborarea strategiei de dezvoltare economico - socială a comunei Corni 2014 - 2020; 
2. Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, a proiectelor de cooperare, construcţia de 
parteneriate public- private din cadrul GAL „Valea Şiretului de Sus"; 
3. Reţea de alimentare cu apă în satele Sarafineşti şi Mesteacăn, comuna Corni, judeţul 
Botoşani (lucrare ce se va realiza prin racordarea la Reţeaua de apă a comunei Vorona, 
investiţie în derulare la comuna Vorona, inclusă în Maşter Plan); 
4. Reţea de canalizare menajeră în satele Sarafineşti şi Mesteacăn, comuna Corni, judeţul 
Botoşani (lucrare ce se va realiza prin racordarea la Sitemul de canalizare şi de tratare a apelor 
uzate a comunei Vorona, investiţie în derulare la comuna Vorona, inclusă în Maşter Plan); 
5. Reabilitare prin asfaltare a D.C. 56 A, Balta Arsă - Corni - DJ 208 H de la km. 3+713 la km. 
8+713, Corni - DJ 208 H - DC 55 A - DS 89 - Râul Şiret de la Km. 8+714 la Km. 12+022, comuna 
Corni, judeţul Botoşani (lucrare în continuarea investiţiei realizată de comuna Curteşti: 
Reabilitare şi modernizare DC 56 A - Băiceni - Balta Arsă de la km. 0+000 la km 3+712); 
6. Reţea de distribuţie a gazelor naturale în comuna Corni şi racordarea la sistemul de 
distribuţie a gazelor naturale; 
7. Amenajare târg de produse tradiţionale în satul Corni, comuna Corni, judeţul Botoşani; 
8. Sistem integrat de supraveghere video pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţiі în 
comuna Corni, judeţul Botoşani; 
9. Modernizare prin asfaltare a D.S. nr. 6 sat Corni, comuna Corni, judeţul Botoşani în lungime 
de 910 m; 
10. Modernizare prin asfaltare a D.S. nr. 92 sat Corni, comuna Corni, judeţul Botoşani în 
lungime de 1650 m; 
11. Reabilitare Şcoala cu clasele I - IV nr. 2 Corni, comuna Corni Judeţul Botoşani; 
12. Lucrări de reparaţii generale, de renovare şi de modernizare a Dispensarului uman Corni, 
comuna Corni, judeţul Botoşani; 
13. Construcţie şi dotare centru de zi cu echipamente adaptate nevoilor persoanelor cu 
dizabilităţi în comuna Corni, judeţul Botoşani în vederea reabilitării, modernizării şi echipării 
infrastructurii serviciilor sociale; 
14. Extindere şi modernizare reţele de transport şi furnizare a energiei electrice şi de iluminat 
public local comuna Corni, judeţul Botoşani; 
15. Modernizarea reţelelor de iluminat stradal prin introducerea sistemului de iluminat 
neconvenţional solar, comuna Corni, judeţul Botoşani; 
16. Procurare buldoexcavator pentru deszăpezire şi autoutilitară, în vederea dotării serviciilor 
pentru situaţii de urgenţă din comuna Corni, judeţul Botoşani; 
17. Construire şi dotare Casă social - culturală în satul Balta Arsă, comuna Corni, judeţul 
Botoşani în vederea incluziunii categoriilor dezavantajate ale populaţiei; 
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18. Construcţie şi dotare sediu pentru Primăria comunei Corni, judeţul Botoşani; 
19. Implementarea tehnologiilor adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai 
expuse în vederea reconstrucţiei ecologice a terenurilor degradate; 
20. Îmbunătăţirea si modernizarea agriculturii si silviculturii prin creşterea competitivităţii 
fermelor, intensificarea capitalului pentru fermele comerciale, utilizarea unei resurse umane 
mai competitive, creşterea nivelului de trai si protecţia mediului din teritoriu; 
 

• Proiecte propuse pentru comuna Cristeşti, jud. Botoşani: 
    1. Racordarea comunei Cristeşti la conducta de gaz; 

2. Canalizare şi staţie de epurare în satele Cristeşti, Schit - Orăşeni şi Oneaga; 
3. Asfaltare şi modernizarea drumurilor săteşti şi drumurilor comunale din comuna Cristeşti; 
4. Construire Cămin Cultural în sat Cristeşti; 
 

• Proiecte propuse pentru comuna Vorona, jud. Botoşani: 
1. Asfaltare drumuri comunale şi săteşti DC 55 şi DC3+0 Comuna Vorona; 
2. Regularizare albie pârâu Vorona; 
3. Piaţă agroalimentară în comuna Vorona; 
4. Centru de informare turistică în comuna Vorona; 
5. Parc în satul Joldeşti, comuna Vorona; 
 

• Proiecte propuse pentru comuna Tudora, jud. Botoşani: 
1. Reabilitare Cămin Cultural în Comuna Tudora; 
2. Modernizare piaţă în Comuna Tudora; 
3. Asfaltare drumuri comunale şi săteşti DC 55, lungime 3,6 km, DC.2013 Centrul Turbata- 4,3 
km; 
4. Regularizare albie Pâru Pleşu; 
5. Construcţie grădiniţă; 
6. Extindere reţea electrică pe lungimea de 2,3 km  
 

• Proiecte propuse pentru comuna Băluşeni, jud. Botoşani: 
1. Modernizare drum comunal Băluşeni - Buzeni DN 28B - DC 50, L 7700 m, Comuna Băluşeni, 
judeţul Botoşani; 
2. Modernizare drum comunal Băluşeni Băluşeni - Mănăstirea Zosin DC 49 B, L 3500 m, Comuna 
Băluşeni, judeţul Botoşani; 
3. Podeţ rutier pe DS 53 peste pârâul Ionaşcu, sat Coşuleni, judeţul Botoşani; 
4. Alimentare cu apă în comuna Băluşeni, sat Buzeni, judeţul Botoşani; 
5. Canalizare şi staţie de epurare în localitatea Băluşeni, judeţul Botoşani; 
6. Modernizare drum Băluşeni- Draxini, lungime de 8200 m. 
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2. Grupul de Acţiune Locală Codrii Herţei 
 

Asociaţia Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herţei a fost înfiinţată în anul 
2011 în localitatea Dragalina, Judeţul Botoşani, la iniţiativa a 15 primari care s-au asociat pentru a 
forma acest parteneriat public-privat în vederea atragerii de fonduri nerambursabile în cadrul 
teritoriului gestionat de aceştia.  

Astfel, s-a format teritoriul G.A.L. Codrii Herţei alcătuit din 15 localităţi: 14 localităţi din 
Judeţul Botoşani - Cristineşti, Cordăreni, Conceşti, Hudeşti, George Enescu, Suharău, Ibăneşti, 
Pomârla, Hilişeu Horia, Dersca, Lozna, Şendriceni, Cândeşti, Mihăileni şi oraşul Siret din Judeţul 
Suceava.  

Asociaţia are în prezent un numar de 48 de membri, dintre care 15 sunt instituţiile publice 
ale celor 15 localităţi şi încă 33 de membri din mediul privat (cooperative, asociaţii, societăţi, 
persoane fizice autorizate, etc). Toţi aceştia, împreună cu alţi fermieri şi antreprenori din 
teritoriul GAL, pot realiza proiecte spre finanţare în parteneriat cu asociaţia.  
 Asociaţia facilitează accesul acestora la materiale de informare, animă teritoriul, 
promovează, informează şi instruieşte pe cei interesaţi, oferind tot sprijinul şi consilierea 
necesară pentru accesarea de fonduri cu finanţare nerambursabilă. 

Asociaţia Grupul pentru Dezvoltare Locală - G.A.L. Codrii Herţei este o instituţie care 
sprijină populaţia teritoriului GAL şi este un organism intermediar între aceştia şi autorităţile 
contractante.  

Obiective operaţionale: 

    -  creşterea sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de 
producţie. 
    - creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agro-alimentare şi forestiere prin 
îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a 
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produselor agricole şi forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori 
de producţie. 
    - creşterea competitivităţii sectoarelor primare agricol şi silvic, prin dezvoltarea echilibrată a 
relaţiilor dintre producători şi sectoarele de procesare şi comercializare, precum şi adaptarea 
producţiei din punct de vedere calitativ şi cantitativ la cerinţele consumatorilor. 
    - dezvoltarea activităţilor turistice în zona GAL Codrii Herţei care să contribuie la creşterea 
numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii 
spaţiului rural. 
    - îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic şi alimentar, utilizarea durabilă a 
terenurilor agricole şi protecţia mediului, prin acţiunea de formare, informare şi difuzare de 
cunoştinţe inovative persoanelor adulte care activează în sectoarele menţionate. 
    - îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază 
şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări 
durabile 
    - dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul 
creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale. 
    - participarea grupului de acţiune locală la proiectele de cooperare. 

 
Nr. 
Crt. 

 
 

Componenţă GAL Codrii Herţei 
 

 
Statutul partenerului 
(ONG, SRL, autoritate 

publică etc.) 
 1 Primăria Comunei Cândeşti UAT 
2 Primăria Comunei Conceşti UAT 
3 Primăria Comunei Cordăreni UAT 
4 Primăria Comunei Cristineşti UAT 
5 Primăria Comunei Dersca UAT 
6 Primăria Comunei George Enescu UAT 
7 Primăria Comunei Hilişeul Horia UAT 
8 Primăria Comunei Hudeşti UAT 
9 Primăria Comunei Ibăneşti UAT 
10 Primăria Comunei Lozna UAT 
11 Primăria Comunei Mihăileni UAT 
12 Primăria Comunei Pomârla UAT 
13 Primăria Comunei Suharău UAT 
14 Primăria Comunei Şendriceni UAT 
15 Primăria Oraşului Siret  UAT 
16 Asociaţia “Pajiştile Bucovinei” Asociaţie 
17 Asociaţia Agrozootehnică Cândeşti Asociaţie 
18 S.C. Delmad-Crys Agricol S.R.L S.R.L 
19 S.C. Sancos S.R.L S.R.L 
20 Dumitraş D. Mirela – Persoana fizică autorizată  PFA 
21 Dumitraş Monica Mariana - Persoana fizică 

autorizată 
PFA 

22 S.C Agromec Dragalina S.A Societate pe Acţiuni 
23 S.C Byanca Plai S.R.L S.R.L 
24 S.C Remagic S.R.L S.R.L 
25 S.C Pro-Vet 2002 S.R.L S.R.L 
26 S.C Dandi Grup S.R.L S.R.L 
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27 S.C CICOS S.R.L S.R.L 
28 S.C Tudoferm S.R.L S.R.L 
29 Vasilactoferm Cooperativă Agricolă Cooperativă Agricolă 
30 S.C Marsin S.R.L S.R.L 
31 S.C Zimental S.R.L S.R.L 
32 Asociaţia „Prieteni ai Olandei” Mlenăuţi Asociaţie 
33 S.C. PLUGARUL S.R.L S.R.L 
34 S.C. AGRODEPOZIT COVALIU S.R.L S.R.L 
35 S.C.SERV COM ROMARO S.R.L S.R.L 
36 Murăreanu Daniela- Maricela Întreprindere 

Individuală 
 
II 

37 Parohia Lozna Persoană juridică de drept 
privat şi utilitate publică 

38 S.C. DENT ROMED S.R.L S.R.L 
39 S.C. M.C. COMIXT S.R.L S.R.L 
40 S.C. MODGIGI S.R.L S.R.L 
41 S.C. PROD VIMM S.R.L S.R.L 
42 S.C. GORGAN PROD S.R.L S.R.L 
43 DEALUL VIEI SUHARĂU COOPERATIVĂ 

AGRICOLĂ 
ONG – Cooperativă Agricolă 

44 S.C. AGRODUEMILA S.R.L S.R.L 
45 S.C. BISCOP S.R.L S.R.L 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiectivele Grupului pentru Acţiune Locală Codrii Herţei pentru perioada de programare 
2014–2020, se subscriu obiectivelor comunităţilor reprezentate de localităţilor partenere, 
respectiv membrilor privaţi şi reprezentanţilor societăţii civile.  

Astfel, pentru perioada de alocare financiară 2014 – 2020 GAL Codrii Herţei are în vedere 
promovarea şi implementarea următoarelor proiecte de investiţii : 
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• Accesarea axei LEADER a noului Program Naţional de Dezvoltare Rurală, finanţat prin  Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile ce va 
asigura continuitatea activităţii Grupului de acţiune locală, respectiv funcţionarea organizaţiei şi 
finanţarea proiectelor de investiţii ce vor fi implementate în teritoriul eligibil; 
• Înfiinţarea unui centru de asistenţă socială pentru grupurile vulnerabile şi defavorizate,  prin care 
se vor derula activităţi ce vizează incluziunea socială a minorităţilor etnice, prevenirea abandonului 
şcolar pentru tineri, consilierea victimelor violenţei domestice, sprijinirea tinerilor familişti şi 
conştentizarea asupra responsabilităţilor parentale, instruirea, reconversia profesională şi 
pregătirea pentru piaţa muncii a şomerilor; 
• Realizarea unui eveniment săptămânal prin intermediul căruia fermierii vor putea să îşi 
promoveze şi comercializeze produsele agricole tradiţionale şi de meşteşugărit cu specific local, 
eveniment ce va avea ca obiectiv conservarea şi promovarea tradiţiilor româneşti. 
• Proiecte de cooperare transnaţională cu grupuri LEADER şi instituţii similare din comunitatea  
europeană şi organizaţii implicate în dezvoltarea rurală din statele vecine judeţului Botoşani – 
Republica Moldova şi Ucraina, ce vor avea ca scop realizarea unor parteneriate şi acţiuni comune 
menite să intensifice relaţiile interinstituţionale, să faciliteze accesul la informaţii şi idei noi, să 
ofere posibilitatea de a învaţa din experinţa altor regiuni şi state, de a stimula şi sprijini inovaţia, 
de a permite dobândirea de competenţe şi îmbunătăţirea lor.     
 

3. Grupul de Acţiune Locală Valea Başeului de Sus 

Misiune. Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) “Valea Başeului de Sus” a fost 
înfiinţată ca organizaţie de cooperare public-privată reprezentând teritoriul a 10 comune şi un 
oraş din judeţul Botoşani, pentru a participa la programele de dezvoltare rurală durabilă în 
vederea dezvoltării şi creşterii competitivităţii în sectorul agricol şi non-agricol în regiunea de 
Nord-Est a României. 

Scopul  Asociaţiei este de a promova drepturile şi de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă în 
zonele rurale prin aplicarea de strategii de dezvoltare economică, socială, culturală şi spirituală 
împreună cu membrii comunităţilor rurale, îmbunătăţirea calităţilor serviciilor, infrastructurii, 
atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor necesare realizării 
acestora, dar şi iniţiative de cooperare şi dezvoltare de parteneriate care să promoveze 
potenţialul zonei. 

Obiective: 
• Implementarea strategiei de dezvoltare locală; 
• Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor actorilor locali în vederea stimulării organizării 

teritoriului GAL; 
• Creşterea atractivităţii teritoriului GAL din perspectiva infrastructurii teritoriului, turismului, 

educaţiei şi culturii, 
• Încurajarea locuitorilor de a se asocia (formarea asociaţiilor de producători pentru alinierea la 

normele europene, promovarea şi valorificarea produselor locale şi tradiţionale) pentru a 
putea accesa cu succes fondurile destinate dezvoltării rurale. 

• Elaborarea strategiei de dezvoltare locală. 

Nr. crt. Denumirea partenerului 
Statutul partenerului (ONG, SRL, 

autoritate publică etc.) 
1 Comuna Ripiceni UAT 
2 Comuna Avrămeni UAT 
3 Comuna VLĂSINEŞTI UAT 
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4 Orasul Săveni UAT 
5 Comuna Drăguşeni UAT 
6 Comuna Hăneşti UAT 
7 Comuna Havârna UAT 
8 Comuna Mileanca UAT 
9 Comuna Mitoc UAT 
10 Comuna  Manoleasa UAT 
11 Comuna Dângeni UAT 
12 SC  Biroticalex  SRL SRL 
13 II Bucătariu Luminiţa II 
14 II Scutariu Ancuţa Laura II 
15 IF Atanasoaie Danut IF 

16 Societatea Culturală Fraţii Ciucă 
ONG – Reprezentant  sector economic 

(societate culturală) 
17 SC Vlasie Company SRL SRL 
18 SC Vadiprest  Com SRL SRL 
19 Cooperativa Fermierul Vlăsineştean ONG – Cooperativă Agricolă 
20 Ilaş Marinel II 
21 II Baciu Dumitru Lucian II 
22 SC Redmedica Santex SRL SRL 
23 Laboratorul Analize Medicale MISANO Laborator Analize Medicale 
24 II Ciopata Irina II 
25 SC Bombardier Construct SRL SRL 
26 II Giugastru Daniel – Petru II 
27 Asociaţia Români Fără Frontiere ONG – Organizaţie de mediu 
28 SC Multiagra SRL SRL 
29 II Bucătariu Nicolae II 
30 Uniunea Ucrainienilor  din Romania ONG – Organizaţie etnică 
31 Direcţia Silvică Botoşani – District Avrămeni Asociaţie – Reprezentant sector silvic 
32 PFA Bordieanu Ana Maria PFA 

33 
Societatea Agricolă 
Başeul Balinti Tătărăşeni 

Societate Agricolă 

34 II  Trufin Oana II 
35 II Dăscălescu Ana II 

 
Lista proiectelor prioritare pe care Grupul de Acţiune Locală Valea Başeului de Sus le are 

în vedere pentru perioada de programare 2014 – 2020: 

Pentru sectorul public: 
• Proiecte privind aducţiunea de apă şi canalizare în teritoriul GAL. 
• Proiecte pentru modernizarea sau construcţia de drumuri. 
• Proiecte pentru modernizarea sau construirea de aşezăminte culturale, şcoli, 

grădiniţe, centre de asistenţă de tip after-school. 
• Proiecte pentru construirea de baze sportive şi parcuri de agreement. 
• Investiţii care vizează protecţia mediului şi producerea energiei regenerabile. 

Pentru sectorul privat: 
• Măsura 111 – Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe. 
• Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri. 
• Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole. 
• Măsura 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere. 
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• Măsura 142 – Înfiinţarea grupurilor de producători. 
• Măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole. 
• Măsura 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi. 
• Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice. 
• Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătaţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Grupul 
de Acţiune 
Locală 
Colinele 
Moldovei 

Microreg
iunea G.A.L. 
„Colinele 
Moldovei” este 
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situată în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est, în partea de sud a judeţului Botoşani. Din punct de 
vedere administrativ, teritoriul microregiunii ocupă 16,11% din teritoriul judeţului Botoşani şi 
2,82% din suprafaţa judeţului Iaşi. 

Teritoriul G.A.L. „Colinele Moldovei” cuprinde un număr de 13 localităţi, din care 12 
localităţi sunt cuprinse în judeţul Botoşani şi 1 localitate în judeţul Iaşi. Numărul total de locuitori 
cuprinşi în teritoriului microregiunii „Colinele Moldovei”, la 1 iulie 2010, este de 66.731 persoane 
stabile, din care doar 17,88% reprezintă populaţia din mediul urban (Oraşul Flămânzi).  Densitatea 
populaţiei este 69,7 locuitori/km2, uşor mai ridicată în mediul urban. 
Teritoriul G.A.L. „Colinele Moldovei” include, potrivit Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani 
şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, următoarele Situri de Importanţă Comunitară Natura 
2000: ROSCI0076 Dealu Mare Hârlău (pe teritoriul oraşului Flămânzi, comunei Frumuşica, comunei 
Deleni şi comunei Copălău) şi ROSCI0141 Pădurea Ciornohal (pe teritoriul comunei Călăraşi). De 
asemenea, în cadrul microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” există trei localităţi incluse în 
Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice: comuna Lunca (cod Siruta 37912, comuna 
Hlipiceni (cod Siruta 37734) şi comuna Răuseni (cod Siruta 38679). 

Scopul principal al Grupului de Acţiune Locală Colinele Moldovei îl reprezintă sprijinirea 
dezvoltării comunităţilor partenere, prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor proiecte 
comune prin conceperea şi implementarea proiectelor şi acesarea fondurilor europene, punând 
bazele identificării nevoilor locale, ale întâririi capacităţii de dezvoltare şi implementării 
strategiei locale de dezvoltare în vederea conservarii patrimoniului rural şi cultural, ale 
dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale. 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” este format dintr-un număr de 47 de 
membri, din care: 12 comune, 15 societăţi cu răspundere limitată, 1 întreprindere familială, 5 
întreprinderi individuale, 1 persoană fizică autorizată, 1 societate agricolă, 2 cooperative 
agricole, 3 asociaţii a crescătorilor de animale, 5 organizaţii non-guvernamentale şi 2 persoane 
fizice.  

Nr. 
Crt. 

 
Denumire Membru 

 

 
Statutul partenerului 
(ONG, SRL, autoritate 

publică etc.) 
1 Comuna Deleni UAT 
2 Comuna Albeşti UAT 
3 Comuna Blândeşti UAT 
4 Comuna Călăraşi UAT 
5 Comuna Frumuşica UAT 
6 Comuna Hlipiceni UAT 
7 Comuna Lunca UAT 
8 Comuna Răuseni UAT 
9 Comuna Stăuceni UAT 
10 Comuna Suliţa UAT 
11 Comuna Todireni UAT 
12 Primăria Oraşului Flămânzi UAT 
13 S.C. Carsico-Com S.R.L. S.R.L 
14 S.C. Pont Impex S.R.L. S.R.L 
15 S.C. Local Servicii S.R.L. S.R.L 
16 S.C. C & E Co S.R.L. S.R.L 
17 S.C. Sava Agriculture Business S.R.L. S.R.L 
18 S.C. Agro Tricom Tin S.R.L. S.R.L 
19 S.C. Agromec Suliţa S.R.L. S.R.L 
20 S.C. Traian Frutti S.R.L. S.R.L 
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21 S.C. Etalon Construct S.R.L. S.R.L 
22 S.C. Bucovina Rareş S.R.L. S.R.L 
23 S.C. Rural Serv Salubrizare S.R.L. S.R.L 
24 S.C. Campioserv Agri S.R.L. S.R.L 
25 S.C. Campos Hera S.R.L. S.R.L 
26 S.C. Campioserv Point S.R.L. S.R.L 
27 S.C. Paltifor S.R.L. S.R.L 
28 Puruşniuc C. Florin Cătălin Întreprindere 

Familială 
IF 

29 Rebenciuc N. Costel Întreprindere Individuală II 
30 Aelenei Benoni Întreprindere Individuală II 
31 Chirian D-tru Constantin Întreprindere 

Individuală 
II 

32 Murariu A. Petru Întreprindere Individuală II 
33 Oloeriu Elena Întreprindere Individuală II 
34 Gherasim T. Alexandru Persoană Fizică 

Autorizată 
PFA 

35 Societatea Agricolă Agromax Societate Agricolă 
36 Poieniţa Agrotur Cooperativă Agricolă Cooperativă Agricolă 
37 Coopflam Cooperativă Agricolă Cooperativă Agricolă 
38 Asociaţia Crescătorilor de Animale “Jijia” Asociaţie 
39 Asociaţia Crescătorilor de Animale “Răsăritul 

Răuseni” 
Asociaţie 

40 Asociaţia pentru Creşterea şi Bunăstarea 
Animalelor 

Asociaţie 

41 S.C. Agromec Suliţa S.R.L. S.R.L 
42 S.C. Campioserv Agri S.R.L. S.R.L 
43 S.C. Campioserv Point S.R.L. S.R.L 
44 S.C. Campos Hera S.R.L. S.R.L 
45 S.C. Traian Frutti S.R.L. S.R.L 
46 S.C. Sava Agriculture Business S.R.L S.R.L 
47 Murariu A. Petru Întreprindere Individuală II 
48 Oloeriu Elena Întreprindere Individuală II 
49 Rebenciuc N. Costel Întreprindere Individuală II 
50 Gherasim T. Alexandru Persoană Fizică 

Autorizată 
PFA 

51 S.C. Paltifor S.R.L. S.R.L 
52 S.C. Rural Serv Salubrizare S.R.L S.R.L 
53 Asociaţia Europe Generation 2020 – Filiala 

Moldova. 
Asociaţie 

54 Asociaţia Sportivă “Suliţaşii” Asociaţie 
55 Agenţia “Dezvoltare Comunitară Inter-Activă” Asociaţie 
56 Asociaţia “Femina” Asociaţie 
57 Asociaţia Cultural Sportivă “Trei generaţii” 

Flămânzi 
Asociaţie 

58 Puruşniuc Ionela-Marinela; PF 
59 Ivanov Ciprian. PF 

 
Pentru perioada de alocare financiară 2014 – 2020 GAL-ul Colinele Moldovei are în vedere 

promovarea şi implementarea următoarelor proiectelor de investiţii:  
• Proiecte privind modernizarea sau construcţia de drumuri; 
• Proiecte privind reabilitarea, amenajarea şi dotarea căminelor culturale, şcoli, 

grădiniţe, construirea, amenajarea şi dotarea creşelor; 
• Proiecte privind crearea de spaţii verzi şi parcuri de joacă pentru copii; 
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• Proiecte privind achiziţionarea de  utilaje (agricole, pentru construcţii, etc.); 
•  Infiintarea de cabinete de medicina generala/medicale veterinare 
• Înfiinţarea de centre de meşteşugărit şi artizanat, secţii de confecţii şi tricotaje; 
• Înfiinţare şi dotare centru copy center; 
• Proiecte privind aducţiunea de apă şi canalizare în teritoriul GAL; 
• Construire şi dotare pensiune turistică; 
• Centru prelucrare lapte; 
• Înfiinţare carmangerie; 
• Înfiinţare birou cadastral; 
• Depozite furaje; 
• Depozit legume şi fructe, centru prelucrare legume şi fructe; 
• Centru îngrăşare miei. 
 

 În ceea ce priveşte corelarea cu PNDR, vor putea fi incluse, depuse, accesate şi 
următoarele tipuri de proiecte, pe măsuri desfăşurate prin GAL, astfel: 
 
M 111 Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe 
M 112 Instalarea tinerilor fermieri 
M 121 Modernizarea exploataţiilor agricole 
M 122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii 
M 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere 
M 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 
M 142 Înfiinţarea grupurilor de producători 
M 143 Furnizarea de servicii de consilier şi consultanţă pentru agricultori 
M 221Prima împădurire a terenurilor agricole 
M 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro- întreprinderi 
M 313 Încurajarea activităţilor turistice 
M 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii culturale 
M 421 Implementarea proiectelor de cooperare 
M 411.12- Instalarea tinerilor fermieri 
M 411.23- Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere 
M 411.41-Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 
M 411.42- Înfiinţarea grupurilor de producători 
M 413.12- Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi (procesare carne, procesare 
lapte, etc.) 
M 413.13- Încurajarea activităţilor turistice 
M 413.22-Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea servciiilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 
M 414.21- Implementarea proiectelor de cooperare 
M 414.31.2- Cheltuieli de funcţionare GAL. 
 
Măsura    Proiecte GAL corelate cu PNDR 
 
PNDR  
 
112  Acordarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri 
121  Construirea de solarii şi sere în microregiunea GAL 
121  Înfiinţarea unei ciupercării 
121  Modernizarea exploataţiilor agricole din sectorul vegetal şi de creşterea animalelor 
121  Modernizarea exploataţiilor agricole în vederea practicării agriculturii ecologice 
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121  Modernizarea pepinierelor şi plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi 
121  Sprijinirea apicultolilor în vederea producerii şi comercializării de produse apicole ecologice 
141  Acordarea de sprijin financiar fermelor agricole de semi- subzistenţă 
142  Sprijinirea înfiinţării unui grup de producători la nivelul microregiunii 
143 Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă fermierilor care deţin ferme de semi-
subzistenţă din microregiune 
322 Amenajare spaţiu pentru organizarea periodică de târguri de produse agricole şi 
agrialimentare 
111  Instruirea tinerilor în domeniul agricol şi agroalimentar 
123  Construirea unui depozit de legume şi fructe (capacitate de 400 tone) 
312  Înfiinţare fabrică de brichetare şi peleţi 
312  Modernizarea/extinderea/ dotarea unităţilor de procesare din sectorul agricol 
123  Înfiinţarea unei reţele de colectare a laptelui la nivelul microregiunii 
123  Înfiinţarea unui abator la nivelul microregiunii 
123  Modernizarea/extinderea/dotarea unităţilor de procesare din sectorul silvicol 
312  Înfiinţarea de cabinete de medicină generală 
312  Înfiinţarea de cabinete medicale veterinare 
312  Înfiinţarea unui centru de meşteşugărit şi artizanat 
312  Înfiinţarea/ modernizarea/extinderea secţiilor de confecţii şi tricotaje din microregiune 
322  Construirea, amenajarea şi dotarea unei creşe 
322  Crearea de spaţii verzi şi parcuri de joacă pentru copii 
322  Înfiinţarea unui centru social pentrupersoane vârstnice 
322  Reabilitarea şi extinderea infrastructurii educaţionale 
322  Reabilitarea, amenajarea şi dotarea căminelor culturale 
313  Amenajarea unei zone de agrement 
313  Îmbunătăţirea promovării turistice a microregiunii 
313  Înfiinţarea de pensiuni cu încorporare de tehnologie verde 
123  Achiziţionarea de tehnologii inovative, licenţe, patente pentru sectorul agroalimentar 
123  Achiziţionarea de tehnologii inovative, licenţe, patente pentru sectorul forestier 
123  Susţinerea implementării sistemelor de management al calităţii în unităţile agroalimentare 
421  Program de formare profesională privind inovarea în lanţul agro-alimentar 
122  Refacerea arboretelor slab productive din microregiune 
221  Realizarea de împăduriri ale terenurilor degradate 
221  Valorificarea terenurilor slab productive prin plantarea de măceş şi cătină. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

190 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” 
 

Perspective LEADER 2014-2020 

 În contextul programului de dezvoltare rurală 2014-2020, acţiunile viitoarei reţele 
naţionale rurale vor fi sprijinite. Evoluţia şi specializarea agriculturii şi silviculturii şi provocările 
specifice cu care se confruntă întreprinderile din zonele rurale necesită un nivel corespunzător de 
pregătire tehnică şi economică, precum şi o capacitate crescută de a accesa şi schimba cunoştinţe 
şi informaţii, inclusiv sub formă de difuzare a celor mai bune practici de producţie agricole şi 
forestiere. Transferul de cunoştinţe şi acţiunile de informare vor trebui să fie adaptate la nevoile 
actorilor din mediul rural şi să nu se limiteze la forma unor cursuri clasice de formare. 
  Oportunităţile oferite de Parteneriatul European pentru Inovare în agricultură vor trebui în 
egală măsură să fie explorate. Cunoştinţele şi informaţiile astfel dobândite ar trebui să permită 
fermierilor, deţinătorilor de păduri, persoanelor angajate în sectorul alimentar şi IMM-urilor din 
mediul rural să îşi crească competitivitatea şi să se adapteze mai bine provocărilor. 
 În analiza situaţiei privind dezvoltarea rurală, efectuată de Autoritatea de Management 
pentru PNDR, Luând în considerare noutatea conceptului în teritoriile rurale din România, dintre 
limitările majore care s-au identificat în implementarea LEADER, pot fi enumerate, slaba 
capacitate de organizare şi de negociere a actorilor implicaţi, lipsa unor lideri locali care să 
mobilizeze comunitatea şi un stadiu incipient al iniţiativei locale în lipsa unei culturi a abordării 
ascendente.  
 Aceste neajunsuri au influenţat iniţierea unor proiecte locale viabile şi implicarea mediului 
de afaceri intr-un grad satisfacator, din lipsa unor avantaje reale pe care le-ar fi putut aduce 
abordarea Leader. Există încă o anumită lipsă de maturitate în elaborarea şi implementarea 
Planurilor de Dezvoltare Locală, iar în unele cazuri priorităţile stabilite în strategii sunt 
influenţate de diversi factori şi nu reflectă întrutotul necesităţile reale, lucru reliefat de 
solicitarile în creştere ale GAL de revizuire a strategiilor de dezvoltare locală. 
 Lipsa de experienţă în implementarea acestui concept inovator s-a reflectat şi la nivelul 
autorităţilor de management şi a autorităţilor de implementare, ce au preferat utilizarea unor 
proceduri standard de implementare şi de monitorizare, limitând potenţialul inovator al măsurilor 
ce puteau fi implementate de către GAL-uri. Acomodarea cu noul mecanism a determinat 
totodată întârzieri în lansarea LEADER şi necorelarea temporală între fazele de implementare. 
Prin urmare, strategiile de dezvoltare locală aprobate constituie mai degrabă o replicare, la nivel 
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local, a măsurilor clasice implementate prin PNDR şi nu măsuri inovative în spiritul abordării 
LEADER. Dincolo de aceste limitări inerente, considerăm că sprijinirea iniţiativelor locale prin 
intemediul LEADER trebuie să se regăsească în cadrul viitoarei perioade de programare, în 
contextul în care va fi sprijinită întărirea construcţiei instituţionale la nivel local prin utilizarea 
reală a actorilor locali, reprezentanţi ai populaţiei rurale şi ai mediului de afaceri privat. 
 Iniţiativele de dezvoltare locală reprezintă o posibilă soluţie pentru abordarea 
disparităţilor economice între diferitele regiuni şi vor dobândi o importanţă crescută în condiţiile 
în care Comisia Europeană pune un accent din ce în ce mai mare pe dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunităţii (CLLD). În particular, se intenţionează lansarea în următoarea 
perioadă de programare de noi apeluri de proiecte pentru GAL, valorificând experienţa LEADER în 
ceea ce priveste dezvoltarea locală.  
 În ceea ce priveşte finanţarea, aceasta se va asigura dintr-un singur fond (FEADR), prin 
Programul de Dezvoltare Rurală, iar condiţiile de eligibilitate vor fi stabilite în conformitate cu 
prevederile din regulamentul FEADR, de către statul membru. 
 Pentru asigurarea omogenităţii teritoriale, Grupurile de Acţiune Locală pot include şi oraşe 
mici cu o populaţie de până la 20.000 de locuitori (pe baza experinţei LEADER 2007- 2013 din 
actuala perioadă de programare). Astfel, CLLD în zonele rurale se va adresa nevoilor locale de 
dezvoltare din punct de vedere al mediului de afaceri, al culturii şi mediului. 
 
 
 
6.3.  ASOCIAŢII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  (ADI- URI) ÎN JUDEŢUL BOTOŞANI; 
GRUPUL EUROPEAN DE COOPERARE TERITORIALĂ (G.E.C.T.) 

 
Pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi stabilirea nevoilor de dezvoltare, un 

rol important în cadrul parteneriatelor publice-private îl ocupă administraţia publică locală. 
Astfel, a fost creată prin Hotărâre a Consiliului Local funcţia de agent de dezvoltare locală 
(interfaţa între administraţia publică şi comunitate), ce are ca principale atribuţii: analiza 
situaţiei locale pentru a identifica soluţiile adecvate în scopul rezolvării problemelor care 
frânează dezvoltarea locală; elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare locală; 
furnizarea serviciilor de informare, consultanţă, promovare la nivel local.  

Pe de altă parte, s-a avut în vedere facilitarea cooperării între unităţile administrativ – 
teritoriale, ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial şi de utilitate publică, 
creându-se posibilitatea asocierii acestora, în conformitate cu Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, sub denumirea de asociaţii de dezvoltare intercomunitare. Acestea au 
apărut ca o necesitate, datorită fragmentării administrative, a insuficienţei veniturilor proprii ale 
unităţilor administrativ teritoriale, capacităţii financiare proprii limitate de accesare a fondurilor 
europene.  

Beneficiul înfiinţării acestor asociaţii de dezvoltare intercomunitare îl constituie 
posibilitatea accesării fondurilor structurale, progresul social condiţionat de recunoaştere şi 
admitere a nevoilor fiecărui individ, protejarea eficientă a mediului, utilizarea raţională a 
rezervelor naturale, păstrarea unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică şi ocupare a forţei 
de muncă, dezvoltare culturală şi păstrarea tradiţiilor, fructificarea potenţialului turistic al zonei.  

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare se finanţează prin contribuţii din bugetele locale 
ale unităţilor administrativ teritoriale membre, precum şi din alte surse şi au posibilitatea 
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participării active, împreună cu alte structuri ale societăţii civile pentru realizarea de sarcini de 
interes comun, specifice colectivităţilor locale. 

 La nivelul judeţului Botoşani s-au înfiinţat două Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, 
respectiv A.D.I. ,,ECOPROCES” Botoşani şi A.D.I."AQUA BOTOŞANI", Consiliul Judeţean Botoşani 
fiind şi  membru al Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară „EURONEST” şi al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană”. 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, ECOPROCES ” Botoşani a fost fondată 
prin semnarea contractului de asociere nr. 12483/21.10.2009,  între cele 78 de Consilii Locale din 
judeţul Botoşani şi Consiliul Judeţean Botoşani în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a 
administraţiei publice, republicată, a Legii 51/2006 a serviciilor publice locale, aprobată cu 
modificările şi completările ulterioare, a Legii 101/2006 a serviciilor de salubrizare, a O.G. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea 
246/2005 ca organizaţie non-profit de drept privat cu statut de utilitate publică.  

A.D.I. ,,ECOPROCES” Botoşani s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, 
reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de 
salubrizare precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau 
regional pentru ca cetăţenii judeţului Botoşani să beneficieze de un mediu mai puţin poluant şi de 
servicii de salubrizare moderne şi eficiente. 

Membrii ADI ,, ECOPROCES ” Botoşani sunt:   
1. Judeţul Botoşani 28. Dângeni 55. Prăjeni 

2. Municipiul Botoşani 29. Dersca 56. Răchiţi 

3. Dorohoi 30. Dimăcheni 57. Rădăuţi Prut 
4. Darabani 31. Dobârceni 58. Răuseni 

5. Bucecea 32. Drăguşeni 59. Ripiceni 

6. Flămânzi 33. Durneşti 60. Roma 
7. Săveni 34. Frumuşica 61. Româneşti 

8. Ştefăneşti 35. George Enescu 62. Santa Mare 

9. Adăşeni 36. Gorbăneşti 63. Stăuceni 
10. Albeşti 37. Havâna 64. Suharău 

11. Avrămeni 38. Hăneşti 65. Suliţa 

12. Băluşeni 39. Hilişeu Horia 66. Şendriceni 
13. Blândeşti 40. Hlipiceni 67. Ştiubieni 

14. Brăeşti 41. Hudeşti 68. Todireni 

15. Broscăuţi 42. Ibăneşti 69. Truşeşti 
16. Călăraşi 43. Leorda 70. Tudora 

17. Cândeşti 44. Lozna 71. Ungureni 
18. Conceşti 45. Lunca 72. Unţeni 

19. Copălău 46. Manoleasa 73. Văculeşti 

20. Cordăreni 47. Mihai Eminescu 74. Vârfu Câmpului 
21. Corlăteni 48. Mihăileni 75. Viişoara 

22. Corni 49. Mihălăşeni 76. Vlădeni 

23. Coşula 50. Mileanca 77. Vlăsineşti 
24. Coţuşca 51. Mitoc 78. Vorniceni 

25. Cristeşti 52. Nicşeni 79. Vorona 

26. Cristineşti 53. Păltiniş   
27. Curteşti 54. Pomârla   
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Misiunea Asociaţiei este implementarea unui sistem integrat modern de management al 
deşeurilor pentru a asigura un serviciu de calitate la un preţ cât mai mic şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă pentru toţi locuitorii judeţului Botoşani. Acest obiectiv se realizează printr-o 
investiţie majoră cu accesarea de fonduri europene care presupune: 
- Construcţia unui centru de management integrat al deşurilor (CMID) în comuna Stăuceni, 

judeţul Botoşani; 
- Construcţia a două noi staţii de transfer (Săveni şi Ştefăneşti), respectiv extinderea a diuă 

staţii de transfer existente (Dorohoi şi Flămânzi) destinate să deservească fiecare câte o zonă 
de colectare; 

- Închiderea depozitelor neconforme existente din Municipiul Botoşani şi Municipiul Dorohoi; 
- Achiziţionarea de mijloace de transport deşeuri şi autogunoiere compactoare; 
- Achiziţionarea de lăzi de compostare deşeuri biodegradabile; 
- Construirea de platforme de colectare în fiecare localitate; 
- Achiziţionarea de eurocontainere pentru deşeuri menajere şi pentru deşeuri reciclabile.  

Obiectivele A.D.I. ,,ECOPROCES” Botoşani sunt următoarele: 

• Să elaboreze şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului; 
• Să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

serviciului; 
• Să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile 

administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a 
Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general; 

• Să elaboreze şi să aprobe Caietele de sarcini şi Regulamentele de organizare şi funcţionare a 
serviciului; 

• Să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a Contractului/Contractelor de delegare, 
inclusiv condiţiile de participare şi criteriilor de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei 
atribuirii directe  conform prevederilor art. 31 din Legea 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Să încheie contractul /contractele de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităşilor 
administrativ-teritoriale membre implicate care vor avea împreună calitatea de delgatar, 
astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea 51/2006 cu modificările şi compleatările 
ulterioare; 

• Să monitorizeze executarea Contractului/Contractelor de delegare şi să onformeze regulat 
membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori; 

• Să identifice şi să propună orice acţiuni vizând să crească oportunităşile de finanţare a 
proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului; 

• Să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico- edilitară aferentă 
Serviciului. 
 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "AQUA BOTOŞANI" s-a constituit în scopul 
reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a 
serviciului  de alimentare cu apă şi de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de 
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a 
unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării 
şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza 
strategiei de dezvoltare a Serviciului.  
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 Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor 
de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, 
în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul 
"poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, 
precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în 
infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului. Membrii asociaţi la niveul anului 2013 sunt 
următorii : 

1. Judeţul Botoşani                            23. Comuna Curteşti 45. Comuna Păltiniş 
2. Municipiul Botoşani 24. Comuna Dângeni 46. Comuna Pomîrla 
3. Municipiul Dorohoi 25. Comuna Dersca 47. Comuna Răchiţi 
4. Oraşul Darabani 26. Comuna Dobârceni 48. Comuna Rădăuţi Prut 
5. Oraşul Săveni 27. Comuna Drăguşeni 49. Comuna Răuseni 
6. Oraşul Bucecea 28. Comuna Durneşti 50. Comuna Ripiceni 
7. Oraşul Flămânzi 29. Comuna Frumuşica 51. Comuna Româneşti 
8. Oraşul Ştefăneşti 30. Comuna George Enescu 52. Comuna Santa Mare 
9. Comuna Albeşti 31. Comuna Havârna 53. Comuna Stăuceni 
10. Comuna Avrămeni 32. Comuna Hăneşti 54. Comuna Suliţa 
11. Comuna Băluşeni 33. Comuna Hilişeu Horia 55. Comuna Şendriceni 
12. Comuna Brăeşti 34. Comuna Hlipiceni 56. Comuna Ştiubieni 
13. Comuna Broscăuţi 35. Comuna Hudeşti 57. Comuna Todireni 
14. Comuna Călăraşi 36. Comuna Ibăneşti 58. Comuna Truşeşti 
15. Comuna Cândeşti 37. Comuna Leorda 59. Comuna Tudora 
16. Comuna Conceşti 38. Comuna Lunca 60. Comuna Ungureni 
17. Comuna Copălău 39. Comuna Manoleasa 61. Comuna Unţeni 
18. Comuna Cordăreni 40. Comuna Mihai Eminescu 62. Comuna Văculeşti 
19. Comuna Corlăteni 41. Comuna Mihăileni  63. Comuna Viişoara 
20. Comuna Corni 42. Comuna Mihălăşeni 64. Comuna Vlădeni 
21. Comuna Coţuşca 43. Comuna Mileanca  65. Comuna Vlăsineşti 
22. Comuna Cristeşti 44. Comuna Mitoc 66. Comuna Vorona 

 
 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EURONEST  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I) „EURONEST” a fost fondată la începutul 
anului 2008 de către Consiliile Judeţene Bacău, Botoşani,  Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui. 

Această structură asociativă reprezintă singura formă eligibilă pentru atragerea de fonduri 
structurale prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, 
Domeniul Major de Intervenţie 3.3, în vederea achiziţionării de echipamente specifice pentru 
îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă la 
nivelul regiunii Nord-Est.   

Obiectivul general al asocierii, prevăzut în Statutul A.D.I.E, îl reprezintă crearea 
premiselor necesare asigurării populaţiei cu servicii esenţiale, prin îmbunătăţirea infrastructurii 
serviciilor pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.  

Decurgând din prevederile Ghidului Solicitantului pentru finanţare în cadrul Axei 3, D.M.I. 
3.3 al POR 2007-2013, obiectivele specifice ale A.D.I.E. vizează: 
� îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivel regional, prin reducerea 

timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă; 

� îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat; 
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� achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi furnizarea 
în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

� achiziţionarea de echipamente specifice pentru dezvoltarea bazei operaţionale regionale care 
va facilita intervenţii integrate în caz de dezastre sau accidente, cât şi pentru îmbunătăţirea 
dotării bazelor judeţene existente, în funcţie de specificul diferitelor zone; 

� creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi primirea ajutorului de urgenţă calificat într-un 
timp cât mai scurt. 

Conducerea A.D.I.E. este asigurată de Adunarea Generală şi Consiliul de Administraţie. 
Preşedintele este ales dintre membrii Consiliului de Administraţie, structură din care fac parte cei 
şase preşedinţi de consilii judeţene din Regiune. 

Regiunii de Dezvoltare Nord-Est i-au fost alocate, pentru investiţii în sistemul de 
intervenţie în situaţii de urgenţă, 16,24 milioane euro din totalul celor 99,52 milioane euro 
disponibil în cadrul POR 2007-2013, Axa 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major 
de Intervenţie 3.3- Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă. 

 
 

 
 

 
În condiţiile în care valoarea maximă pe care un beneficiar o poate solicita prin 

intermediul unei cereri de finanţare este limitată la 50 milioane lei, Regiunea de Dezvoltare Nord-
Est este singura dintre cele opt regiuni ale României care trebuie să depună mai multe cereri de 
finanţare pentru a absorbi întreaga sumă alocată.  

Lipsa investiţiilor în sistemul de sănătate se reflectă şi în situaţia sistemului medical de 
urgenţă. Acesta operează prin intermediul spitalelor de urgenţă, al departamentelor de urgenţă 
din spitalele judeţene şi al serviciilor de ambulanţă şi a celor de tip SMURD (Serviciul Medical de 
Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare) în cadrul sistemului naţional de urgenţă.  Sistemul medical 
de urgenţă este supraîncărcat cu cazuri care nu necesită în mod obligatoriu tratament de urgenţă. 
Deoarece nu există servicii de asistenţă primară 24 ore din 24, sistemul de ambulanţă şi SMURD-ul 
acoperă urgenţele, transportul pacienţilor şi solicitările la domiciliu şi sunt concentrate cu 
precădere în zonele urbane (cu un timp mediu de răspuns de 15 minute), în zonele rurale timpul 
de răspuns variind în medie între 30 şi 45 minute. Aceşti timpi de răspuns sunt determinaţi şi de 
calitatea proastă a infrastructurii de transport. 

Pentru ralierea la standardele europene în domeniu, au fost întreprinse, la nivel legislativ, 
demersuri care urmăreau dotarea cu tehnică adecvată a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă. Cu toate acestea, din cauza lipsei resurselor financiare, punerea în aplicare a 
OUG nr. 54/2008 privind elaborarea, de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, a 
unui program multianual de dotare cu mijloace de intervenţie, nu a fost posibilă. Ca modalitate 
alternativă de dotare cu o parte din necesarul de tehnică s-a identificat oportunitatea preluării, 
prin contract de comodat, de către inspectoratele judeţene, a autospecialelor achiziţionate prin 
proiecte depuse, de către solicitanţii eligibili, în cadrul POR 2007-2013. Studille întreprinse au 
relevat existenţa unui deficit de 1.295 de mijloace tehnice specifice de intervenţie, dintre care 
900 de autospeciale pentru stingerea incendiilor (cu apă şi spumă); 100 autospeciale pentru 
descarcerare ş.a.  
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Raportul de activitate pentru anul 2010 al IGSU evidenţiază şi faptul că gradul de asigurare 
cu autospeciale este, la acest moment, la nivel naţional, de 73%, dar 87% din autospecialele de 
intervenţie au durata normală de utilizare depăşită de cel puţin două ori.  

La nivelul Regiunii Nord-Est, unităţile de răspuns sunt localizate cu precădere în centrele 
urbane, în zonele rurale funcţionând, pe alocuri, servicii voluntare.  Echipamentele de protecţie 
şi utilajele de intervenţie sunt depăşite, având un grad de uzură şi exploatare şi de peste 100%. 
Timpii de răspuns şi de intervenţie din regiune, deşi au valori apropiate de media naţională în 
mediul urban, sunt de 3-4 ori mai mari în mediul rural.  

Cauzele principale ale valorilor negative ale indicatorilor de performanţă sunt, în principal: 
• uzura pronunţată şi depăşirea din punct de vedere tehnic a echipamentelor; 
• fiabilitatea redusă a autospecialelor, ceea ce înseamnă implicit o anumită nesiguranţă 

operaţională; 
• cheltuieli dementenanţă (întreţinere şi exploatare) ridicate; 
• creşterea numerică şi, mai ales, diversificarea situaţiilor de urgenţă; 
• aglomerarea traficului în zonele urbane. 

 

Proiecte implementate prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I) 
„EURONEST” 

 

Una dintre particularităţile proiectelor finanţate în cadrul domeniului de intervenţie o 
reprezintă implementarea la nivel regional. Absorbţia fondurilor alocate s-a realizat prin 
intermediul a trei proiecte, destinate celor şase judeţe membre iar echipamentele achiziţionate 
au fost cedate, spre folosinţă, Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă. 

 
1. „ Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii 

sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a 
primului ajutor calificat ”. În data de 16 iulie 2009, s-a semnat la Iaşi, contractul de finanţare 
nr. 458 pentru implementarea proiectului cod SMIS 6283, cu o  valoare totală de 45.655.725,10 
lei. 

Obiectivul general al proiectului a fost furnizarea, în comun, la nivel regional, a 
serviciului public de intervenţii în situaţii de urgenţă. În egală măsură, investiţia şi-a propus să 
creeze premisele necesare asigurării populaţiei cu servicii de calitate, prin îmbunătăşirea 
infrastructurii serviciilor pentru siguranţă publică şi asistenţă medical pentru situaţii de urgenţă. 

În cadrul acestui proiect, au fost achiziţionate şi distribuite următoarele echipamente 
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” Botoşani: 

 
 Distribuţia echipamentelor contractate  

 
TIP ECHIPAMENT  / JUDEŢ 

 

BOTOŞANI 

Autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă tip F.R.A.P (Wolkswagen, tipul T5, capacitate cilindrică 1968 cmc, culoare roşie, an 
fabricaţie 2010) 

1 

Autospeciale pentru descarcerări grele  
(MAN capacitate cilindrică 6871, culoare roşie, an fabricaţie 2010) 

1 
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Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă - de capacitate medie  
(RENAULT, tipul Midlum, CC, 7146 cmc, culoare roşie, an fabricaţie 2010) 

 
3 

Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă - de capacitate mare (VOLVO, tipul 
FM66RB/FM11, CC 10.837 cmc, culoare roşie, an fabricaţie 2012) 

 
2 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
2. „ Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii 
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a 
primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est”.Valoarea totală a proiectului este de 
33.960.698,40 lei. 

Obiectivele generale ale proiectului vizează: 
• Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii de Nord Est, prin 

reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă; 

• Achiziţionarea de echipamente specifice atât pentru dezvoltarea bazei operaţionale regionale 
cât şi pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene  existente, în funcţie de specificul 
diferitelor zone şi a tipurilor de riscuri cu prevalenţă sporită. 

În cadrul acestui proiect, au fost achiziţionate şi distribuite următoarele echipamente 
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „ Nicolae Iorga” Botoşani: 

 
  

 Distribuţia echipamentelor contractate  

TIP ECHIPAMENT  / JUDEŢ BOTOŞANI 

Autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă (Mercedes Benz, tipul Sprinter 519, CDI 519, capacitate cilindrică 2987 cmc, culoare 
alb- roşu, an fabricaţie 2012)  

1 

Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă - de capacitate mărită 
(marca Scania) 

 
1 

Ambulanţă reanimare (tip C 4x2, marca Wolkswagen, tipul 2EKE2/DLZ022/ Crafter, 
capacitate cilindrică 1986 cmc, culoare roşie) 

1 

Ambulanţă de prim ajutor (tip B, 4x4, marca Wolkswagen Transporter, capacitate 
cilindrică 1968 cmc) 

4 
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3. „Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a bazelor 
operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord-Est”, cod SMIS 41092. Valoarea 
proiectului este de 17.673.782 lei. 

Obiectivele generale ale proiectului vizează: 
• îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii de Nord Est, prin 

reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă; 

• îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat; 

• achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi furnizarea 
în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

• creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi primirea ajutorului de urgenţă calificat într-un 
timp cât mai scurt. 

Proiectul prevede achiziţionarea a 6 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime 
(câte una pentru fiecare judeţ) al căror drept de folosinţă va fi cedat, prin contracte de 
comodat, inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă din Regiunea Nord-Est. 

 
4. La finalul anului 2012, ADI EURONEST a înaintat Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice  documentaţia necesară creării cadrului achiziţionării, din fonduri europene, 
a unor utilaje destinate intervenţiilor pe timp de iarnă, autofreze de zăpadă şi UTV-uri cu şenile, în 
cadrul proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de 
urgenţă în condiţii de iarnă”, cu valoarea de 18.948.960,80 lei. 

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 20 de luni (2014-2015), iar obiectivele specifice 
vizează: 
• Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă pe timp de iarnă, la nivel regional,  
prin reducerea timpului de intervenţia pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă; 
• Achiziţionarea de echipamente specifice intervenţiilor pe timp de iarnă pentru dezvoltarea  
bazei operaţionale regionale care va facilita intervenţii integrate în caz de dezastre sau 
accidente, cât şi pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente, în funcţie de specificul 
diferitelor zone; 
• Creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi primirea ajutorului de urgenţă calificat într-un  
timp cât mai scurt. 

În cadrul acestui proiect, se vor achiziţiona şi distribui Inspectoratului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă „ Nicolae Iorga” Botoşani 4 autofreze de zăpadă cu o valoare estimată de 
3.137.200 lei şi un vehicul cu şenile cu valoarea estimată de 327.360 lei. 

 
GRUPUL EUROPEAN DE COOPERARE TERITORIALĂ (G.E.C.T.) 

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie sã permitã asocierea 
autoritãţilor administraţiei publice centrale, a unitãţilor administrativ-teritoriale, a organismelor 
de drept public, precum şi a asociaţiilor constituite de acestea, din România, cu structuri similare 
din alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea constituirii unor entitãţi cu personalitate 
juridicã, pentru realizarea şi gestionarea unor acţiuni de cooperare teritorialã, pentru 
consolidarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, fapt din care reiese necesitatea 
constituirii unui G.E.C.T. şi asigurarea cadrului legal naţional în vederea aplicării directe a 
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Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.082/2006 privind Gruparea 
Europeanã De Cooperare Teritorialã (GECT). 

G.E.C.T. acţioneazã pentru a implementa programe sau proiecte de cooperare teritorialã 
cofinanţate de Uniunea Europeanã, în primul rând din instrumente structurale, Fondul european 
de dezvoltare regionalã, Fondul social european, Fondul de coeziune, precum şi pentru a realiza 
alte acţiuni specifice de cooperare teritorialã cu sau fãrã contribuţia financiarã a Uniunii 
Europene. 

G.E.C.T. reprezintã persoana juridicã românã de drept privat, constituitã pe teritoriul 
României, nonprofit, cu patrimoniu propriu, care desfãşoarã activitãţi de interes public prin care 
este promovatã cooperarea teritorialã, cu scopul consolidãrii coeziunii economice şi sociale.  

Gruparea Europeanã De Cooperare Teritorialã se constiuie prin asocierea, după caz, a 
autorităţilor publice centrale, a unităţilor administrativ- teritoriale, a organismelor de drept 
public, precum şi a asociaţiilor constituite de acestea în România cu structuri similare din alte 
state membre ale Uniunii Europene pentru facilitarea şi promovarea cooperării teritoriale, în 
limitele competenţelor de care dispun, potrivit legislaţiei naţionale. 

În vederea depăşirii obstacolelor care stau în calea cooperării transfrontaliere, Grupările 
Europene de Cooperare Teritorială sunt utilizate drept instrument de cooperare la nivel 
comunitar. Acestea permit grupărilor de cooperare să pună în aplicare proiecte de cooperare 
teritorială cofinanţate de către Comunitate sau să realizeze acţiuni de cooperare teritorială la 
iniţiativa statelor membre. 

Autoritatea de notificare desemnată în România este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor, cu atribuţii referitoare la primirea şi analizarea proiectelor de convenţie şi 
statut ale GECT, la emiterea autorizaţiei de funcţionare, sau, după caz, decizia de respingere a 
GECT ce urmează a avea sediul şi a se înregistra în România; atribuţii privind informarea 
autorităţilor competente din statele membre în conformitate cu legislaţia cărora au fost constituţi 
membrii GECT în urma solicitărilor scrise ale acestora, asupra activităţilor GECT desfăşurate pe 
teritoriul României, etc. 

 Autoritatea de notificare constată dacă sunt întrunite condiţiile pentru eliberarea 
autorizaţiei de funcţionare a GECT, urmând a se desfăşura procedura de constituire a GECT în faţa 
instanţei judecătoreşti. 

Consiliul Judeţean Iaşi a iniţiat demersurile pentru constituirea primei Grupări Europene 
de Cooperare Teritorială din România, la care Judeţul Botoşani este membru,  din care vor 
face parte entităţi regionale din România, Ungaria, Slovacia şi Polonia. Prin înfiinţarea acestui 
GECT, se vizează armonizarea aspectelor de natură legislativă, priorităţile de dezvoltare comună 
şi calendarul obţinerii avizelor consiliilor regionale/judeţene şi ale autorităţilor naţionale 
competente. Astfel, se vor putea obţine fonduri europene direct de la Comisia Europeană, şi se 
vor dezvolta regiunile printr-o colaborare în cât mai multe domenii. 

În perioada următoare, Consiliul Regional Trnava va prezenta autorităţilor spre aprobare 
proiectul de aderare la GECT Euronest.   

Momentan, a fost semnat acordul de participare la GECT între ADI Euronest, Regiunea 
Podkarpackie (Polonia) şi Consiliul Judeţean Satu Mare. La acest demers a aderat, între timp, şi 
Consiliul Judeţean Maramureş.  

De asemenea, vor avea loc primele întâlniri de lucru între specialiştii din domeniile pe care 
gruparea îşi propune să le promoveze în vederea creşterii coeziunii economice, sociale şi 
teritoriale ale ariei de intervenţie: infrastructură, agricultură, turism, cultură, cercetare şi 
economie. 
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Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona Metropolitană Botoşani” 
 
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. j) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, zonă metropolitană este definită ca fiind asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară constituită pe bază de parteneriat între capitala României sau municipiile de 
rangul I ori municipiile reşedinţă de judeţ şi unităţile administrativ-teritoriale aflate în zona 
imediată. 

Potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, „asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de 
dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele 
metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a 
obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul 
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile 
legii”. 

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi,  prevede la art. 7 alin. (1) că: „În vederea dezvoltării 
echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României şi a municipiilor de rangul I sau a municipiilor 
reşedinţă de judeţ, unităţile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-
un parteneriat voluntar în scopul înfiinţării de zone metropolitane aferente spaţiului urban. 
Asocierea contribuie la întărirea complementarităţilor între aceste unităţi şi factorii de decizie 
interesaţi în dezvoltarea teritoriului.” 

În baza acestor prevederi legale, prin hotărâri ale consiliilor locale ale Municipiului 
Botoşani şi comunelor Mihai Eminescu, Stăuceni, Răchiţi, Băluşeni, Curteşti, Roma, a fost 
înfiinţată ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”, 
persoană juridică fără scop patrimonial, de drept privat şi de utilitate publică. 

Ulterior, la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ 
BOTOŞANI” au mai aderat Oraşul Bucecea şi Comuna Vlădeni. 

Contextul creării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoşani” 
are la bază următoarele argumente: 
• Formatul instituţional al conlucrării intercomunale şi interorăşeneşti este determinat de 

crearea unui spaţiu urbanistic comun al unităţilor administrativ teriotriale reprezentate şi de 
promovarea colaborării dintre acestea; 

• În planul dezvoltării locale este determinantă asocierea colectivităţilor şi autorităţilor 
teritoriale în probleme precum: dezvoltarea economică şi investiţională zonală, urbană şi 
rurală, protecţia mediului înconjurător, ameliorarea şi dezvoltarea infrastructurilor, precum 
şi a serviciilor oferite cetăţenilor în vederea creşterii bunăstării acestora şi a prosperităţii 
unităţilor administrativ- teritoriale membre ale asociaţiei; 

• Rezultatele asocierii vor deveni subiecte de derulare a unor acorduri  şi înţelegeri viitoare în 
domenii economice, sociale şi administrative, precum şi în alte domenii specifice de 
parteneriat şi colaborare; 

• Prin asociere se va asigura participarea colectivităţilor şi autorităţilor locale ale membrilor la 
realizarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ- teritoriale, precum şi a zonei în 
domenii comune de interes; 

• Asocierea este de natură să permită o mai bună îndeplinire a misiunilor părţilor semnatare şi 
că aceasta poate să contribuie la dezvoltarea durabilă locală; 
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• Asocierea contribuie la progresul economico- social al localităţilor şi unităţilor administrativ- 
teritoriale membre, precum şi la coeziunea economică şi socială care uneşte populaţia 
acestora. 

În conformitate cu Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei, scopul înfiinţării acestei 
entităţi este dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale care alcătuiesc 
asociaţia şi a întregii zone limitrofe a acesteia, prin realizarea în comun a unor proiecte de 
dezvoltare de interes zonal sau regional şi prin furnizarea în comun a unor servicii publice. 

Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele: 
� dezvoltarea durabilă a întregii zone şi a tuturor unităţilor administrativ-teritoriale 

componente; 
� protejarea mediului înconjurător; 
� îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie a 

unităţilor administrativ-teritoriale care compun Asociaţia şi a întregii zone; 
� dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice; 
� dezvoltarea economică integrată; 
� dezvoltarea culturii, turismului, sportului şi agrementului; 
� administrarea eficientă şi integrată a potenţialului de care dispune zona; 
� atragerea de noi investiţii şi creşterea accesului la resurse; 
� promovarea investiţiilor private şi publice, în vederea dezvoltării durabile a zonei şi a 

unităţilor administrativ-teritoriale care o compun. 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoşani”, vizează 

următoarele obiective cu caracter specific: 
• Alinierea Zonei Metropolitane Botoşani la standardele economice şi sociale euro-atlantice, în 

consens cu cele naţionale; 
• Instaurarea în Zona Mteropolitană Botoşani a unui climat de piaţă aliniat procedurilor 

competiţionale internaţionale, 
• Creşterea coeziunii vieţii economico-sociale din Zona Metropolitană Botoşani. 

Având în vedere faptul că Judeţul Botoşani deţine în Zona Metropolitană Botoşani o 
importantă infrastructură privind alimentarea cu apă şi canalizare, drumuri judeţene, depozitul 
ecologic de la Stăuceni, clădiri şi terenuri aferente instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
judeţean, proiecte privind realizarea unor parcuri industriale amplasate pe raza comunelor 
Răchiţi, Mihai Eminescu şi Oraşului Bucecea, prin aderarea Judeţului Botoşani la ASOCIAŢIA DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”, se creează cadrul 
instituţional de participare la strategia de dezvoltare a acestei zone, strategie care să includă şi 
proiecte referitoare la dezvoltarea serviciilor publice de interes judeţean. 

Menţionăm că, la nivel naţional, s-au constituit zone metropolitane care au membri şi 
judeţele pe teritoriul cărora funcţionează (ex. Zonele Metropolitane: Constanţa, Iaşi, Braşov, 
Mureş). 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 137/25.10.2013, se aprobă asocierea 
Judeţului Botoşani cu unităţile administrativ- teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ Zona Metropolitană Botoşani”, în vederea aderării Judeţului la Asociaţie, în 
calitate de asociat. 

Dezvoltarea durabilă unitară a zonei metropolitane este în strictă dependenţă de 
dezvoltarea judeţului, iar, în acelaşi timp, judeţul poate contribui financiar şi/sau cu resursa 
umană specializată la activitatea Asociaţiei. O planificare teritorială integrată necesară 
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dezvoltării socio-economice pe termen lung şi prioritizării obiectivelor de investiţii trebuie să aibă 
în vedere un parteneriat extins şi la nivelul autorităţilor judeţene. 
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CAPITOLUL 7  
PROIECTE PRIORITARE ALE JUDEŢULUI BOTOŞANI 2014-2020 

 
 

7.1 PROIECTE STRATEGICE 
 
1. STRUCTURĂ DE AFACERI/PARC INDUSTRIAL ŞI TEHNOLOGIC /TIC 
Perioada de implementare: 2014-2020  
Scop: Creşterea ocupării forţei de muncă în zonă (inclusiv în zonele rurale) şi crearea premiselor 
necesare pentru stimularea dezvoltării economico-sociale a judeţului Botoşani 
Valoare estimată: 13.600.000 lei 
Parteneri: Consiliile Locale asociate în S.C. Parc Industrial SA Botoşani 
Surse de finanţare: Programul Operaţional Competitivitate/POR 
 
Obiective specifice: 
- Înfiinţarea de noi IMM-uri şi creşterea competitivităţii celor existente 
- Sprijinirea dezvoltării unor noi reţele de afaceri, cooperare industrială 
- Stimularea ocupării forţei de muncă în zonă 
Activităţi principale: 
- Elaborare Studii, documentaţii tehnico-economice, analiză cost-beneficiu, etc. 
- Realizarea investiţiei 
- Exploatarea economică a investiţiei 
- Promovarea investiţiei 
 
2. REABILITARE DJ 282 (ŞIPOTE (JUD. IAŞI) – TODIRENI, KM 51+448-77+200) + DJ 297 
(DN 29D – TODIRENI, KM 0+000-25+950) + DJ 208H (VORONA – DJ 297, KM 19+100-
47+570) + DJ 208I (LIMITA JUD. IAŞI – JOLDEŞTI, KM 0+000-13+800 + DJ 208C 
(VORONA – DJ 208I, KM 15+370-20+500) 
Perioada de implementare: 2014-2020  
Scop: Îmbunătăţirea accesibilităţii punctelor de interes general ale judeţului pentru creşterea 
mobilităţii populaţiei, a mărfurilor şi a serviciilor publice şi pentru creşterea atractivităţii 
judeţului pentru investitori prin modernizarea a 77,932 km de drum judeţean 
Valoare estimată: 117.770.000 lei  inclusiv TVA (conform standardelor de cost stabilite prin 
Hotărârea de Guvern 363 din 2010)  
Parteneri: Consiliile Judeţene Iaşi şi Suceava 
Surse de finanţare: POR 2014-2020 
 
Obiective specifice:  
- Îmbunătăţirea conexiunilor dintre localităţile judeţului şi principalele centre economice ale 
regiunii;  
- Îmbunătăţirea accesibilităţii către principalele obiective turistice din judeţ;  
- Reducerea timpului de călătorie pe drumurile de interes strategic ale judeţului Botosani;  
- Creşterea siguranţei de deplasare pe drumurile de interes strategic ale judeţului Botosani;  
Activităţi principale:  
-  Întocmirea documentaţiei tehnico-economice 
- Achiziţia şi execuţia lucrărilor de modernizare 
- Achiziţia şi execuţia serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului 
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- Achiziţia şi execuţia serviciilor de asistenţă tehnică – dirigentare de şantier 
- Achiziţia şi execuţia serviciilor de auditare a proiectului 
- Achiziţia şi execuţia serviciilor de informare şi publicitate 
 
3. EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ 
Perioada de implementare: 2014-2020  
Scop: Îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu la nivelul 
judeţului Botoşani 
Valoare estimată: 585.341.467 Euro  
Posibili Parteneri: Consiliile Locale 
Surse de finanţare: Programul Operaţional Sectorial Mediu sau echivalent, Bugetul de stat, 
Bugetele locale  
 
Obiective specifice:  
- asigurarea serviciilor de apă şi canalizare la tarife accesibile 
- asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane  
- îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă 
- îmbunătăţirea gradului de gosdpodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor 
uzate 
- crearea de structure inovatoare şi eficiente de management a apei  
Activităţi principale: 
- construcţia/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării  
- construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile  
- Extinderea/reabuilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a sistemelor de canalizare 
- construcţia/reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate 
- construcţia/reabilitarea facilităţilor de epurare a nămolurilor 
- construcţia unor instalaţii adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat din staţiile de 
epurare 
- contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, etc. 
- asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor (inclusive dosarele de licitaţie), management şi 
publicitate (inclusiv conştierntizarea publicului), îmbunătăţirea guvernării instituţionale 
 
4. STAŢIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ A DEŞEURILOR  
 
Perioada de implementare: 2014-2020  
Scop: recuperarea materialelor reciclabile şi reducerea cantităţii de deşeuri depozitate la CMID 
Stăuceni cu până la 30% 
Valoare estimată: 10.000.000 Euro  
Parteneri: Consiliile Locale 
Surse de finanţare: POS Mediu sau echivalent, buget de stat, buget local  
 
Obiective specifice: 
- atingerea ţintelor impuse prin Tratatul de Aderare referitoare la deşeurile biodegradabile 
-  încadrarea in limitele stabilite in Directiva privind depozitarea deşeurilor 
- reducerea emisiilor de carbon cauzate de deşeurile biodegradabile 
- recuperarea materialelor reciclabile 
- producerea de combustibil solid din deşeuri 
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Activităţi:  
- construirea unei staţii de tratare a deşeurilor în două faze: faza de separare mecanică a 

fracţiilor componente şi faza de tratare biologică menită să descompună şi să stabilizeze 
partea biodegradabilă 

 
5. TRANSPORT URBAN DURABIL ÎN MUNICIPIUL BOTOŞANI PRIN REABILITAREA, 
MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI CU 
TRAMVAIUL 
Perioada de implementare: 2014-2020  
Scop: reabilitarea, modernizarea şi extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul 
din municipiul Botoşani 
Valoare estimată: 88.000.000 lei 
Parteneri: Operatorul de transport public local  
Surse de finanţare: POR sau echivalent 
 

6. CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI DIN ZONA MUNICIPIULUI DOROHOI PRIN 
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SOCIO-URBANE 
 
Perioada de implementare: 2014-2020  
Valoare estimată: 80.000.000 lei 
Parteneri: - 
Surse de finanţare: POR sau echivalent 
 

7. ADUCŢIUNE ŞI DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN ORAŞUL SĂVENI, JUDEŢUL BOTOŞANI 
Perioada de implementare: 2014-2020  
Valoare estimată: 5.100.000 lei 
Parteneri: - 
Surse de finanţare: Bugetul de stat, Bugetele locale, fonduri private  
 
8. MODERNIZARE STRĂZI PRINCIPALE ÎN ORAŞUL DARABANI, JUD. BOTOŞANI 
Perioada de implementare: 2014-2020  
Valoare estimată: 42.527.980 lei 
Parteneri: - 
Surse de finanţare: POR sau echivalent, Bugetul de stat, Bugetele locale  
 

9. MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAŞUL FLĂMÂNZI, JUD. BOTOŞANI 
Perioada de implementare: 2014-2020  
Valoare estimată: 17.729.820 lei 
Parteneri: - 
Surse de finanţare: POR sau echivalent, Bugetul de stat, Bugetele locale  
 

10. PROIECT DE REGENERARE URBANĂ A ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI 
Perioada de implementare: 2014-2020  
Valoare estimată: 67.500.000 lei 
Parteneri: - 
Surse de finanţare: POR sau echivalent, Bugetul de stat, Bugetele locale . 
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7.2 LISTA INDICATIVĂ A PROIECTELOR PE DOMENII DE ACŢIUNE 
 

Domenii de acţiune  Titlu proiect Iniţiator/Parteneri Surse de finanţare 
1.1.1 Modernizarea 
infrastructurii rutiere a 
judeţului (DN, DJ, DC, DS, DE şi 
centuri ocolitoare) inclusiv 
construcţie/reabilitare poduri 
şi podeţe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Modernizare drumuri de legătură cu localităţile  
componente ale oraşului Săveni  

Primăria oraş Săveni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi  urbane în 
oraşul Săveni  

Primăria oraş Săveni 

Modernizare drumuri de explotare în oraşul Săveni,jud. 
Botoşani  

Primăria oraş Săveni 
 

Realizarea unei şosele de centură care să ocolească 
oraşul Flămânzi,pentru drumul european E58  

Primăria oraş Flămânzi 

Asfaltarea străzilor principale din oraşul Flămânzi pentru 
fluidizarea traficului şi realizarea în fapt a statutului de 
urban al localităţii  

Primăria oraş Flămânzi 

Construirea de poduri şi podeţe peste râurile din UAT 
Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi 

Asfaltarea drumurilor săteşti ce leagă oraşul Flămânzi de 
satele Chiţoveni şi Prisăcani, aflate în administaţia sa, 
pentru a facilita accesul locuitorilor din satele Prisăcani 
şi Chiţoveni la centrul localităţii şi DE 58  

Primăria oraş Flămânzi 

Împietruirea străzilor din zona periurbană a oraşului 
Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi 

Construcţia de piste de biciclete şi trotuare în oraşul 
Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi 

Împietruirea drumurilor de interes agricol şi silvic de pe 
raza UAT Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi 

Modernizare străzi în lungime de 5,75 km  Primăria oraş Bucecea 
Introducerea unor bariere antifonice pentru protecţia 
zonelor rezidenţiale aflate în vecinătatea arterelor de 
circulaţie majore  

Municipiul Botoşani 

DJ Ştefăneşti-Dobârceni 2+400 m  Consiliul Local Ştefăneşti 
Elaborarea şi implementarea unui concept integrat de 
circulaţie, care să ţină cont de traficul motorizat şi de 
cel pietonal în scopul fluidizării circulaţiei în interiorul 
municipiului sub toate aspectele   

Municipiul Dorohoi 

Modernizarea şi extinderea reţelei de străzi a 
municipiului pentru îmbunătăţirea fluidităţii traficului, 
siguranţei şi intermodalitatea  

Municipiul Dorohoi 

Modernizare retea stradală ocolitoare zona centrală şi 
realizarea lucrărilor de infrastructură pentru fluidizarea 
traficului auto şi pietonal: pasaje, alveole, semnalizare 
rutieră  

Municipiul Dorohoi 
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Centura ocolitoare deviere trafic tranzit municipiu  Municipiul Dorohoi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernizare str. Colonel Vasiliu, municipiul Dorohoi Municipiul  Dorohoi  
Modernizare drumuri principale în oraşul Darabani, jud. 
Botoşani  

Municipiul Darabani 

Asfaltare străzi zona centrală, oraşul Darabani, jud. 
Botoşani  

Municipiul Darabani 

Modernizare DJ 208D 18+140-21+100 lim. Jud. SV-
Bucecea 

DJDP Botoşani 

Modernizare DJ 282 58+625-61+385 lim. Jud. Iaşi – Rediu DJDP Botoşani 
Modernizare DJ 282A 0+000-10+000 DN 29D-Ionăşeni-
Măşcăteni 

DJDP Botoşani 

Modernizare DJ 282H 0+890-6+540 Răuseni-Călăraşi DJDP Botoşani 
Modernizare DJ 291D 31+000-46+220 Oroftiana-Baranca-
Bajura (Darabani) 

DJDP Botoşani 

Modernizare DJ 291K 0+000-7+220 DJ 291B (Lozna) – 
Călineşti – DN 29C (Talpa) – Talpa 

DJDP Botoşani 

Modernizare DJ 292A 0+000-2+500 Corlăteni-Dimăcheni DJDP Botoşani 
Modernizare DJ 293 26+090-47+700 Mileanca-Codreni-
Puţureni-Coţuşca-Ghireni –DN 24C 

DJDP Botoşani 

Modernizare DJ 293A 1+010-11+550 Coţuşca-Viişoara 
mică-Viişoara-Cuza Vodă 

DJDP Botoşani 

Modernizare DJ 294 0+000-1+200 DN29-Gulioaia DJDP Botoşani 
Modernizare DJ 294A 2+100-9+900 Avrămeni-Panaitoaia-
D. Cantemir-Mitoc 

DJDP Botoşani 

Modernizare DJ 294C 0+000-12+000 Manoleasa-Zahoreni-
Borolea-Hăneşti 

DJDP Botoşani 

Modernizare DJ 208I 18+800-3+600 lim.jud. SV-Tudora-DJ 
208C (Joldeşti) 

DJDP Botoşani 

Modernizare DJ 282 61+385-76+200 Rediu-Răuseni-
Hlipiceni-Todireni DJ 297  

DJDP Botoşani 

Covoare şi reciclări DJ 282 H 0+000-0+890 Răuseni DJDP Botoşani 
Covoare şi reciclări DJ 291 31+000-46+220 Oroftiana-
Baranca-Bajura (Darabani) 

DJDP Botoşani 

Covoare şi reciclări DJ 291K 0+000-6+800 Leorda-Bucecea DJDP Botoşani 
Covoare şi reciclări DJ 291K 10+700-15+830 Bucecea-DN 
29 (Huţani) 

DJDP Botoşani 

Modernizare drum judeţean DJ 291B 0+000-7+900 DJ 
291C-Şendriceni-Lozna 

DJDP Botoşani 

Covoare şi reciclări DJ 294A 0+000-2+100 Avrămeni DJDP Botoşani 
Covoare şi reciclări DJ 296 2+100-23+250 Botoşani-
Cişmea-Roma-Nicşeni-Dorobanţi-Podeni 

DJDP Botoşani 
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Covoare şi reciclări DJ 297 0+000-25+950 DN 29-
Blândeşti-Cerchejeni-Suliţa-Cheleş-Lunca-Cerneşti-
Todireni (DJ 282) 

DJDP Botoşani  
 

Covoare şi reciclări DJ 298 21+500-29+900 Dragalina-
Cristineşti 

DJDP Botoşani 

Modernizare DJ 282 Todireni (DJ 297)-Jijia-Buimăceni-
Albeşti-Măşcăteni-Truşeşti (DJ 29D), km 76+200-98+100 

DJDP Botoşani  
 

Modernizare drum judeţean  DJ 28 Truşeşti (DJ 29D)-
Buhăceni, km 98+100-104+000 

DJDP Botoşani  

Modernizare drum judeţean  DJ 282 Săveni-Podriga-
Drăguşeni-Mihail Kogălniceanu- Nichiteni-Coţuşca-Rădăuţi 
Prut, km 130+600-164+845 

DJDP Botoşani  

Modernizare drum judeţean DJ 291 Leorda- Bucecea, km 
0+000-6+800 şi Bucecea –DN 29 (Huţani), km 10+700-
15+830 

DJDP Botoşani  

Modernizare drum judeţean DJ 293 DN 29 A –Dumeni, km 
0+000-8+100 şi Dumeni- Havârna-Mileanca, km 9+000-
26+090 

DJDP Botoşani  

Modernizare drum judeţean DJ 296 Cişmea-Roma km 
4+700-11+480, Roma km 12+320-14+000, Roma-Nicşeni 
km 15+300-18+400 şi Nicşeni-Dorobanţi km 18+950-
23+250 

DJDP Botoşani  

Modernizare drum judeţean DJ 297 DN 29- Blândeşti-
Cerchejeni-Suliţa-Cheleş-Lunca-Cerneşti-Todireni (DJ 
282), KM 0+000-25+950 

DJDP Botoşani  

Modernizare drum judeţean DJ 298 Dumeni-Cristineşti, 
km 15+100-27+900 

DJDP Botoşani  

Modenizare drum judeţean DJ 298A DN 29A (Darabani)- 
DJ 293, km 0+250-10+000 

DJDP Botoşani  

Modernizare DJ 282 km 60+385-61+385, Rediu DJDP Botoşani  
Modernizare DJ 291D km  31+000-33+000, Oroftiana DJDP Botoşani  
Modernizare DJ 208H km 21+450-25+500, Mănăstire 
Vorona-Schit Vorona 

DJDP Botoşani  

Modernizare DJ 208H km 28+000-34+000, Oneaga-
Pădureni  

DJDP Botoşani  

Modernizare DJ 208T, km 17+200-19+960, DJ 291 
Călineşti (DN 29C)  

DJDP Botoşani  

Modernizare DJ 282, km 104+000-117+570, Buhăceni-
Dângeni- Hăneşti 

DJDP Botoşani  

Modernizare DJ 291D km 13+000-18+000 DJDP Botoşani  
Modernizare DJ 294, km 12+500-22+100, Dângeni-Brăteni-
Mihălăşeni 

DJDP Botoşani  
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Modernizare DJ 294A, km 2+100-9+900, Avrămeni-
Panaitoaia-D. Cantemir-Mitoc 

DJDP Botoşani  

Modernizare DJ 294B, km 2+400-13+010 Dobârceni-
Murguţa- Ştefăneşti 

DJDP Botoşani  

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI COMUNA ALBESTI BUGET LOCAL 
Modernizare drumuri de interes local în satele comunei 
Albeşti   

Primăria comunei Albeşti  

Asfaltare DJ 208H, Buda-Padureni Comuna Coşula, Consiliul 
Judetean Botosani 

Fonduri europene 

Asfaltare centru civic Corni, comuna Corni, judeţul 
Botoşani 

COMUNA CORNI BUGET LOCAL 

Reabilitare prin asfaltare drum comunal DC 56 A– Balta 
Arsă – Corni DJ 208H de la km 3+713 la km 8+713, Corni- 
DJ 208 H-DC 55 A – DS 89-Râul Siret de la km 8+714 la km 
12+022, comuna Corni, jude. Botoşani 

COMUNA CORNI, GAL Valea 
Siretului de Sus 

BUGET LOCAL 
BUGET JUDEŢEAN 

Modernizarea prin asfaltare a drumurilor de interes 
public local 

Comuna Tudora BUGET LOCAL 

Modernizare DC 63 Mandresti-Vladeni 
Modernizare DC 58 Brehuiesti 
Modernizare DC 63 A 
Modernizare DC 64 A 
Modernizare strazi in com.Vladeni cu satele 
apartinatoare: Vladeni,Mandresti, Brehuiesti,Hutani si 
Hriscani 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

“Modernizare DC 17 Ungureni – Epureni – Iacobeni – 
Strahotin – Hulub, în comunele Ungureni şi Dângeni, 
judeţul Botoşani” 
Modernizare DC 15 Mihai Viteazu – Ştiubieni – Drăguşeni, 
km 0+000 – 2+745, comuna Ungureni 
Modernizare DC 18 Ungureni (Epureni) – Vicoleni, km 
0+000 - 2+000, comuna Ungureni 
Modernizare DC 18A Ungureni (Plopenii Mari) – Vicoleni, 
km 0+000 – 3+000, comuna Ungureni 
Modernizare DC 18 B Plopenii Mici – Mihai Viteazu, km 0 + 
000- 3+000, comuna Ungureni 
Modernizare DC 20 A Durneşti – Mândreşti, km 0+000 – 
2+000, comuna Ungureni 
Modernizare drumuri locale şi săteşti în comuna Ungureni 

Comuna Ungureni 
 
Comuna Dângeni 
 
Comuna Ştiubieni 

Buget local 
Fonduri europene, alte 
surse 

Modernizare DJ 293 şi DJ 298 Comuna George Enescu CJ CJ 
- Modernizare DC 86 -care realizează legătura între DJ 

293 şi Sat Stînca (2,4 km) 
Comuna George Enescu/ CJ CJ 

- Construirea de podeţe pentru accesul la gospodăriile 
populatiei pe DJ 298 şi DJ 293 

Comuna George Enescu /CJ CJ 
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Modernizare-Asfaltarea D.J.Dangeni-Brateni-Mihalaseni-
Dobârceni-Murguta-Stefanestei; 

Comuna Dobârceni Fonduri Europene 

Modernizare  drumuri  comunale D.C.28  şi  d.C.23  B 
Gorbăneşti  Viforeni 
Modernizare  D.C.28  A  Bătrîneşti  George  Coşbuc 

Consiliul  Local  Gorbăneşti Ministerul  dezvoltării  
regionale 

Refacere şi modernizare drum comunal DC76B,Pădureni-
Dersca,(DJ291B),km 6+000 -8+100,comuna 
Dersca,jud.Botoşani 

Comuna Dersca 
 

PNDR  
 
 

Modernizare drumuri de interes local 4,600 km în comuna 
Dersca,jud.Botoşani 

Comuna Dersca BUGET LOCAL 

Modernizare DC 21 Mileanca-Drăguşeni (două tronsoane a 
3,5 km) 
Modernizare DC 21A (1,44 km) 

Comuna Mileanca  

Modernizare prin asfaltare 20km drumuri comunale si 
satesti, in comuna Vaculesti, satele Vaculesti, Saucenita 
si Gorovei. 
Construire de poduri si podete in comuna Vaculesti, 
satele Vaculesti, Saucenita si Gorovei. 

Primaria Vaculesti/ Proprii/Imprumut 
extern 

Modernizare DC 32 km 0+000-4+750,DN 29 D(TRUSESTI-
IONASENI)-DJ 282A(IONASENI) comuna Trusesti, judetul 
Botosani 
Modernizare drumuri comunale in comuna Trusesti 

UAT COMUNA TRUSESTI Buget de stat 
Buget local 

Modernizare drumuri satesti in comuna Mihai Eminescu                                           
Reabilitare poduri si podete in comuna Mihai Eminescu                                                   
Modernizare si reabilitare drumuri comunale in comuna 
Mihai Eminescu                                                                                                               

PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat sau finantari 
europene 

Reabilitare poduri şi podeţe în satele Conceşti şi Movileni Comuna Conceşti Buget de stat 
Modernizare drumuri principale de acces către 
exploataţiile agricole din comuna Cristineşti, judeţul 
Botoşani 

Comuna Cristineşti FEADR 

Modernizare DC S din DJ 282 
Reparare, pietruire DC 3A Rădăuţi Prut - Viişoara 

CL Rădăuţi Prut BS 

Modernizare drumuri comunale 
Construire pod beton peste Jijia 
Construire podeţe în comuna Todireni 

Comuna Todireni Fonduri europene 

Asfaltare DC 38 
Pietruirea drumurilor săteşti 

 BUGET LOCAL 

Modernizare DC 66 comuna Leorda 
Lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii 
rutiere afectate de inundaţii în anul 2010 în comuna 
Leorda 

Comuna Leorda 
 

BUGET LOCAL/1997 
Buget local 

Pod în comuna Leorda, judeţul Botoşani Comuna Leorda 
 

OUG nr. 28/2013 
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Modernizare drumuri de exploatare Comuna Leorda  
Modernizare DC 33, comuna Româneşti 
Modernizare drumuri săteşti în comuna Româneşti 

Comuna Româneşti BL+BS/fd. UE 

Asfaltare DC 49 şi DC 49A Comuna Băluşeni Buget de stat 
Reabilitare pod sat Coşuleni 
Reabilitare pod sat Zăiceşti 

Comuna Băluşeni Buget de stat 

Refacere şi modernizare drumuri comunale DC 1B, km 
0+000-1+100, DC 2, km 0+000-1+500, comuna Păltiniş 

UAT Păltiniş PNDR-FEADR/Măsura 
322 

Modernizare drumuri comunale DC 2A, DC 2B, DC 2C UAT PALTINIS Fonduri europene, 
Buget de stat, Buget 
local, parteneriat 
pubic-privat, alte 
fonduri 

Modernizare drumuri de interes local UAT PALTINIS Fonduri europene, 
Buget de stat, Buget 
local, parteneriat 
pubic-privat, alte 
fonduri 

a)Modernizare drumuri comunale in comuna Frumusica 
b) Reabilitare drumuri de interes local. 
c)Construirea a doua poduri peste paraul Varnita 

CL Frumusica 
 
 

Fonduri europene; 
buget de stat; buget 
local 

Modernizare drumurilor de interes local din comuna 
Lozna, judeţul botoşani 

Comuna Lozna 
 

fonduri europene/ 
fonduri 
guvernamentale 

Modernizarea infrastructurii rutiere prin asfaltarea 
drumurilor comunale DC 76, DC79, DC73. Construcţia şi 
reabilitarea următoarelor poduri: pod Gherghel, pod 
centru Horlăceni precum şi podeţe de pe drumurile 
săteşti şi de exploataţie de pe raza comunei 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
buget 

Modernizare DC23, Nastase-Negreşti, km 5+500-7+850 şi 
DC23G, Nastase-Păun, km 0+000-1+000 
Modernizare drum comunal negreşti-Slobozia Silişcani şi 
Sărata-Caraiman 

CL Mihălăşeni Buget local 

Modernizare DC – 87 Broscăuţi-Slobozia 
Modernizare drumuri locale în satul Broscăuţi 10 km 

Consiliul Local Broscăuţi 
 
 

BUGET LOCAL 
Fonduri Europene+ 
cofin 

Modernizare drum comunal DC 29 km 0+000-16+900, DN 
29D-Silişcani-Burleşti-Soroceni-Burla-Unţeni-DN 29-
Mînăstireni, comuna Unţeni 

Comuna Unţeni Bugetul de stat 

Constructie pod pe DC 66 loc. Cotargaci, com.Roma 
 

Primar Roma,C.J.Botosani OG 7/2006 

Modernizare DC 66 B Roma-Dimacheni 
 

Primar Roma,C.J.Botosani buget local 
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Modernizare DC 66 Roma-Cotargaci Primar Roma,C.J.Botosani buget local 
Modernizare  DC 80 si  DC 81  satele  Ibanesti  si  
Dumbravita 
Constructie  poduri  si  podete 
Intretinerea,reabilitarea si consolidarea  retelei de  
drumuri  comunale  si  satesti 

Primaria  comunei  Ibanesti -buget local 
-alte surse 
 

Modernizare drumuri agricole de exploataţie în Comuna 
Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani 

Comuna Vârfu Câmpului Uniunea Europeana  
Sursa: PNDR 

Modernizare a drumurilor comunale : 
DC 82 B Suharău – Alba , 5 km 
DC 82 D Oroftiana – Frontieră , 4,5 km 
DC 82 C Lişna – Stânca ,6,5 km 
DC 82 F Smirdan – Arborea , 3,9 km 
DC 82 E Lişna – Suharău , 5,3 km 
DC 82 G Suharău – Dămileni , 2,8 km 

Primăria Suharau Buget de stat / 
Fonduri europene  

Modernizare DC 31 A Stăuceni-Tocileni,cmuna 
Stăuceni,judeţul Botoşani 

Comuna Stăuceni 
 
 

Buget local 

Modernizare drumuri comunale şi săteşti în comuna 
Stăuceni 

Comuna Stăuceni Fonduri europene 

Modernizare drumuri comunale Comuna Cordăreni PNDR 
Modernizare drumuri comunale 
Modernizare drumuri de interes local 

Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Modernizare DC 187 
Regularizare pârâu Voronca 
Construcţie pod Poiana 

Primăria Vorona  

Construire, reabilitare poduri în comuna Viişoara Comuna Viişoara Fonduri 
guvernamentale, 
europene 

Modernizare DC 52B şi construire pod de beton armat 
peste Miletin 

CL Copălău Buget local + 
buget de stat 

Proiect integrat: “1. Modernizare drumuri de interes 
local în comuna Mihălăşeni. 2. Reabilitare cămin 
cultural şi înfiinţare muzeu, sat Mihălăşeni. 3. Centru de 
asistenţă după programul şcolar tip after school, în 
localitatea Sărata, comuna Mihălăşeni. 4. Amenajare târg 
tradiţional în localitatea Mihălăşeni, comuna Mihălăşeni, 
judeţul Botoşani. 5. Bază sportivă multifuncţională în 
localitatea Mihălăşeni, comuna Mihălăşeni.  
6. Achiziţionarea unui buldoexcavator în cadrul 
serviciului de gospodărire comunală al Comunei 
Mihălăşeni, judeţul Botoşani” 

CL Mihălăşeni Fonduri UE 
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Asfaltare DC 38 
Pietruirea drumurilor săteşti 

Primăria Hlipiceni Buget local 

Reparaţii curente şi întreţinere periodică pentru DC 35 A, 
DC 35 D, DC 35 E,DC 35 G, în lungime de 11, 615 km, 
comuna Călăraşi, jud. Botoşani 

Comuna Călărasi Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Reabilitare poduri şi podeţe Comuna Călărasi Buget local 
Construire poduri si podete noi Comuna Călărasi Buget local 
Reabilitare prin impietruire drumuri locale (strazi) in 
Com. Calarasi, jud. Botosani 

Comuna Călărasi Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Modernizare  DJ 282 H Călăraşi-Libertatea-DN 24C, km 
6+540-11+540, L=5,0km 

Comuna Călărasi Fonduri europene 

Modernizare DJ 282 H Călăraşi -Răuseni Comuna Călărasi Fonduri europene 
Modernizare DC35B şi DC 35F, Com. Călăraşi, jud. 
Botoşani 

Comuna Călărasi Buget local 

Modernizare DC 3G, Com. Călărasi, Jud. Botosani Comuna Călărasi Buget local 

Modernizare drumuri locale (strazi) Com. Călăraşi. Jud. 
Botosani 

Comuna Călărasi Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Modernizare drumuri agricole de exploatare: DE 281, DE 
282, DE 290,DE 291 

Comuna Răuseni, jud. 
Botoşani 

APDRP 

Reprofilare si impietruire pe DC 3 si DC 36 lungime 3 km CL Răuseni, CJ Botoşani Buget local + Consiliul 
Judetean  

Reabilitare drumuri comunale şi sătesti CL Răuseni, CJ Botoşani Buget local + Consiliul 
Judetean 

Modernizare drumuri comunale Rauseni-Doina DC 36 pe o 
lungime de 4,450km  

CL Răuseni, CJ Botoşani  Buget local + sume 
defalcate Fonduri 
garantie BUGET LOCAL 

Reconstructie spatiu pietonal pe o distanta de 1 km 
lungime, 110mp cu pavele si borduri 

CL Răuseni, CJ Botoşani Buget local + sume 
defalcate Guvernul 
României 

1.Reabilitarea şi extinderea drumurilor comunale 
2.Reabilitarea şi extinderea reţelei de drumuri 
colectoare 
3.Modernizarea şi extinderea sistemelor de protecţie şi 
siguranţă rutieră  
4.Îmbunătăţirea sistemelor de marcaje rutiere 
5. Reabilitarea şi extinderea drumurilor de exploatare 

Primăria Răuseni PND  2014-2020; 
Buget local  
 
 

Modernizare drum judetean DJ 294A Mitoc-Avrameni Primăria Mitoc/Consiliul 
Judeţean 

Consiliul Judeţean 

Modernizare DC 9 în sat Horia, com. Mitoc Primăria comunei Mitoc OUG 28/2013 
Modernizare DC 40, 1A, 41B, de pe raza Comunei Lunca, 
jud. Botoşani 

Primăria Com. Lunca  
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Modernizare DJ 282-Buhăceni-Dîngeni-Hăneşti 
kmm104+000-117+570 

Consiliul Judeţean Botoşani+ 
Primăria Dîngeni+ 
Primăria Ungureni 

Credit 
Buget local 

Modernizare DJ 294- Dîngeni-Mihălăşeni km 12+500-
22+100 

Consiliul Judeţean Botoşani+ 
Primăria Dîngeni+ 
Primăria Ungureni 

Credit, Buget local 

Modernizare DC 17-Ungureni-Dîngeni-Truşeşti km 5+100-
11+670 

Consiliul Judeţean Botoşani+ 
Primăria Dîngeni+ 
Primăria Ungureni 

Credit, Buget local 
 

Modernizare DC 19 Dîngeni-Vlăsineşti Consiliul Judeţean Botoşani+ 
Primăria Dîngeni+ 
Primăria Ungureni 

Credit, Buget local 
 

Reabilitare şi modernizare drumuri săteşti Primăria Dîngeni Fonduri proprii 
Amenajare de trotuare şi piste pentru biciclişti- centru 
de comună 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Modernizarea  prin asfaltare a D:C: 68 A Brăieşti-Popeni 
Modernizarea D.C. 68 C Brăieşti Dimăcheni 
      

Comuna Brăieşti, Consiliul 
Judeţean Botoşani 

 

Clasarea DC 66 în DJ şi predarea acestuia Consiliului 
Judeţean pentru construcţie  şi reabilitare 

Comuna Brăieşti, Consiliul 
Judeţean Botoşani 

 

1.Asfaltarea drumului Nicşeni - Costeşti 
2. Asfaltarea drumului Nicşeni – Dacia 
 

Com. Nicşeni  

Modernizare străzi orăşeneşti în lungime  de 7,965 km Primaria Bucecea  

Modernizarea  DC 52 C prin covor asfaltic (pe o porţiune 
de 3,6 km ) 
Modernizarea DC (covor asfaltic) 

Primaria Coşula OUG 28/2013 sau  
Fonduri structurale 
H.G. 
Fonduri structurale 

1.Modernizarea DC 27B-27C 
2. Modernizare drumuri săteşti în localitatea Suliţa şi 
Dracşani 
3. Construire podeţ dalat din beton armat- cinci bucăţi 
4. Podeţe peste cursuri de apă pentru accesul la 
gospodăriile populaţiei din Com. Suliţa, jud. Botosani- 10 
buc. 
5. Recalibrarea şanţurilor de scurgere a apei 
6. Construirea de locuri de parcare în centrul Comunei 
7. Montarea de parazăpezi în zonele în care se 
înzăpezeşte iarna 
8. Reabilitare pod peste Burla în zona Suliţoaia 

Primăria Suliţa Consiliul Local/Fonduri 
structurale, Fonduri de 
la Consiliul Judeţean, 
Bugetul de stat, 
fonduri europene, 
împrumuturi bancare 
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1.Asfaltare DC 69 Carasa – Dimăcheni, de la DJ Râul Jijia 
– pod Ichim, 3km 
2.Asfaltare DC  carasa- Corlăteni de la DJ 292- cătun 
pădure, 6km Primăria şi Consiliul local, personal medical, 
DSP Botoşani/Buget local, buget de stat, fonduri 
europene, etc. 
3.Asfaltare DC 69  Vlădeni- Dimăcheni, de la DJ 292 – la 
Halta Mătieni 

Primăria Corlăteni  

Modernizarea infrastructurii de drumuri comunale şi 
săteşti a Com. Manoleasa, sat Sadoveni DC 528=1280ml, 
DS =1720ml, sat Loturi DS 535=1700 ml, sat Liveni DS 
258=1220 ml, DS 88=1210 ml, DS 88=1210 ml, DS 390=290 
ml,  DS 210=150 ml, DS303=130 ml,  DS 89= 270 ml, sat 
Zahoreni  DC 11=2550 ml. Lungime totală 
DC+DS=10.520ml 

Primăria Manoleasa  

Modernizare drumuri de interes local in comuna Ripiceni 
in lungime de 2,100 km 

Primăria Ripiceni OUG 28/2013- PNDL 

Constructie poduri pe drumurile comunale DC23D, DC23E, 
DC23F 

Primăria Ripiceni OUG 28/2013- PNDL 

Modernizare prin asfaltare a D.S. nr. 6 sat Corni – DJ 208 
H – DC 56A de la km. 0+000 la km. 0+910, comuna Corni, 
judeţul Botoşani  

COMUNA CORNI GAL „VALEA 
SIRETULUI DE SUS” 

Fonduri europene 
BUGET LOCAL 
BUGET JUDEŢEAN 

Modernizare prin asfaltare a D.S. nr. 92 sat Corni – DJ 208 
H – Cotu Corni - DJ 208 H de la km. 0+000 la km. 0+910, 
comuna Corni, judeţul Botoşani 

COMUNA CORNI GAL „VALEA 
SIRETULUI DE SUS” 

Fonduri europene 
BUGET LOCAL 
BUGET JUDEŢEAN 

Reabilitare prin asfaltare a D.V. 24 Corni – DJ 208 H – DC 
55A de la km. 0+000 la km. 3+140, comuna Corni, judeţul 
Botoşani 

COMUNA CORNI GAL „VALEA 
SIRETULUI DE SUS” 

Fonduri europene 
BUGET LOCAL 
BUGET JUDEŢEAN 

Reabilitare prin asfaltare a D.V. 52  şi D.V. 87 sat 
Sarafineşti - DJ 208 H – DC 55A de la km. 0+000 la km. 
2+350, comuna Corni, judeţul Botoşani 

COMUNA CORNI,COMUNA 
VORONA GAL „VALEA 
SIRETULUI DE SUS” 

Fonduri europene 
BUGET LOCAL 
BUGET JUDEŢEAN 

Modernizare drumuri de interes local, comuna Dobârceni UAT DOBÂRCENI  
Judetul BOTOSANI 

OUG 28/2013 

Modernizare DC 14 b,  comuna Vlăsineşti, judeţul 
Botoşani 

Comuna Vlăsineşti 
 

PND locală POR  

 Modernizare DC 19, ce leagă comuna Vlăsineşti de 
comuna Dîngeni 

Comuna Vlăsineşti 
 

POR 

Modernizare drum de legătură între localităţile Aurel 
Vlaicu- Ichimeni  

Primăria Avrămeni  
 

Buget local/alte surse 

 Modernizare şi asfaltare  drumuri săteşti din comuna 
Avrămeni 

Primăria Avrămeni Buget local/alte surse 

Modernizare şi asfaltare DC 11; DC 10; DC 13. Primăria Avrămeni Buget local/alte surse 
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Împietruire  drumuri de interes agricol şi silvic pe raza 
comunei Avrămeni 

Primăria Avrămeni Buget local/alte surse 

Construcţie de poduri şi podeţe pe pârâurile din U.A.T. 
Avrămeni 

Primăria Avrămeni Buget local/alte surse 

Asfaltare 2,5 km drum principal-satesc, sat Adaseni; 
Reabilitare DC 10 pe 3,5 km; 

Comuna Adăşeni  

Modernizare drumuri agricole de exploataţie din Com. 
Drăguşeni 

Comuna Drăguşeni PNDR-FEADR  

Modernizare DC 5 Podriga, DC 7 Sarata-Drăguşeni, în 
lungime de 2.900 km 

Comuna Drăguşeni BUGET LOCAL, OUG nr. 
28/2013 

Modernizare DC 80 Pomirla-DJ 291D Primăria comunei Pomirla 
 

 

Modernizare drumuri satesti in satele: Pomirla, Racovat si 
Hulubesti cuprinse in domeniul public al comunei 

Primăria comunei Pomirla  

Modernizare DC 77A-Pomirla-Corjauti Primăria comunei Pomirla  

Modernizare reţele drumuri comunale în comuna 
Durneşti,judeţul Botoşani. 

Primăria Durneşti OUG 28/2013 

Modernizare drum comunal Flamanzi, Storesti Vladeni-
Deal, Radeni, Boscoteni, limita cu jud. Iasi 

Primăria Frumuşica BL, Buget local 

-Modernizare drumuri de interes local in comuna 
Frumusica         
-Reabilitare drumuri satesti in comuna Frumusica 

Primăria Frumuşica BL 

Achizitionarea unui autogreder, pentru intretinerea 
retelei de drumuri si dezapezire 

Primăria Frumuşica BL 

Modernizare drum comunal DC42, în comuna Prăjeni, 
judeţ Botoşani. 

CL Prăjeni BL 

Modernizare drumuri săteşti în comuna Prăjeni, judeţul 
Botoşani. 

CL Prăjeni BL 

Modernizare DC43A, DC43B în comuna Prăjeni, Jud. 
Botoşani. 

CL Prăjeni BL 

Reabilitarea prin petruire drumuri săteşti în sat Lupăria, 
com Prăjeni 

CL Prăjeni BL 

Modernizare DC42, reparaţii pod metalic în satul Miletin, 
comuna Prăjeni 

CL Prăjeni BL 

Reabilitare podeţe la intersecţiile de drumuri in sat 
Rachiti com Rachiti 
 

CL Răchiţi Fonduri proprii 

Reabilitare podeţe la intersecţiile de drumuri in sat 
Roşiori com Rachiti 
 

CL Răchiţi Fonduri proprii 
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Reabilitare podeţe la intersecţiile de drumuri in sat 
Cişmea com Rachiti 
 

CL Răchiţi Fonduri proprii 

Reabilitare podeţe la intersecţiile de drumuri in sat 
Costesti com Rachiti 

CL Răchiţi Fonduri proprii 

Reabilitare (asfaltare) reţea de drumuri comunale şi 
săteşti în comuna Hăneşti 

CL Hăneşti  

Modernizare drumuri de interes local CL Havîrna  
Asfaltare şi modernizare drumuri comunale şi săteşti în 
comuna Cristeşti  

CL Cristeşti  

Construire, reabilitare, pod rutier pârâul Cornaci la cruce 
cu cătunul Palanca, din sat Oneaga, DC 51 (drum sătesc 
830) 

CL Cristeşti  

Modernizare drumuri comunale şi săteşti CL Comuna Coţuşca Bugetul local 
Buget judeţean 

Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în 
comuna Coţuşca, jud. Botoşani 

CL Comuna Coţuşca OUG 28/2008 

Asfaltare D.C. 27-D.N 29D -Şoldăneşti- 2.5 km Primăria Com. Blândeşti  
Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în 
Comuna Ungureni, judeţul Botoşani 

CL Comuna Ungureni  

Lucrări de întreţinere de drumuri din intravilanul satelor 
(21,9 km), pe drumurile Epureni – 7.440 ml; Sapoveni – 
5.260 ml; Plopenii Mari – 4.120 ml;Ungureni – 5.105 ml 

CL Comuna Ungureni  

Modernizare DC 17 Ungureni – Dîngeni 
 

CL Comuna Ungureni  

Modernizare drumuri comunale şi săteşti Com. Hudeşti  
Împietruire şi modernizare drumuri de exploatare din 
extravilanul comunei 

Com. Hudeşti  

Construire poduri şi podeţe Com. Hudeşti  
Modernizare şi asfaltare DC53 Orăşeni –Deal, Orăşeni-Vale C.L. Curteşti  
Modernizare şi asfaltare DC 60A Mănăstirea Doamnei- 
Curteşi 

C.L. Curteşti  

Modernizare drum l=0,718 km în localitatea Orăşeni -Deal  C.L. Curteşti  
Achiziţionare autogreder pentru serviciul de dezapezire C.L. Todireni Bugetul local/Fonduri 

europene 
Achiziţionare buldoexcavator pentru serviciul de 
gospodărire comunală 

C.L. Todireni  

Construire/Modernizare centru social persoane vârstnice 
în comuna Todireni 

C.L. Todireni Bugetul local/ Fonduri 
europene 

Dezvoltarea capacităţii la nivel local cu privire la 
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale  

C.L. Todireni Bugetul local/ Fonduri 
europene 
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Modernizarea drumului comunal  de legătură între satele 
Mănăstirea Doameni – Agafton şi extinderea reţelei de 
transport judeţean pentru călători până  la Agafton 

D.J.S.T. Botoşani  CJ Botoşani, CL 
Curteşti 

Modernizare drumuri locale 6 km  Primăria Hilişeu - Horia OUG 28/2013 
Modernizare drumuri locale 4 km Primăria Hilişeu -Horia OUG 28/2013 
Modernizare DC 77A Hilişeu -  Horia- Pomîrla Primăria Hilişeu –Horia Fonduri europene   
Modernizare DC 77 Hilişeu - Horia- Dersca Primăria Hilişeu - Horia Fonduri europene   
Reabilitarea/ modernizarea drumurilor comunale şi 
săteşti 

Primăria Dimăcheni  

Modernizare prin betonare a drumurilor locale din 
comuna Cândeşti 

Primăria Cândeşti Fonduri europene   

1.1.2 Modernizarea 
infrastructurii căilor ferate 

   

1.1.3 Modernizarea 
infrastructurii vămilor 
 
 

Construcţia Vămii Rădăuţi-Prut 
 

Consiliul Judeţean Botoşani  

Deschiderea traficului prin vama Racovăţ Consiliul Judeţean Botoşani  

1.1.4 Modernizarea 
infrastructurii de 
telecomunicaţii şi IT 
(broadband) 
 

Dotarea cu programe informatice  si alte echipamente 
informatice 

CL Răuseni, CJ Botoşani Buget local + sume 
defalcate 

Achiziţionarea şi dotarea cu echipamente IT 
Procurarea de programe informatice moderne 
Instruirea personalului în utilizarea echipamentelor 
Investiţii în informatizare şi în resursele umane 

Primăria Suliţa Primăria şi Consiliul 
local/Buget local, 
buget de stat, fonduri 
europene, etc. 

 
1.1.5 Extinderea şi 
modernizarea reţelelor de 
transport şi 
distribuţie/furnizare a gazelor 
naturale 
 

 

 

 

 

Aducţiunea cu gaze naturale în  oraşul  Săveni Primăria oraş Săveni  

Realizare Staţie de joasă presiune gaze naturale şi 
construcţie reţea de distribuţie gaze naturale în oraşul 
Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi 

Extindere reţea gaz metan  Primăria oraş Bucecea 

Alimentare cu gaze naturale a localităţii   Consiliul Local Ştefăneşti 

Extinderea şi modernizarea reţelelor de gaze naturale din 
municipiul Dorohoi  

Municipiul Dorohoi 

 
Introducerea unui sistem de alimentare cu gaze naturale 

 
Consiliul Local Cosula 

 
OUG si Fonduri 
structurale  

Aducţiune de gaz Consiliul Local Cosula H.G. 
Fonduri structurale 
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Reţea de distribuţie  a gazelor naturale în comuna Corni 
şi racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale  

 
Comuna Corni 
 

 
BUGET LOCAL 
Parteneriat public - 
privat 

Sistem de distributie gaze naturale in  
com.Vladeni cu satele apartinatoare: Vladeni,Mandresti, 
Brehuiesti,Hutani si Hriscani 

 
C.L. Vlădeni 

 
BS+BL+Fonduri 
structurale 

„Înfiinţare distribuţie gaze naturale în comuna Ungureni, 
judeţul Botoşani” 

 
Comuna Ungureni 
Oraşul Săveni 

Buget local Fonduri 
europene, alte surse 

Înfiinţare reţea de transport şi distribuţie gaze naturale Comuna George Enescu  
Înfiinţarea distribuţie gaze naturale în comuna Dersca, 
jud.Botoşani 

Comuna Dersca Guvernul României 
 

Reţea de furnizare a gazelor naturale în localităţile 
comunei Mileanca, judeţul Botoşani. 

Comuna Mileanca  

Infiintare retea de transport si distributie gaze naturale 
in localitatea Trusesti,judetul Botosani 

UAT COMUNA TRUSESTI Buget de stat 
Buget local 

Modernizarea retelelor de transport de pe raza comunei 
Mihai Eminescu;                     

PRIMARIA MIHAI EMINESCU Buget local si buget de 
stat sau finantari 
europene 

Extindere retea  de  gaze naturale in comuna Mihai 
Eminescu 

PRIMARIA MIHAI EMINESCU Buget local si buget de 
stat sau finantari 
europene 

SF “Înfiinţare distribuţie gaze naturale în localităţile 
Leorda, Costineşti, Dolina, Mitoc, comuna Leorda” 

Comuna Leorda  

Înfiinţare distribuţie de gaze naturale în comuna Copălău CL Copălău Buget local + 
buget de stat 

Infiintarea retelei de alimentare cu gaze natural in 
comuna Frumusica 

CL Frumusica Fonduri europene; 
buget de stat 

Aducţiune cu gaze naturale a satelor Lozna şi Străteni, 
comuna Lozna, judeţul Botoşani 

Comuna Lozna 
 

Fonduri europene/ 
Fonduri 
guvernamentale 
 

Extinderea reţelelor de transport şi distribuţie/furnizare 
a gazelor naturale în satele componente ale comunei 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
buget 

Înfiinţare reţea de distribuire gaze naturale în comuna 
Broscăuţi 

Consiliul Local Broscăuţi 
 

Fonduri europene + 
cofinanţare 

Înfiinţare staţie de distribuţie gaze naturale şi reţele de 
racordare 

Comuna Vârfu Câmpului Fonduri judeţene 
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Înfiinţare distribuţie gaze naturale în comuna Stăuceni, 
judeţul Botoşani 

Comuna Stăuceni Ministerul Economiei 
Comerţului şi Mediului 
de Afaceri în vederea 
concesionării 
serviciului 

Extinderea retelelor de gaze in colaborare cu parteneri 
privati 

PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat, fonduri europene 

Înfiinţarea reţelelor de distribuţie şi furnizarea gazelor 
naturale în localităţile aparţinătoare de Com. Brăeşti 

C.L Brăeşti Fonduri europene+ 
Buget Local 

Construire retea alimentare cu gaze, in satele Calarasi, 
Libertatea si Plesani, Com. Calarasil, jud. Botosani 

Comuna Călărasi Fonduri europene, 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Infiintare retea de distributie a gazelor in Comuna Lunca, 
jud. botoşani 

Primăria Com. Lunca  

Extindere reţea de gaze naturale Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Realizarea reţelelor de transport şi distribuţie/furnizare 
a gazelor naturale în comuna Brăieşti 

Primăria Brăieşti  

Iniţierea proiectului de alimentare cu gaze naturale în 
Com. Suliţa (Traseu: Copălău-Suliţa-Cheliş) 

Primăria Suliţa Consiliul local/Fonduri 
structurale/Bugetul  
de stat, EON gaz, 
Guvern, bănci, etc. 

Susţinerea extinderii reţelei de gaz Primăria Răuseni PND  2014-2020; 
POS  de Mediu 2014-
2020; Bugetul local 

Reţea de distribuţie a gazelor naturale în  comuna 
Vlăsineşti  şi racordarea la sistemul de distribuţie a 
gazelor  naturale  

Comuna Vlăsineşti BL+Fonduri 
Guvernamentale 
+Fonduri Structurale 

Reţea de gaze naturale în comuna Prăjeni CL Prăjeni 
ADI Valea Melitinului 

BL, Buget de Stat 
Fonduri Europene 

Aductiune conducta gaz metan in satele Cişmea şi 
Rachiti, com Rachiti 

CL Răchiţi Fonduri proprii 
 

Extindere reţea distributie gaz metan satele Cişmea şi 
Rachiti 

CL Răchiţi Fonduri proprii 
 

Racordarea comunei  Cristeşti cu satele Oneaga, Schit- 
Orăşeni, Unguroaia,  la conducta de gaz metan 

CL  Cristeşti  

Înfiinţare reţele de aducţiune şi distribuţie, staţie de 
reglare a presiunii gazului metan în comuna Curteşti 

C.L. Curteşti  

Alimentare cu gaz a satelor Hilişeu - Horia şi Iezer Primăria Hilişeu - Horia  
1.1.6 Extinderea şi 
modernizarea reţelelor de 

Electrificare cătun Balta Roşie, sat Prisăcani, oraş 
Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi 
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transport şi 
distribuţie/furnizare a energiei 
electrice şi iluminat public 
local, alte reţele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public 
eficient energetic din Municipiul Botoşani  

Municipiul Botoşani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitarea iluminatului public/mediu   Consiliul Local Ştefăneşti 
 

Reţea subterană de cabluri a municipiului Botoşani  Municipiul Botoşani 
 

Extinderea şi modernizarea reţelelor electrice din 
municipiul Dorohoi  

Municipiul Dorohoi 
 

Crearea infrastructurii subterane de transport aferentă 
serviciiilor de interne, telefonie şi energie  

Municipiul Dorohoi 
 

Modernizarea şi extinderea reţelei publice de iluminat şi 
implementarea soluţiilor moderne de eficientizare 
energetică a iluminatului public în municipiul Dorohoi  

Municipiul Dorohoi 

 
Modernizare si extinderea iluminatului public 

 
Consiliul Local Cosula 

 
OUG si Fonduri 
structurale 

Extindere reţele electrice în satele comunei Curteşti C.L. Curteşti  
Modernizarea iluminatului public Consiliul Local Cosula H.G.  

Fonduri structurale 
Extindere şi modernizare reţele de transport şi furnizare 
a energiei electrice şi de iluminat public local comuna 
Corni 

COMUNA CORNI 
 

BUGET LOCAL 
Parteneriat public - 
privat 

Modernizare sistem de iluminat public in 
com.Vladeni,jud.Botosani 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Eficientizarea iluminatului public in comuna Mihai 
Eminescu 

PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat 

Modernizarea si extinderea iluminatului public in comuna 
Mihai Eminescu 

Primăria MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat 

„Iluminat public şi festiv” Comuna Ungureni Buget local 
Fonduri europene, alte 
surse 

Modernizare şi extindere iluminat public Comuna George Enescu  
Extindere iluminat public- Modernizarea retelelor de 
transport al energiei electrice(inlocuirea unor stalpi); 

Comuna Dobârceni Fonduri Europene 

 Modernizarea  iluminatului  public  în  localităţile  
comunei  Gorbăneşti 

Consiliul  Local  Gorbăneşti Bugetul  local 

Extinderea şi modernizarea reţelelor de iluminat public 
local în localitaţile comunei Mileanca, judeţul Botoşani 

Comuna Mileanca  

Extindere reţea iluminat public in sat Saucenita , comuna 
Vaculesti 

Primaria Vaculesti Proprii/Guvernamental
e 

Achizitionare energie electrica prin Ringul Energiei 
Electrice al Pietii la Disponibil, in comuna Vaculesti. 

Primaria Vaculesti Proprii/Guvernamental
e 
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Modernizare relele de iluminat public in comuna Trusesti 
 

UAT COMUNA TRUSESTI Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 

Iluminarea arhitecturala a centrului civic al localitatii 
Trusesti, judetul Botosani 

UAT COMUNA TRUSESTI Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 

Extindere + modernizare iluminat public, sat Mihăileni, 
Pârâu Negru, Rogojeşti 

Primăria Comunei Mihăileni fonduri europene 
nerambursabile 

Extindere + modernizare iluminat public, sat Mihăileni, 
Rogojeşti 

Primăria Com. Mihăileni fonduri europene 
nerambursabile 

Modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie a 
energiei electrice şi iluminat public 

Comuna Conceşti Buget local 

Modenizarea iluminatului public în comuna Todireni Comuna Todireni Fonduri europene 
Extinderea şi modernizarea reţelelor de transport şi 
distribuţie/furnizare a energiei electrice şi iluminat 
public local 

Primăria Hlipiceni  

Extinderi reţele electrice în comuna Româneşti Comuna Româneşti BL+BS/fd. UE 
Extinderea şi modernizarea reţelei de energie electrică 
din Băluşeni 

Comuna Băluşeni Buget de stat 

Extindere reţele electrice în Copălău CL Copălău Buget local + 
buget de stat 

Alimentarea cu energie electrica a catunului Piriul Halm, 
sat. Boscoteni 

CL Frumusica Fonduri europene; 
buget de stat 

Extinderea si modernizarea iluminatului public in comuna 
Frumusica 

CL Frumusica Fonduri europene; 
buget de stat 

Extinderea şi modernizarea reţelelor de transport şi 
distribuţie/furnizare a energiei electrice şi iluminatului 
public în satele componente ale comunei Şendriceni 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
buget 

Modernizare iluminat public local CL Mihălăşeni Fonduri UE 
Extindere reţea de iluminat public în comuna Broscăuţi  Consiliul Local Broscăuţi Fonduri proprii 
Modernizarea reţelei de distribuţie a energiei electrice şi 
iluminat public local 

Comuna Unţeni Bugetul de stat 

Extinderea si modernizarea sistem de iluminat public 
local 

Primăria Comunei Roma Bugetul local 

Modernizarea/extinderea  retelei de iluminat public. 
Utilizarea sistemelor  cu  led-uri 

Primaria  comunei  Ibanesti  buget local 
alte surse 

Implementare reţea iluminat stradal prin folosirea de 
surse alternative 

Comuna Vârfu Câmpului  Fonduri judeţene 

Modernizare iluminat public în comuna Suharău , judeţul 
Botoşani  

Primăria Suharau Buget de stat / 
Fonduri europene  

Modernizare reţele electrice şi iluminat public Comuna Viişoara Fonduri 
guvernamentale, 
europene, buget local 
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Modernizarea reţelelor de iluminat stradal prin 
introducerea sistemului de iluminat neconvenţional solar, 
comuna Corni, judeţul Botosani 

COMUNA CORNI 
 

(POS CCE) - (AP4) 
(DMI) 2- Fonduri 
europene, Buget local 

Valorificarea resurselor energetice regenerabile în 
vederea producerii de energie electrică necesară 
iluminatului public stradal şi al clădirilor de interes 
public din comuna Durneşti,judeţul Botoşani 

Comuna Durneşti Compania Naţională de 
investiţii 

Modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice şi iluminat public în satele 
Brăeşti, Poiana, Popeni şi Vâlcelele 

C.L Brăeşti Fonduri europene 
+surse atrase 

Extinderea şi modernizarea reţelei de transport şi 
distribuţie a energiei electrice şi  a iluminatului public 
local în comuna Brăieşti 

Comuna  Brăieşti  

Extinderea si modernizarea retelelor de iluminat public 
in satele Călărasi, Libertatea  si Plesani, Com. Calarasi, 
jud. Botosani 

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Extindere retea iluminat public in satele: Stolniceni, 
Pogorasti, Rediu Rauseni, Doina 

CL Răuseni, CJ Botoşani Buget local + sume 
defalcate 

Reabilitare iluminat public CL Răuseni, CJ Botoşani Buget local + sume 
defalcate  

1.Extindere reţelei de energie electrică la terenurile nou 
intrate în intravilan 
2.Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminare 
stradală 
3.Utilizarea energiei din surse alternative pentru 
iluminatul public 

Primăria Răuseni 
 
 

 
 
 

PND  2014-2020; 
POS de Mediu 2014-
2020; Bugetul local 
PND  2014-2020; 
Programul sectorial de 
mediu; Bugetul local 

Extindere reţea de joasă tensiune în Com. Lunca, jud. 
botoşani 

Primăria Com. Lunca  

Alimentare cu energie electrică a Cartierului Tineretului Primăria Dîngeni Fonduri proprii 
Extindere şi modernizare reţelelor de transport şi 
furnizare a energiei electrice şi de iluminat public local 
în Com. Lozna, jud. Botoşani 

Com. Lozna Buget de Stat/Buget 
local/Fonduri 
europene 

Reabilitare sistem de iluminat public Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Extindere + modernizare iluminat public, sat Mihăileni, 
Rogojești 

Primăria Com. Mihăileni fonduri europene 
nerambursabile 

Întocmirea unui studiu care să releve oportunitatea 
extinderii sistemului de iluminat public în toate satele 
Com. Suliţa şi înfiinţarea unui serviciu de iluminat public 
licenţiat de ASNRSC până în 2018 

Primăria Suliţa Consiliul local/Fonduri 
europene/Fonduri de 
la buget, bănci, etc. 

Extindere  şi modernizare iluminat public în satele 
aparţinătoare U.A.T. Avrămeni 

Primăria comunei Avrămeni Buget local/alte surse 
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Extindere  şi modernizare iluminat public în satele 
comunei Albeşti  

Primăria comunei Albeşti  

Eficientizarea iluminatului public in comuna Pomirla Primăria comunei Pomirla  
Modernizare iluminat public CL Prăjeni BL 
Extindere reţea distributie energie electrica în sat 
Rachiti, com Rachiţi 

Comuna Rachiti Fonduri proprii 

Extindere reţea distributie energie electrica în sat 
Roşiori, com Rachiţi 

Comuna Rachiti Fonduri proprii 

Extindere reţea distributie energie electrica în sat 
Costesti com Rachiţi 

CL Rachiti Fonduri proprii 

 Eficientizarea iluminatului stradal si al institutiilor 
publice utilizind lampi si becuri cu tehnologie LED 

UAT PALTINIS Fonduri europene, 
Buget de stat, Buget 
local, parteneriat 
pubic-privat, alte 
fonduri 

Extindere reţea electrică în satele Cristeşti şi Schit-
Orăşeni (3km) şi reabilitare iluminat public în toată 
comuna 

CL  Cristeşti  

Reabilitare şi extindere iluminat public Comuna Hudeşti  
Modernizarea iluminatului public în localitaţile comunei 
Coţuşca 

CL Comuna Coţuşca Bugetul local 
Bugetul de stat 

Extindere şi reparaţii ale sistemului de iluminat public la 
nivelul comunei Ungureni, în satele Durneşti, Vicoleni, 
Plopenii Mari, Ungureni, Sapoveni 

CL Comuna Ungureni  

1.1.7 Infrastructura de 
locuinţe/locuinţe sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din 
Municipiul Botoşani  

Municipiul Botoşani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Execuţie 2 blocuri ANL  Primăria oraş Bucecea 
Locuinţe ANL în oraşul Flămânzi, prin Programul de 
construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii 

Primăria oraş Flămânzi 

Construcţia de locuinţe sociale şi pentru situaţii de 
urgenţă în oraşul Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi 

Reabilitarea energetică şi mansardarea blocurilor din 
oraşul Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi 

Reabilitare bloc 47 garsoniere în loc. Stânca   Consiliul Local Ştefăneşti 
Construcţia de locuinţe sociale de calitate în Municipiul 
Botoşani  

Municipiul Botoşani 

Amenajarea unei tabere de creaţie pentru studenţi şi 
elevi în Zona Metropolitană Mihai Eminescu (Ipoteşti)  

Municipiul Botoşani 

Construcţia de locuinţe pentru tineri în regim de 
închiriere în Municipiul Botoşani  

Municipiul Botoşani 

Reabilitarea şi creşterea performanţei energetice a 
mediului construit din municipiul Dorohoi  

Municipiul Dorohoi 



 

225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regenerare urbană – zona centru, zona industriala - noi 
funcţionalităţi şi abordări arhitectonice   

Municipiul Dorohoi  
 
 
 
 
 

Scăderea deficitului de spaţiu locuibil -  locuinţe pentru 
tineri  

Municipiul Dorohoi 

Crearea unor condiţii de viaţă decente pentru locuitorii 
municipiului ca premiză a participării active la 
dezvoltarea economică durabilă a municipiului (creşterea 
condiţiilor mediului locuit prin reabilitarea locuinţelor 
sociale multifamiliale situate în municipiul Dorohoi, 
imobile aflate în proprietatea municipiului Dorohoi)  

Municipiul Dorohoi 

Constructia a 12 locuinte  sociale pentru familii nevoiase Consiliul Local Cosula OUG si Fonduri 
structurale 

Reabilitare bloc de locuinţe pentru persoane aflate în 
situaţii de risc – locuinţe sociale 

Primăria Com. Mihăileni fonduri europene 
nerambursabile 

Construirea unui ansamblu de locuinte pentru cadrele 
didactice titular si pentru specialistii care au servici pe 
raza comunei Frumusica si nu au locuinta 

CL Frumusica Fonduri europene; 
buget de stat 

Construire locuinte sociale si pentru specialistii din Com. 
Calarasi 

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Demolare clădire primărie veche, amenajare parc 
agrement, parcare auto şi imprejmuire incinta primarie 

CL Răuseni Buget local + sume 
defalcate 

Amenajari interioare si dotare local nou Primaria Rauseni Comuna Răuseni, jud. 
Botoşani 

Buget local + sume 
defalcate, Guvernul 
Romaniei 

Construirea de locuinţe sociale Primăria Răuseni PND 2014-2020;  
POR 2014-2020 
Buget local 
 

Construirea de locuinte pentru specialisti Comuna Mitoc Fonduri 
guvernamentale 

Construire Bloc de locuinte in Com. Lunca Primăria Com. Lunca  
Alocare teren în vederea constructiei Cartierului 
Tineretului 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Construire bloc ANL pentru tineri Primăria Dîngeni  
Locuinţe de serviciu Primăria Ştiubieni/ Consiliul 

Judeţean Botoşani 
Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Realizarea de locuinţe sociale pentru specialişti şi 
profesori  ce îşi desfăşoară  activitatea în com. Brăieşti 

Primăria Brăieşti/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

 

Reabilitare bloc de locuinţe pentru persoane aflate în 
situaţii de risc – locuinţe sociale. 

Primăria Com. Mihăileni fonduri europene 
nerambursabile 
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Reabilitarea blocurilor de locuinţe A1,A2 şi A3 din 
comuna Prăjeni 

CL Prăjeni BL 

Reabilitare bloc garsoniere în sat Răchiţi com Răchiţi CL Rachiti Fonduri proprii 
Locuinţe ANL în localitatea Vlăsineşti comuna Vlăsineşti -BL 

-Fonduri 
guvernamentale 

1.1.8 Infrastructura de 
transport urban durabil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crearea unei platforme multimodale în zona Botoşani-
Gară (transport urban-autogară rutieră-gară feroviară)  

Consiliul Judeţean Botoşani  

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea liniilor de 
tramvai în Municipiul Botoşani precum şi achiziţia de 
mijloace de transport  

Municipiul Botoşani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creşterea accesibilităţii urbane, prin modernizarea 
străzilor urbane din Municipiul Botoşani  

Municipiul Botoşani 

Implementarea unui sistem avansat de management al 
traficului rutier şi al transportului public în Municipiul 
Botoşani 

Municipiul Botoşani 

Extinderea şi modernizarea transportului public în comun 
în Zona Metropolitană Botoşani, inclusiv achiziţie de 
mijloace de transport ecologice  

Municipiul Botoşani 

Construcţia de parking-uri auto în zona centrală şi în 
zonele rezidenţiale ale Municipiului Botoşani -  

Municipiul Botoşani 

Construirea unor terminale de transfer călători între 
Zona Metropolitană şi Zona Municipală Botoşani  

Municipiul Botoşani 

Construirea unei centuri noi pentru devierea traficului pe 
zona de sud a Municipiului Botoşani   

Municipiul Botoşani 

Îmbunătăţirea managementului urban printr-o gestionare 
mai eficientă a spaţiului liber în vederea fluidizării 
traficului  

Municipiul Dorohoi 

Managementul transportului public de călători  Municipiul Dorohoi 
Intretinere si reparatii statii de autobuz si intrari in 
comuna 

PRIMARIA MIHAI EMINESCU Buget local  

Construcţia de staţii de aşteptare călători pt transportul 
public local 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
Buget local 

Construire statii de autobuz Comuna Călărasi Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Proiect integrat Modernizare drum comunal DC 3 km 
19+345-21+808 si drumuri satesti Stolniceni si Pogorasti, 
Com. Răuseni, jud. Botoşani 

Comuna Răuseni, jud. 
Botoşani 

FEADR 

Amenajari interioare si dotare local nou Primaria Rauseni Comuna Răuseni, jud. 
Botoşani 

Buget local + sume 
defalcate Guvernul 
Romaniei 
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 1.Reabilitarea trotuarelor existente şi amenajarea de 
trotuare şi alei acolo unde nu există 
2.Contractarea unei companii private pentru servicii de 
transport public 
3.Amenajarea staţiilor de transport în comun 

Primăria Răuseni PND  2014-2020; 
Buget local 
PND  2014-2020; 
POR 2014-2020; 
Buget local 

Amenajarea de staţii de microbuz + indicatoare Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Amenajarea de staţii de microbuz/autobuz şi indicatoare 
rutiere  
Achiziţionare micobuz transport elevi  

Primăria comunei Avrămeni Buget local/alte surse 

Achiziţionare utilaje agricole si de transport pentru 
serviciile publice comunale 

Primăria comunei Pomirla  

Amenajare trotuare în centrul civic şi marcaje pietonale  Comuna Hudeşti  
-Reparaţii staţiil de transport în comun în satele Hudeşti 
şi Mlenăuţi 
-Amenajarea staţiilor de transport în comun în satele 
Mlenăuţi, Alba, Vatra şi Baranca   

Comuna Hudeşti  

Modernizare şi asfaltare în zonele centrale din satele 
comunei Curteşti 
 

C.L. Curteşti  

Staţie de transport călători în satele  comunei Curteşti C.L. Curteşti  
Amenajare alei pietonale în comuna Todireni 
 

C.L. Todireni Bugetul local/Fonduri 
europene 

Trotuar pietonal Primăria comunei Dersca Buget local 
1.2.1 Realizarea/reabilitarea

/extinderea/moderniza
rea reţelelor de 
alimentare cu apă şi 
canalizare şi staţii de 
epurare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extindere reţea de canalizare 3 km Primăria oraş Bucecea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extindere reţea de apă Primăria oraş Bucecea 

Execuţie staţie de epurare Primăria oraş Bucecea 

Modernizare şi extinderea sistemului de canalizare a 
oraşului Săveni, jud. Botoşani. 

Primăria oraş Săveni 

Reabilitarea reţelelor de distribuţie cu apă potabilă a 
oraşului Săveni 

Primăria oraş Săveni 

Alimentarea cu apă a satelor componente ale oraşului 
Săveni. 

Primăria oraş Săveni 

Sisteme de canalizare şi staţii de epurare în satele 
componente 

Primăria oraş Săveni 
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Realizarea unei surse suplimentare de alimentare cu apă 
curentă a unităţii 

Sanatoriul de Neuropsihiatrie 
Podriga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducta de aductiune apa potabila Botosani – 
aglomerarea Flamanzi – Frumusica 

SC Nova Apaserv SA 

Sistem de alimentare cu apa pentru localitati din zona de 
nord a judetului Botosani. 

SC Nova Apaserv SA 

Construire Staţii de epurare: Bucecea, Flămânzi, Săveni, 
Darabani, Ştefăneşti. 

SC Nova Apaserv SA 

Reţele de canalizare: Bucecea, Flămânzi, Săveni, 
Darabani, Ştefăneşti. 

SC Nova Apaserv SA 

Reţele de alimentare cu apă: Bucecea, Flămânzi, Săveni, 
Darabani, Ştefăneşti 

SC Nova Apaserv SA 

Extinderea reţelei de distribuţie apă potabilă şi a reţelei 
de canalizare în oraşul Flămânzi   

Primăria oraş Flămânzi  

Construire reţea de alimentare cu apă potabilă şi 
canalizare în satele Chiţoveni şi Prisăcani, aparţinând 
oraşului Flămânzi (BUGET LOCAL)  

Primăria oraş Flămânzi  

Reabilitarea sursei de apă din dealul Holm şi realizarea 
unei reţele de distribuţie a apei în zona periurbană a 
oraşului Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi  

Extinderea reţelelor de utilităţi (apă-canal, gaz, 
electricitate) în municipiul Botoşani şi Zona 
Metropolitană  

Municipiul Botoşani  

Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
de colectare şi gestionare a apelor uzate în Municipiul 
Dorohoi  

Municipiul Dorohoi  

Apă potabilă – reţele urbane, staţie de tratare, 
infrastructura transport + distribuţie urbană, protejarea 
resurselor de apă, modernizare acumularea Bucecea + 
aducţiune până la Dorohoi  

Municipiul Dorohoi  

Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare în 
oraşul Darabani, jud. Botoşani  

Municipiul Darabani  

Sistem de alimentare cu apă şi canalizare în satul Bajura, 
oraşul Darabani  

Municipiul Darabani  

Reţele de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de 
epurare în satele Coştiugeni, Măşcateni 

Comuna Albesti 
GAL „Colinele Moldovei” 
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Alimentare cu apă, reţele de canalizare şi staţii de 
epurare în satele Coştiugeni, Măşcăteni,  şi Tudor 
Vladimirescu   

Primăria comunei Albeşti  

Aducţiune de apă, canalizare şi staţie de epurare Consiliul Local Coşula Buget local  
Aducţiunea de apă, canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Coşula  

Consiliul Local Coşula OUG 28/2013 sau 
Fonduri structurale 

Reţea de alimentare cu apă în comuna Corni Comuna Corni 
Consiliul Judeţean Botoşani 

Buget local cu 
includere Master Plan/ 
Buget de stat P.N.D.L-
OUG nr. 28/2013 

Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate în 
localitatea Corni,  comuna Corni 

Comuna Corni 
Judeţean Botoşani 

Buget local, Buget de 
stat P.N.D.L-OUG nr. 
28/2013 

Reţea de alimentare cu apă în satele Sarafineşti şi 
Mesteacăn, Com. Corni 

COMUNA CORNI, Com. 
Vorona, GAL Valea Siretului 
de Sus 

Fonduri europene, 
Buget local 

Reţea de canalizare menajeră în satele Sarafineşti şi 
Mesteacăn, comuna Corni, judeţul Botoşani 

COMUNA CORNI, COMUNA 
VORONA, GAL „VALEA 
SIRETULUI DE SUS” 

Fonduri europene 
BUGET LOCAL 

Extindere reţea alimentare cu apă, înfiinţare reţea 
canalizare 

Primăria comunei Sulita Fonduri europene 

Sistem centralizat de canalizare menajeră şi staţie de 
epurare comuna Tudora,Judetul Botoşani. 
Extindere aducţiune apă în comuna Tudora, Judeţul 
Botoşani 

Comuna Tudora 
Judetul Botosani 
Comuna Tudora/Comuna 
Vorona 

BUGET LOCAL 
BUGET LOCAL 

Sistem integrat de alimentare cu apă în sat 
Cucuteni,comuna Durneşti,judeţul Botoşani 
-Reţele de canalizare şi staţie de epurare în sat 
Cucuteni,comuna Durneşti, judeţul Botoşani 
-Sistem de alimentare cu apă în localităţile Băbiceni-
Broşteni,comuna Durneşti,judeţul Botoşani 
-Reţele de canalizare şi staţie de epurare în localităţile 
Băbiceni-Broşteni,comuna Durneşti,judeţul Botoşani 
-Extindere sistem de alimentare cu apă şi sistem de 
canalizare cu staţie de epurare în localitatea 
Durneşti,comuna Durneşti,judeţul Botoşani 

Comuna Durneşti Compania Naţională de 
Investiţii 

Extindere aducţiune de apă în satul Durnesti Primăria Durneşti Bugetul local 

Extindere aducţiune de apă în satul Guranda,com. 
Durnesti 

Primăria Durneşti Bugetul local 

Sistem de alimentare cu apă în sat Cucuteni,com. 
Durneşti,jud. Botoşani 

Primăria Durneşti OUG 28/2013 
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Sistem de alimentare cu apă în localităţile Băbiceni- 
Broşteni,com. Durneşti, jud. Botoşani. 

Primăria Durneşti OUG 28/2013 

Reţele de canalizare şi staţie de epurare în sat 
Cucuteni,com. Durneşti,jud. Botoşani. 

Primăria Durneşti OUG 28/2013 

Reţele de canalizare şi staţie de epurare în localităţile 
Băbiceni-Broşteni,com. Durneşti, jud. Botoşani. 

Primăria Durneşti OUG 28/2013 

Alimentare cu apă canalizare si statie de epurare in 
com.Vladeni cu satele apartinatoare: Vladeni,Mandresti, 
Brehuiesti,Hutani si Hriscani 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

„Extindere alimentare cu apă în satele Mîndreşti, 
Călugărenii Vechi, Călugărenii Noi, Mihai Viteazu, 
Comuna Ungureni” 

Comuna Ungureni Buget local 
Fonduri europene, alte 
surse 

„Canalizare şi staţii de epurare în comuna Ungureni” Comuna Ungureni Buget local 
Fonduri europene, alte 
surse 

Extinderea reţea alimentare cu apă şi canalizare Comuna George Enescu şi CJ Fonduri europene 

Canalizare in toate satele comunei Dobârceni si statie de 
epurare a apelor uzate 

Comuna Dobârceni Fonduri Europene 

Alimentare  cu  apă a  localităţilor  Socrujeni, Bătrîneşti,  
George  Coşbuc, Gorbăneşti  şi  Vînători 

Consiliul  Local Gorbăneşti Fonduri Europene 

Canalizare  menajeră  şi  staţie  de  epurare 
a  localităţilor Gorbăneşti,Vînători,  Silişcani 
Socrujeni,  Bătrîneşti  şi  George  Coşbuc 

Consiliul  Local Gorbăneşti Fonduri Europene 

Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în 
comuna Dersca,jud.Botoşani 

Comuna Dersca  

Reţea de alimentare cu apă extindere în comuna 
Dersca,jud.Botoşani 

Comuna Dersca  

Sistem centralizat de alimentare cu apă, reţea de 
canalizare şi staţie de epurare în localitaţile comunei 
Mileanca, judeţul Botoşani 

Comuna Mileanca  

Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna 
Vaculesti satele Vaculesti si Saucenita. 

Primaria Vaculesti Proprii/Guvernamental
e/Parteneriat 

Sistem centralizat de canalizare si statii de epurare, in 
comuna Vaculesti, satele Vaculesti si Saucenita. 

Primaria Vaculesti Proprii/Guvernamental
e/Parteneriat 
 

Alimentare cu apa a localitatilor Drislea si Ionaseni, 
comuna Trusesti 

UAT Comuna Trusesti BUGET LOCAL 

Extindere retea alimentare cu apa in comuna Mihai 
Eminescu                                   

Primaria Mihai Eminescu  
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Extindere retea canalizare si statii de epurare in comuna 
Mihai Eminescu 

Primaria Mihai Eminescu buget local si buget de 
stat sau finantari 
europene 

Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă, staţie 
de tratare, reţea de canalizare cu staţie de epurare 

Primăria Mihăileni Agenţia de plăţi pentru 
dezvoltare rurală şi 
pescuit 

Extinderea reţelei de canalizare în satul Conceşti Comuna Conceşti Buget de stat 

Realizarea reţelelor de canalizare şi staţii de epurare Primăria Santa Mare Proiect UE, buget de 
stat 

Alimentare cu apa în localitatea Cristinesti, comuna 
Cristinesti, judeţul Botoşani 

Comuna Cristineşti FEADR 

Alimentare cu apă sat Miorcani. 
Reabilitare alimentare cu apă sat Rădăuţi Prut. 
Reparare alimentare cu apă sat Rediu 

CL Rădăuţi Prut BS 

Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare în 
comuna Todireni 

Comuna Todireni Fonduri europene 

Sistem integrat de alimentare cu apă în comuna Hlipiceni Primăria Hlipiceni HG 577 

Extindere reţea alimentare cu apă în localitatea Dolina şi 
Mitoc 

Comuna Leorda BUGET LOCAL 

Extindere alimentare cu apă în comuna Româneşti 
Canalizare şi staţii de epurare în comuna Româneşti 

Comuna Româneşti BL+BS/fd UE 

Canalizare şi staţie de epurare Băluşeni Comuna Băluşeni Buget de stat 
Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu 
apă în comuna Copălău 

CL Copălău Buget local + 
buget de stat 

Extindere alimentare cu apă în localitatea Horodiştea, 
comuna Păltiniş 
Canalizare menajeră şi staţie de epurare la Horodiştea 
Alimentare cu apă şi staţie de epurare în localitatea 
Păltiniş 

UAT Păltiniş PNDR-FEADR 

Construire, amenajare, dotare tehnica fântâni pentru 
locuitorii aflati in zone unde pinza freatică se afla la 
mare adincime 
 

UAT PALTINIS Fonduri europene, 
Buget de stat, Buget 
local, parteneriat 
pubic-privat, alte 
fonduri 

Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare 
pentru aglomerare Flamanzi-Frumusica 

CJ Botosani/CL Flamanzi; CL 
Frumusica 

Fonduri europene 
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Alimentare cu apă a localităţilor Lozna şi Străteni, 
comuna Lozna, judeţul Botoşani. Canalizare şi staţie de 
epurare, comuna Lozna, judeţul Botoşani  

Comuna Lozna 
 

fonduri europene/ 
fonduri 
guvernamentale 

Realizarea, modernizarea şi extinderea reţelei de 
alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Şendriceni, satele Pădureni, Horlăceni, 
Şendriceni şi Grupul Şcolar “Alexandru Vlahuţă” 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
buget 

Extindere alimentare cu apă a localităţilor Păun, 
Slobozia-Silişcani, Sărata, Caraiman, comuna Mihălăşeni 
Canalizare menajeră şi staţie de epurare loc. Mihălăşeni 

CL Mihălăşeni BUGET LOCAL 

Extindere alimentare cu apă în localităţile Mînăstireni , 
Burleşti, Soroceni şi Burla, comuna Unţeni, judeţul 
Botoşani   
Sistem de canalizare şi tratarea apelor uzate în 
localităţile Unţeni, Mînăstireni , Burleşti, Soroceni şi 
Burla, comuna Unţeni, judeţul Botoşani 

Comuna Unţeni Bugetul de stat 

Infiintare sistem de alimentare cu apa in 
Loc.Roma,Jud.Botosani 

Primăria Roma Bugetul local 

Extinderea  si  modernizarea sistemelor de  alimentare  
cu  apa  si  canalizare-epurare  din  judetul  Botosani 
Sistem de alimentare  cu  apa  si  canalizare-epurare  in  
comuna  Ibanesti, judetul Botosani 

Consiliul Judeten/primarii  
din judeţ/Com. Ibăneşti 

 

• Finalizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă 
potabilă în comuna Vârfu Câmpului 
• Înfiinţare staţie de canalizare şi staţie de epurare a 
apelor uzate în comuna Vârfu Câmpului 

Comuna Vârfu Câmpului Guvernul României , 
Buget local 

Alimentare cu apă şi canalizare  a comunei Suharău Consiliul Judeţean Fonduri europene 

Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna 
Stăuceni, judeţul Botoşani 

Comuna Stăuceni 
 

Buget local 

Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă în satul 
Cordăreni 
Înfiinţarea sistemului de canalizare cu staţie de epurare 

Comuna Cordăreni PNDR 

Alimentare cu apă sat Cuza Vodă 
Canalizare staţie epurare sat Viişoara 

Comuna Viişoara Guvernamentale, 
fonduri europene 

Canalizare staţie de epurare   Consiliul Local Ştefăneşti  

Extindere alimentare cu apă în comuna Broscăuţi 
Canalizare menajeră şi staţie de epurare  

Comuna Broscăuţi BL+BS/fd UE 

Realizarea alimentării cu apă a satului Popeni, Com. 
Brăeşti 

C.L Brăeşti Fonduri europene 
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Extindere şi modernizare a reţelei de apă din satele 
Brăeşti şi Poiana 

C.L Brăeşti Fonduri europene 

Realizare canalizare şi staţie de epurare pt. Satele 
Brăeşti, Poiana, Popeni şi Vâlcelele 

C.L Brăeşti Fonduri europene 

Extindere reţea de canalizare 3 km Primăria oraş Bucecea  

Canalizare şi staţie de epurare în  sat Călăraşi, com. 
Călăraşi, jud. Botoşani 

Comuna Călăraşi AFM 

Extindere şi canalizare menajeră în localităţile Călăraşi 
,Libertatea şi Pleşani şi staţii de epurare în Localităţile 
Libertatea şi Pleşani, Com. Călăraşi, jud. Botoşani 

Comuna Călăraşi Buget local 

Extindere sistem de alimentare cu apă în Com. Călăraşi, 
jud. Botoşani 

Comuna Călăraşi Buget local 

Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare în 
satele Stolniceni şi Rediu  din Comuna Răuseni, jud. 
Botoşani 

CL Răuseni, jud. Botoşani, CJ 
Botoşani 

Buget local + sume 
defalcate Fonduri 
garantie BUGET LOCAL 

Infiintare statie de epurare a apelor uzate in satele 
Stolniceni, Rediu din comuna Răuseni 

CL Răuseni, CJ Botoşani Buget local + sume 
defalcate Fonduri 
garantie BUGET LOCAL 

Proiect integrat  Canalizare menajera si statie de epurare 
in localitatile Rauseni si Pogorasti, Comuna Răuseni, jud. 
Botoşani 

Comuna Răuseni, jud. 
Botoşani 

FEADR 

1.Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare pluvială 
 2.Modernizarea şi extinderea reţelei de furnizare a apei 
potabile 
3.Modernizarea şi extinderea reţelei de canalizare a 
apelor uzate 

Primăria Răuseni PND  2014-2020; 
POS  de Mediu 2014-
2020; Bugetul local 

Reabilitarea si modernizarea retelei de alimentare cu apa 
si realizare canalizare si statii de epurare in satul Mitoc 

Comuna Mitoc Fonduri 
europene/Guvernul 
României/Consiliul 
Judeţean 

Extinderea retelei de alimentare cu apa si realizare 
canalizare si statii de epurare in satul Horia 

Comuna Mitoc Fonduri 
europene/Guvernul 
României/Consiliul 
Judeţean 

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei de 
alimentare cu apă şi realizare reţea de canalizare şi staţii 
de epurare în satele Mitoc şi Horia, com. Mitoc 

Comuna Mitoc Fonduri europene, 
buget de stat 

Realizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare şi 
staţii de epurare în Com. Lunca, jud. Botoşani 

Primăria Com. Lunca  
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Sistem de alimentare cu apă a satelor Hulub, Iacobeni, 
Dîngeni, Strahotin, comuna Dîngeni, jud.Botoşani din 
magistrala de alimentare cu apă Ştefăneşti-Ungureni 

Primăria Dîngeni Fonduri 
guvernamentale sau 
europene+ credit 
propriu 

Sisteme de canalizare şi epurare a apelor în satele 
componente comunei Dîngeni, jud. Botoşani 

Primăria Dîngeni Fonduri 
guvernamentale sau 
europene+ credit 
propriu 

Realizarea din surse proprii a alimentării cu apă a Fermei 
Gulioaia 

Primăria Dîngeni Fonduri 
guvernamentale sau 
europene+ credit 
propriu 

Alimentare apă Ştiubieni 
Alimentare apă Negreni 

Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Aducţiune apă curentă şi canalizare pentru comuna 
Nicşeni 

Primăria Nicşeni  

Realizarea reţelei de alimentare cu apă pe întreg 
teritoriul Com. Suliţa până în 2018 

Primăria Suliţa Consiliul local/Fonduri 
structurale/Fonduri 
Guvern, europene, 
împrumuturi bancare, 
etc. 

Reţea de canalizare şi staţie de epurare în Com. Suliţa 
până în 2018 

Primăria Suliţa Consiliul local/Fonduri 
structurale/Fonduri 
Guvern, europene, 
împrumuturi bancare, 
etc. 

Sistem de canalizare menajera si statie de epurare in 
comuna Ripiceni 

Primăria Ripiceni OUG 28/2013- PNDL 

1.Sistem centralizat de alimentare cu apă, comuna 
Vlăsineşti, judeţul Botoşani,  
2. Canalizare menajeră şi staţie de epurare, comuna 
Vlăsineşti, judeţul botoşani” 

Comuna Vlăsineşti PND Locală  
PNDR pentru  2014-
2020 

Reabilitare şi extindere reţea de apă, în satele Avrămeni 
şi Ichimeni  

Primăria comunei Avrămeni Buget local/alte surse 

Construire reţea de apă potabilă în satele Tudor 
Vladimirescu,  Aurel Vlaicu, Timuş, Dimitrie Cantemir  

Primăria comunei Avrămeni Buget local/alte surse 

Construire reţea de canalizare şi staţie de epurare în 
U.A.T. Avrămeni  

Primăria comunei Avrămeni Buget local/alte surse 

Finalizare alimentare cu apa a localitatii Adaseni; 
Alimentare cu apa localitatea Zoitani 

Primăria Adăşeni  
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Alimentare cu apa in localitatea Pomirla Primăria comunei Pomirla  

Alimentare cu apa ,canalizare si epurare in satul 
Hulubesti, comuna Pomirla  

Primăria comunei Pomirla  

Alimentarea cu apă, canalizare şi epurare în satul 
Hulubeşti, comuna Pomîrla  

Primăria comunei Pomirla  

Extindere Reţea de alimentare cu apă şi canalizare în 
satele Prăjeni, Cîmpeni, Lupăria com. Prăjeni, jud. 
Botoşani. 

 CL Prăjeni BL, Fonduri Europene 

Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi canalizare în 
satul Miletin, com. Prăjeni, jud. Botoşani. 

CL Prăjeni BL, Fonduri Europene  

Extindere Reţea de alimentare cu apă şi canalizare în 
comuna Prăjeni 

CL Prăjeni BL, Fonduri Europene 

Alimentare cu apă în sat Miletin, comuna Prăjeni CL Prăjeni BL, Fonduri Europene 

Legătura sistemului de apă  a comunei Prăjeni la sistemul 
judeţean 

CL Prăjeni, CJ BL,Fonduri Europene 

Construirea de noi surse  de apă (puţuri de mare 
adâncime) 

CL Prăjeni BL ,Fonduri Europene 

Canalizare menajera, statie de epurare, statie de pompe, 
reţele electrice de alimentare a statiei de epurare si a 
statiei de pompe, sat Roşiori comuna Rachiti 

CL Rachiti POS Mediu 
 

Canalizare menajera si statie de epurare in sat Costesti, 
comuna Rachiti 

CL Rachiti Fonduri 
guvernamentale 
 

Extindere canalizare menajera sat Rachiti, comuna 
Rachiti 

CL Rachiti Fonduri 
guvernamentale 

Extindere reţea alimentare cu apa sat Roşiori com Rachiti CL Rachiti Fonduri 
guvernamentale 

Canalizare menajera in sat Cişmea com Rachiti CL Rachiti Fonduri 
guvernamentale 

Construcţie reţea distribuţie reţea apă potabilă pentru 
satul Hăneşti 

CL Hăneşti  

Construire reţea canalizare în comuna Hăneşti CL Hăneşti  

Sistem centralizat  de alimentare cu apă localitatea 
Havîrna, comuna Havîrna   

CL  Havîrna  

Sistem centralizat de canalizare menajeră şi staţie de 
epurare,localitatea Havîrna, comuna Havărna 

CL  Havîrna  

Extindere de instalaţie  apă în satele Schit-Orăşeni, 
Oneaga şi Unguroaia  

CL  Cristeşti  
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Canalizare şi staţie de epurare în satele  Cristeşti, Schit- 
Orăşeni, Oneaga şi Unguroaia 

CL  Cristeşti  

Reactualizare alimentare cu apă a comunei Coţuşca – 
localităţile Coţuşca şi Puţureni 

CL Comuna Coţuşca BL, OUG 28/2008 
Alte surse 

Alimentare cu apă şi canalizare în Comuna Blândeşti Primăria Com. Blândeşti  

Propunere de proiect către C.J Botoşani – direcţionarea 
magistralelor de apă spre comunele  care nu au sursă de 
alimentare cu apă potabilă (spre ex. Gorbăneşti, 
Blândeşti, Suliţa, Lunca) 

Primăria Com. Blândeşti  

Extindere reţea de alimentare cu apă Com. Hudeşti  

Execuţie canalizare menajeră şi staţie de epurare Com. Hudeşti  

Alimentarea cu apă a tuturor localurilor de şcoli şi 
grădiniţe şi amenajarea de grupuri sanitare acolo unde nu 
există 

Com. Hudeşti  

Înfiinţare reţele de apă, canalizare, bazin apă şi staţie de 
epurare, în satele comunei Curteşti 

C.L. Curteşti  

Alimentare cu apă a satelor Hilişeu - Horia şi Iezer Primăria Hilişeu - Horia  

Realizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare la 
nivelul comunei Dimăcheni 

Primăria Dimăcheni  

 
1.2.2 Managementul deşeurilor 
în concordanţă cu planul 
judeţean de gestionare a 
deşeurilor/masterplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rampă de colectare a deşeurilor  Consiliul Local Ştefăneşti – 
parteneriat cu CJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Închiderea depozitului de deşeuri  Municipiul Dorohoi 

Inchiderea depozitului de deseuri al Orasului Darabani Oraşul Darabani 

Conformarea activităţii privind colectarea, transportul, 
tratarea şi depozitarea tuturor tipurilor de deşeuri 
urbane în municipiul Dorohoi. Implementarea 
tehnologiilor de reciclare, compostare şi neutralizare a 
deseurilor  

Municipiul Dorohoi 

Modernizarea capacităţilor de tratare, reciclare şi 
depozitare a deşeurilor spitaliceşti provenite din 
activitatea Spitalului Municipal Dorohoi  

Municipiul Dorohoi 

Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 
Botoşani 

Consiliul Judeţean şi toate 
Comunele şi Oraşele din 
judeţul Botoşani 

- fonduri europene 
nerambursabile 
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Implementare masterplan Primăria Dîngeni Taxă de salubritate 

Serviciul de gestionare propriu a deşeurilor prin 
intermediul societăţii S.C Gospodăria Comunală Dîngeni 

Primăria Dîngeni Taxă de salubritate 

Predarea spre gestionare a deşeurilor din com. Brăieşti 
către Consiliul Judeţean Botoşani 

Consiliul Judetean Botoşani / 
Comuna Brăieşti 

 

Creşterea nivelului de conştientizare a comunităţii asupra 
problemelor de protecţie a mediului înconjurător până în 
anul 2018 

Primăria Suliţa Primăria şi Consiliul 
local/Buget local, 
buget de stat, fonduri 
europene, etc. 

Efectuarea unui proiect care să analizeze oportunitatea 
înfiinţării unui serviciu propriu de salubritate pe aria 
administrative-teritorială a Com. Suliţa 

Primăria Suliţa Consiliul local /Fonduri 
europene, buget local, 
buget de stat,  credite 
bancare, etc. 

Efectuarea unui studio care să analizeze oprtunitatea 
înfiinţării unui serviciu propriu de colectare, transport, 
depozitare şi administrare a gunoiului de grajd în 
conformitate cu Directiva nr. 91/676/CEE a Uniunii 
Europene şi a legislaţiei romăneşti care tarnspune 
această directivă 

Primăria Suliţa Consiliul local /Fonduri 
europene, buget local, 
buget de stat,  credite 
bancare, etc. 

1. Sprijinirea operatorului de salubritate prin 
identificarea în comun a soluţiilor optime privind 
managementul deşeurilor 
2.Extinderea serviciilor de colectare a deşeurilor 
3.Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor 
4.Desfăşurarea de campanii de educaţie şi conştientizare 
a populaţiei cu privire la importanţa şi colectării 
selectivă a deşeurilor 
5.Amenajarea spaţiilor publice cu pubele de gunoi 
6.Conştientizarea agenţilor economici cu privire la 
importanţa şi procedurile de colectare selectivă a 
deşeurilor  
 7.Promovarea colectării selective a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice 

Primăria Răuseni PND  2014-2020; 
POS  de Mediu 2014-
2020; 
PO  Comun Ro-Ucr- Mo 
2014-2020; 
Bugetul local. 
 

Realizare platforma de gunoi in comuna Ripiceni Primăria Ripiceni OUG 28/2013- PNDL 

Amenajare spatii de colectare selectiva a deşeurilor in 
satele Pomirla, Racovat si Hulubesti 

Primăria comunei Pomirla  

Amenajare Spatii de depozitare a gunoiului de grajd in 
satele Pomirla, Hulubesti si Racovat. 

Primăria comunei Pomirla 
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Înfiinţare puţ sec pentru animale moarte Primăria comunei Pomirla  

Integrarea sistemului de gestionare a deşeurilor din 
comuna Prăjeni la sistemul judeţean 

CL Prăjeni Fonduri Europene 

1.2.3 Reabilitarea/ 
modernizarea sistemelor 
existente de încălzire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizarea investiţiilor aferente SACET – reţele 
secundare, puncte termice, racorduri (Program naţional 
Termoficare Căldură şi confort)   

Municipiul Botoşani  

Centrală Blocuri de locuit  Consiliul Local Ştefăneşti 
“Centrală termică pe combustibil solid Primăria 
Ungureni” 
 

Comuna Ungureni 
 

Buget local 
Fonduri europene, alte 
surse 

“Reabilitare termică a localurilor de învăţământ din 
comuna Ungureni” 

Liceul tehnologic Plopenii 
Mari, Com. Ungureni 

Buget local 
Fonduri europene, alte 
surse 

Incalzire centralizata  Scoala Vaculesti, corp ”B” Primaria Vaculesti Proprii/Parteneriat/Gu
vernamentale 

Reabilitarea sistemului  de incalzire Primaria Mihai 
Eminescu;                                 

Primăria Com. Mihai 
Eminescu 

buget local si buget de 
stat 

Reabilitarea sistemelor de incalzire in scolile din comuna 
Mihai Eminescu 

Primăria Com. Mihai 
Eminescu 

buget local si buget de 
stat 

Modernizarea sistemelor de încălzire la primărie şi 
instituţiile subordonate 

Comuna Todireni Fonduri europene 

Reabilitare sistem de încălzire sediu primărie Comuna Băluşeni  
Anveloparea instituţiilor publice din comuna Păltiniş şi 
dotarea cu panouri solare în vederea încălzirii apei 

UAT Păltiniş Fonduri europene 

Extindere sistem încălzire la Şcoala George Hazgan, 
comuna Vârfu Câmpului 

Comuna Vârfu Câmpului Fonduri locale 

Extinderea sistemelor existente de încălzire în sediul 
Primăriei Stăuceni 

Comuna Stăuceni Buget naţional 

Centrală termică Căminul Cultural Comuna Viişoara Fonduri 
guvernamentale, 
europene 

Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu lemne şi sobe 
la Şcolile din Com. Brăeşti 

Comuna Brăeşti  

Înlocuirea sistemului clasic de încălzire cu surse 
ecologice la Şcolile şi grădiniţa din Com. Brăieşti 

Şcoala Gh. Coman Brăeşti Fonduri de mediu + 
Buget local 

Parc eolian SC. Terra Romania SPV ONE 
SRL 

Fonduri europene 

Centrala termica Primaria si Caminul Cultural Calarasi Comuna Călărasi, Scoala 
Calarasi 

Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Centrala termica Gradinita Calarasi Comuna Călărasi, Scoala 
Calarasi 

Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 
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Centrala termica Camin Cultural Plescani Comuna Călărasi Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Achizitionare centrala termica Şcoala gimnaziala Mitoc Comuna Mitoc Buget local 
Extindere sistem de încălzire la Şcoala Gimnazială 
„Florică Murariu” Mitoc 

Primăria comunei Mitoc Buget local 

Modernizare sistem de încălzire Şcoala Gimnazială nr. 1 
Dîngeni 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Modernizare sistem de încălzire Şcoala primară nr. 1 
Hulub 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Modernizare sistem de încălzire Şcoala Gimnazială nr. 2 
Iacobeni 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Modernizare sistem de încălzire Şcoala Gimnazială nr. 2  
Strahotin 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Modernizare sistem de încălzire Cămin cultural Hulub Primăria Dîngeni Fonduri proprii 
Modernizare sistem de încălzire Cămin cultural Iacobeni Primăria Dîngeni Fonduri proprii 
Extindere sistem de încălzire –sediul Primăriei  Dîngeni Primăria Dîngeni Fonduri proprii 
Încălzire centralizată (centrale termice cu combustibili 
solizi) în 10 (zece) şcoli gimnaziale din satele 
componente a U.A.T. Avrămeni 

Primăria comunei Avrămeni Buget  local/ 
parteneriate/ 
 Fonduri Europene  

1.2.4 Utilizarea de energii 
alternative (eoliană, solară, 
etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotarea cu panouri solare a celor trei pavilioane în 
vederea asigurării energiei termice din surse 
neconvenţionale şi modernizarea instalaţiilor termice 
existente  

Sanatoriul de Neuropsihiatrie 
Potriga 

 

Reabilitarea termică a clădirilor publice din Municipiul 
Botoşani şi dotarea acestora cu instalaţii de producere a 
energiei electrice şi termice  din resurse regenerabile  

Municipiul Botoşani 

Realizarea unei noi capacităţi de producere a energiei 
electrice pentru iluminat public,prin valorificarea 
resursei de energie regenerabilă solară,în Municipiul 
Botoşani  

Municipiul Botoşani 

Utilizarea surselor regenerabile de energie solară,eoliană 
şi biocombustibil pentru producerea energiei electrice 
verzi în localitatea Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi 

Construire parcuri eoliene  Consiliul Local Ştefăneşti – CJ 

Valorificarea surselor alternative de energie prin 
dezvoltarea unor capacităţi de producere a energiei 
verzi: construirea parcului de celule fotovoltaice, eolian, 
biomasă  

Municipiul Dorohoi   
 

Utilizarea surselor regenerabile de energie solară,eoliană 
şi biocombustibil pentru producerea energiei electrice 
verzi în localitatea Flămânzi   

Primăria oraş Flămânzi  
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Centrala fotovoltaica in localitatea Albesti Comuna Albesti Fond de mediu 

Asigurarea pentru comuna Albeşti  a sustenabilităţii 
energetice din surse energetice  alternative  

Primăria comunei Albeşti  

Parc fotovoltaic in Comuna Cosula, Jud.Botosani 
(amenajarea unei plaje)  

Consiliul Local Cosula Fonduri  
Europene 

Realizarea unui sistem de de transformare a energiei 
solare in energie electrica necesara pentru consumul 
propriu al com.Vladeni, jud.Botosani 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

„Amenajare sisteme de energie alternativă la Primăria 
Ungureni şi localurile de învăţământ” 

Comuna Ungureni Buget local 
Fonduri europene, alte 
surse 

Energie pentru o comună curată Comuna Mileanca  
Alimentare cu energie din surse regenerabile(solara) a 
sediului primariei comunei Trusesti si a retelei de 
iluminat din central civic al localitatii Trusesti 

UAT COMUNA TRUSESTI Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 

Parc eolian SC Terra Romania SPV ONE 
SRL 

UE 

Înfiinţare parc fotovoltaic Comuna Todireni Fonduri europene 

Utilizarea energiei alternative (eoliană, solară etc) Primăria Hlipiceni  

“Valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea 
energiei verzi, construirea unei capacitati de producere a 
energiei electrice, prin valorificarea resurselor solare, in 
comuna Frumusica, judetul Botosani”   

CL Frumusica Fonduri europene 
AM POS CCE OIE 

Construirea unui parc eolian Comuna Lozna 
Parteneriat public/privat 

 

Utilizarea de energii alternative (energie eoliană) în 
comuna Şendriceni 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
buget 

Construcţie parc fotovoltaic în comuna Mihălăşeni CL Mihălăşeni / CJB Fonduri UE 

Sistem de transformare a energiei solare în energie 
electrică pentru consumul propriu al comunei Broscăuţi 

Consiliul Local Broscăuţi Fondul de Mediu 

Parc eolian Elsaco/Energie Verde, 
Comuna Unţeni 

privat 
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Utilizarea  panourilor  solare  in  sistemul de incalzire  si  
iluminat  pentru  institutiile publice, obiective din 
domeniul public  si privat al comunei, iluminat stradal si 
festiv. 

Primaria  comunei Ibanesti -buget local 
-alte surse 

Promovarea  utilizarii  energiei  alternative la nivel de 
comunitate  atat  in domeniul  public cat  si in cel privat. 

Primaria  comunei Ibanesti -buget local 
-alte surse 

Foto-energia – Producerea de energie regenerabilă prin 
panouri fotovoltaice în localitatea Vârfu Câmpului, 
judeţul Botoşani 

Comuna Vârfu Câmpului Uniunea Europeana  
Sursa: POS CCE, Axa 
prioritară 4, DMI 2 

Captare de energie verde prin panori fotovoltaice Primăria Suharau Buget de stat / 
Fonduri europene  

Energie eoliană Comuna Viişoara, SC TERRA 
SPU 

Fonduri private 

Parc eolian în comuna Româneşti, judeţul Botoşani Comuna Româneşti + 
Partener privat 

BL+ fonduri UE + 
fondui private 

Înfiinţarea de parcuri eoliene pentru utilizarea de energii 
alternative 

C.L Brăeşti + Investitori 
privaţi 

Fonduri europene + 
fonduri private 

Utilizarea resurselor regenerabile de energie prin 
introducerea sistemelor de iluminat neconventional, in 
Com. Calarasi, jud. Botosani 

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Construire parc eolian Calarasi, jud. Botosani Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Infiintare Parc eolian in Com. Lunca, jud. Botoşani Primăria Com. Lunca  

Construire parc eolian, drumuri de acces, cabluri 
electrice subterane sub staţia electrică- proiect 
implementat de SC Eolland SRL 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Proiectul Casa verde (panouri solare) Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Reabilitare termică a clădirilor de pe domeniul public al 
Comunei Dîngeni (primărie, scoli, cămine culturale) 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Reabilitare termică a blocurilor din sat Dîngeni, com. 
Dîngeni 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Construire parc fotovoltaic pe teritoriul Com. Dângeni Primăria Dîngeni  

Panouri fotovoltaice instituţii Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 
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Punerea la dispoziţie şi realizarea pe teritoriul com. 
Brăieşti  a instalaţiilor pentru utuilizarea energiei eoliene 
şi solare 

Comuna Brăieşti  

Parc fotovoltaic  de 1 mw în  comuna Vlăsineşti”  comuna Vlăsineşti -POSCCE  
- BL+Fonduri 
Guvernamentale 

Înfiinţare parc  eolian în extravilanul localităţii 
Vlăsineşti” 

 
comuna Vlăsineşti 

Administraţia  
Fondului  pentru  
Mediu  

Construirea unei instalaţii complete de prelucrare a 
deşeurilor regenerabile, producerea de agent termic şi 
curent electric, comuna Vlăsineşti, judeţul Botoşani” 

 
comuna Vlăsineşti 

-POS CCE  
-BL+Fonduri 
Guvernamentale; 

Construire parc panouri fotovoltaice sat Dumeni CL George Enescu Fonduri europene 

Reabilitare termică şi utilizare energie verde sediul APM 
Botoşani 

APM Botoşani  

Promovarea utilizării surselor de energie nepoluante prin 
achiziţionarea de autoturisme electrice  

APM Botoşani  

Surse de energie alternativa (eoliene, solare) pentru 
clădirile institutiilor publice.din comuna Pomîrla 

Primăria comunei Pomirla  

Staţie de biogaz in comuna Pomirla 
 

Primăria comunei Pomirla  

înfiinţare plantaţie de salcie energetica si Paulownia 
 

Primăria comunei Pomirla  

Valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea 
energiei verzi, construirea unei capacităţi de producere a 
energiei electrice prin valorificarea  resurselor solare  în 
comuna Frumuşica, jud. Botoşani 

Primăria Frumuşica BL /POS CCE DMI 4.2 

Înfiinţare parc cu panouri fotovoltaice in sat Rachiti, com 
Rachiti 

CL Rachiti Investitori privati 

Construire câmp de panouri fotovoltaice şi centrale 
eoliene în vederea producerii de energie verde 

CL Hăneşti  

Parc eolian SC TERRA ROMANIA SPV ONE 
SRL,Comuna Coţuşca 

 

Dotarea unităţii cu panouri solare UAMS Mihăileni  

1.2.5 
Înfiinţare/reabilitare/creşterea 

Amenajare mini-parc de agrement în incinta Memorialului 
Ipoteşti  

Memorialul Ipoteşti  
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suprafeţelor parcuri /spaţii 
verzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amenajarea spaţii libere şi realizarea unei alei cu bănci 
pentru petrecerea timpului liber a pacienţilor  

Sanatoriul de Neuropsihiatrie 
Podriga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuarea modernizării parcurilor din Municipiul 
Botoşani  

Municipiul Botoşani 

Reabilitare parc orăşenesc  Primăria oraş Bucecea 

Reabilitarea  şi modernizarea spaţiilor verzi din oraşul 
Săveni  

Primăria oraş Săveni 

Amenajarea unor noi zone verzi, parcuri şi locuri de 
joacă pentru relaxarea cetăţenilor din oraşul Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi 

Înfiinţarea unor perdele forestiere în Zona Metropolitană 
Botoşani   

Municipiul Botoşani 

Modernizare parc şi UAMS  Consiliul Local Ştefăneşti 

Protejarea şi valorificarea patrimoniului natural prin 
infiinţarea de noi parcuri, grădini publice, scuaruri şi 
aliniamente în municipiu , reabilitarea şi modernizarea 
celor existente  

Municipiul Dorohoi 

Reabilitare parc orăşenesc 
Amenajare mini-parc de agreement în incinta 
Memorialului Ipoteşti (livada) 
 

Primăria oraş Bucecea 
Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii Mihai 
Eminescu 

 
 
 

Proiecte pentru promovarea parcurilor dendrologice şi a 
monumentelor naturii, în partenteriat cu autorităţile 
administraţiei publice locale din judeţul Botoşani 

APM Botoşani  

Amenajarea spaţiilor libere cu achiziţionarea a 8 băncuţe 
şi construirea unui foişor pentru petrecerea timpului liber 
a beneficiarilor 

UAMS Mihăileni  

Amenajare spatii verzi in localitatile Albesti si Jijia Comuna Albesti Fond de mediu 

Amenajarea spatiilor verzi din curtea scolii si infiintarea 
unui parc de joaca pentru copii. 

Consiliul Local Cosula Fonduri europene 

Înfiinţare parc de recreeere în satul Durneşti,comuna 
Durneşti,judeţul Botoşani 

Comuna Durneşti Bugetul local al 
comunei 

Înfiinţare parc de recreere în satul Cucuteni,comuna 
Durneşti, judeţul Botoşani 

Comuna Durneşti Bugetul local al 
comunei Durneşti 

Amenajare spaţii verzi în comuna Ungureni Comuna Ungureni  

Înfiinţare parcuri /spaţii verzi Comuna George Enescu  

Achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor şi a 
spaţiilor verzi 

Comuna George Enescu/ CJ Comuna George 
Enescu/CJ 
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Împădurirea terenurilor degradate sau cu risc de 
alunecări 
- Ameliorarea terenurilor cu destinaţia de păşune 

Comuna George Enescu  

Amenajarea  de  spaţii  verzi  în  localitatea  Gorbăneşti Consiliul  Local  Gorbăneşti Ministerul  mediului 

Parc în localitatea Mileanca, judeţul Botoşani Comuna Mileanca  

Construire Parc de joaca pentru copii in sat Saucenita , 
comuna Vaculesti 

Primaria Vaculesti Proprii/Guvernamental
e 

Amenajarea de spatii verzi in incinta curtii Scolii cu cl I-
IV-Saucenita , comuna Vaculesti, Scoala cu clasele I-
VIII,Vaculesti, corp A 

Primaria Vaculesti Proprii/Guvernamental
e 

Amenajare spatiu de joaca pentru copii –Centru de zi- , 
in comuna Vaculesti , sat Vaculesti 

Primaria Vaculesti Proprii/Guvernamental
e 

Infintare parc in localitatea Trusesti, Judetul Botosani UAT COMUNA TRUSESTI Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 

Infiintare parcuri verzi in comuna Mihai Eminescu PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat sau finantari 
europene 

Rebilitare parc  sat Mihăileni Primăria Mihăileni fonduri europene 
nerambursabile 

Reabilitare parc “Budăi” în comuna Conceşti Comuna Conceşti Buget de stat 

Amenajare zone verzi în comuna Cristineşti, judeţul 
Botoşani 

Comuna Cristineşti Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

Parc de agrement în sat Miorcani 
Înfiinţarea de perdele verzi DN 24A şi DJ 282 

CL Rădăuţi Prut BS 

Înfiinţare parc comuna Todireni 
Amenajarea pe aliniamentele drumurilor comunale cu 
pomi 

Comuna Todireni Fonduri europene 

Înfiinţare, reabilitare parcuri, spaţii verzi Primăria Hlipiceni Surse proprii 

Înfiinţare parc cămin Băluşeni 
Înfiinţare parc cămin Draxini 

Comuna Băluşeni Buget de stat 

Construire parcuri de joaca pentru copii in satele 
comunei Frumusica 

CL Frumusica Fonduri europene; 
buget de stat 

Infiintarea de parcuri si spatii verzi in satele comunei 
Frumusica 

CL Frumusica Fonduri europene; 
buget de stat 



 

245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înfiinţare parc la Grupul Şcolar “Alexandru Vlahuţă” şi 
spaţii verzi pe raza comunei Şendriceni 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
buget 

Amenajare parc comunal, comuna Mihălăşeni CL Mihălăşeni Fonduri proprii 
Amenajare spaţii verzi pe terenul aferent căminului 
cultural 

Consiliul Local Broscăuţi Fonduri Europene 

Reabilitare parcuri în comuna Unţeni Comuna Unţeni Buget de stat 

Infiintarea a 3 parcuri in com.Roma Primar Roma Bugetul local 

1.Construire  scena  fixa  in  aer liber 
2.Complex  de  agrement in comuna Ibanesti 
3.Modernizarea/amenajarea  spatiilor  verzi  existente 

Primaria  comunei  Ibanesti -buget local 
-alte surse 
 

Înfiinţare parc agrement cu locuri de joacă pentru copii Comuna Vârfu Câmpului Fonduri judeţene 

Extindere şi modernizare parc comunal  Primăria Suharau Buget de stat / 
Fonduri europene  

Înfiinţare parc în localitatea Slobozia, comuna Cordăreni Comuna Cordăreni Programul Naţional de 
Îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin 
realizarea de spaţii 
verzi  

Parc “Nufărul galben” Primăria Vorona  

Parc în sat Cuza Vodă şi Viişoara Mică Comuna Viişoara Fonduri private 

Transformarea livezii de duzi din satul Brăeşti în parc 
public 

C.L Brăeşti Buget local 

Amenajarea parcului dendrologic din comună pentru 
cunoaşterea arborilor din diferite specii  mai ales 
conifere printre  aceştia regăsindu-se  doi arbori „Ginco 
Biloba”  

Comuna Brăieşti  

Reabilitarea spaţiului verde situat în imediata vecinătate 
a primăriei Brăieşti 

Comuna Brăieşti  

Reabilitare spaţii verzi în satele Călăraşi şi Plesani, Com. 
Calarasi, jud. Botosani 

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Infiintare parcuri/spatii verzi in satele Calarasi şi 
Libertatea, Com. Calarasi, jud. Botosani 

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Plantari de arbori ornamentali si spatii verzi CL Răuseni, CJ Botoşani Buget local + sume 
defalcate Guvernul 
Romaniei 



 

246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantare perdele de verdeaţă de protecţie CL Răuseni, CJ Botoşani Buget local + sume 
defalcate Consiliul 
Judetean 

Extinderea şi modernizarea spaţiilor verzi  
 

Primăria Răuseni POS Mediu 2014-2020, 
PND  2014-2020; POS 
Regional 2014-2020; 
POC Ro-Ucr- Mo 2014-
2020; 
Bugetul local. 

Amenajare spaţii verzi/parcuri în satele Mitoc şi Horia, 
com Mitoc 

Comuna Mitoc Fonduri europene 

Infiintare parc in localitatea Zlătunoaia, Comuna Lunca, 
jud. Botoşani 

Primăria Com. Lunca  

Amenajare mini-parc de agrement la centru de comună Primăria Dîngeni GAL Valea Başeului de 
Sus 

Organizarea de spaţii verzi plantate pe incinta terenurilor 
ocupate cu locuinţe 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Plantarea de nuci sau arbori ornamentali pe ambele 
acostamente ale drumurilor comunale şi săteşti 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Reabilitare parc dendrologic Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Plantarea de perdele forestiere pe drumurile care fac 
legătura între localităţi 

Primăria Suliţa Primăria, parteneri/ 
Buget local, Buget de 
sta, fonduri europene, 
etc. 

Dezvoltarea infrastructurii pe orizontală (alei, trotuare, 
spaţii verzi) din com. Suliţa până în 2018 
Extindere şi reabilitare alei, trotuare, amenajarea 
spaţiilor verzi şi dotarea acestora cu mobilier urban 

Primăria Suliţa Consiliul local/Buget 
local/Buget de 
stat/fonduri europene, 
etc. 

Amenajare Parc de joacă pentru copii/comunal 
Construire secă fixă în aer liber 
Amenajare spaţiu public (bănci şi coşuri de gunoi) 

Primăria Leorda  

Înfiinţare spaţii verzi în satul Corni, comuna Corni, 
judeţul Botoşani 

Primăria Corni Fonduri europene 
BUGET LOCAL 
 

Construirea şi amenajarea parcului Vlăsiei in satul 
Vlăsineşti, comuna Vlăsineşti” 
 

Comuna Vlăsineşti surse  proprii 
-Administraţia  
fondului  pentru  
mediu 
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Construirea şi amenajarea unui parc în satul Miron 
Costin, comuna Vlăsineşti” 

Comuna Vlăsineşti -surse proprii 
-Administraţia  
fondului  pentru  
mediu 

Amenajarea centrului civic în sat Avrămeni (spaţii verzi, 
trotuare, loc de joacă pentru copii, iluminat ornamental)  

Primăria comunei Avrămeni Buget  local/ 
parteneriate/ 
 Fonduri Europene  

Reabilitare,modernizare si extindere parc comunal Primăria comunei Pomirla  
Modernizare centru civic al comunei Pomirla Primăria comunei Pomirla  
Amenajare spaţii verzi prin construirea unei fântâni 
arteziene în Parcul Mihai Eminescu din Durnesti 

Primăria Durneşti Buget local 

Amenajarea aleilor pietonale în satele Cîmpeni şi Prăjeni, 
com. Prăjeni, judetul Botoşani 

CL Prăjeni  

Amenajare centru civic în satul Cîmpeni, com. Prăjeni, 
jud. Botoşani 

CL Prăjeni  

Reabilitare parc sat Roşiori, com Răchiţi CL Rachiti Fonduri proprii 
Înfiinţare parc sat Rachiti, com Rachiti CL Rachiti Fonduri proprii 
Reabilitare şi extindere parc comunal Hudeşti Comuna Hudeşti  
Amenajarea surselor de apă pentru adăpatul animalelor Comuna Hudeşti  
Amenajare spaţii verzi în comuna Coţuşca CL Comuna Coţuşca BL 

1.2.6 Reconstrucţia ecologică a 
terenurilor degradate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstrucţie ecologică prin împădurire a terenurilor 
degradate achiziţionate, perimetrului de ameliorare 
Bodron III, com. Coţuşca  

Direcţia Silvică Botoşani Buget propriu – fond 
de ameliorare 
 
Buget propriu – fond 
de ameliorare 
 
 

Reconstrucţie ecologică prin împădurire a terenurilor 
degradate achiziţionate, perimetrului de ameliorare 
Puţureni, com. Coţuşca  

Direcţia Silvică Botoşani 

Reconstrucţie ecologică prin împădurire a terenurilor 
degradate achiziţionate, perimetrului de ameliorare 
Oroftiana, com. Suharău  

Direcţia Silvică Botoşani 

Reabilitare drum forestier Uretea – Drăgan, comuna 
Frumuşica  

Direcţia Silvică Botoşani 

Împădurirea a 20 ha de teren degradabil de pe raza 
oraşuşui Săveni  

Primăria oraş Săveni 

Regularizarea cursurilor râurilor, decolmatarea 
canalelor,precum şi construcţia de baraje pentru 
reducerea riscurilor de inundaţii în oraşul Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi 

Lucrări şi plantaţii forestiere specifice terenurilor 
degradate  

Consiliul Local Ştefăneşti 
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Protejarea patrimoniului natural şi a arealului urban prin 
minimizarea efectelor asupra mediului generate de 
revărsările de ape şi creşterea nivelului de protecţie în 
bazinul râului Jijia   

Municipiul Dorohoi 

Reducerea gradului de vulnerabilitate la alunecările de 
teren şi crearea premizelor dezvoltării durabile a zonelor 
afectate  

Municipiul Dorohoi 

Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi 
pregătirea de noi activităţi 

Municipiul  Dorohoi  Fonduri europene  
Buget local, alte 
fonduri 

Calibrare şi asanare Pârul „Dorohoi” Municipiul  Dorohoi  Fonduri europene  
Buget local, alte 
fonduri 

Impadurirea suprafetei de 50 ha teren Comuna Albesti/ 
Directia Silvică 

Ministerul Agriculturii 
si Silviculturii 

Reamenajarea terenurilor degradate Consiliul Local Cosula Fonduri europene 
 

Implementarea tehnologiilor adecvate  de prevenire a 
riscurilor naturale în zonele cele mai expuse 

COMUNA CORNI, GAL Valea 
Siretului de Sus 

BUGET LOCAL 
Parteneriat public - 
privat 

Impadurirea a 15 ha. teren degradat din domeniul public 
al com.Vladeni, jud.Botosani 
 

C.L. Vlădeni BS +Ministerul Mediului 

Împădurire terenuri degradate Comuna Mileanca  

Regularizarea cursului raului Jijia pe teritoriu comunei 
Trusesti 

UAT COMUNA TRUSESTI Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 

Impadurirea terenurilor degradate PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si fonduri 
europene 

Împădurire terenuri degradate CL Rădăuţi Prut BS 

Împădurirea terenurilor degradate Comuna Todireni Fonduri europene 

Plantare perdele de protecţie şi împădurire terenuri 
degradate 

Primăria Hlipiceni  

Împădurire teren degradat circa 100 ha UAT Păltiniş Fonduri europene 
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Regularizarea albiei paraului Varnita si consolidarea 
malurilor cu risc de alunecare 

CL Frumusica Fonduri europene; 
buget de stat 

Împădurirea terenurilor degradate pe raza comunei 
Şendriceni 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
buget 

Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate 
în perimetrul de ameliorare Sărata, Mihălăşeni 

CJB/CL Mihălăşeni Fonduri UE 

Amenajare , nivelare , înierbare (împădurire) terenuri 
afectate de alunecări  

Consiliul local Broscăuţi Fonduri de Mediu+ 
Cofinanţare 

Actiuni  de  impadurire  a  terenurilor  degradate cu  risc 
de alunecari de teren 

Primaria  comunei  Ibanesti -buget local 
-alte surse 
 

Împădurire terenuri degradate Comuna Vârfu Câmpului, 
Ocolul silvic Dorohoi 

Fonduri europene, 
Guvernul României, 
fonduri Consiliul local 

Împăduriri terenuri degradate Primăria Suharau Buget de stat / 
Fonduri europene  

Înfiinţări de plantaţii Comuna Viişoara Fonduri private 

Reconstructia ecologica a terenurilor degradate in satele 
Calarasi, Libertatea  si Plesani, com. Calarasi, jud. 
Botosani 

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Impadurire terenuri degradate Comuna Mitoc Fonduri europene 

Reconstrucţia ecologică prin impaduriri a terenurilor 
degradate Dîngeni- Valea Dîngeniului 

Primăria Dîngeni Fonduri europene 
/guvernamentale- 
Ministerul Mediului 

Reconstrucţia ecologică prin impaduriri a terenurilor 
degradate Iacobeni -Buneni 

Primăria Dîngeni Fonduri europene 
/guvernamentale 
Ministerul Mediului 

Reconstrucţia ecologică prin impaduriri a terenurilor 
degradate Hulub-Regiunea Budăi 

Primăria Dîngeni Fonduri europene 
/guvernamentale 
Ministerul Mediului 

Amenajare zonă piscicolă- iaz Şerpărie Primăria Dîngeni  
Împăduriri Primăria Ştiubieni/ Consiliul 

Judeţean Botoşani 
Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Plantarea pe terenuri degradate atât proprietatea 
primăriei cât şi privată cu arbori din specii valoroase 

Comuna Brăieşti  

Înfiinţarea de perdele de protecţie pe traseul DN 29B şi a 
drumurilor comunale modernizare 

Comuna Brăieşti  



 

250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acţiuni de împădurire a terenurilor degradate, cu risc de 
alunecări, sau supuse fenomenului de eroziune 

Primăria Suliţa Primăria şi 
parteneri/Buget local, 
buget de stat, fonduri 
europene, etc. 

Ameliorarea terenurilor cu destinaţia de păşuni Primăria Suliţa Primăria şi 
parteneri/Buget local, 
buget de stat, fonduri 
europene, etc. 

1.Organizarea de campanii de ecologizare a cadrului 
natural 
2. Realizarea de acţiuni de împădurire 

Primăria Răuseni POS Mediu 2014-2020, 
PND  2014-2020; P.O. 
Ro- Ucr - Mo 2014-
2020; Bugetul local 

Plantare de perdele de protecţie şi împădurire terenuri 
degradate 

Primăria Leorda  

Reabilitarea ecologică a alunecărilor de teren prin 
împădurire din zonele cu grad ridicat de vulnerabilitate -  
comuna Vlăsineşti” 

comuna Vlăsineşti 
 

-Fonduri  
guvernamentale 
-Ministerul Mediului 
PNDR 

Regularizarea albiei râului  Başeu pe teritoriul satelor 
Sîrbi şi Miron Costin” 

comuna Vlăsineşti 
Grupul  „Tineret în  acţiune” 

-Surse proprii 
-Administraţia  
Fondului  pentru  
mediu 
-Fonduri Structurale  

Regularizarea albiei  pârâului Răchita  pe teritoriul 
localităţii Vlăsineşti” 

comuna Vlăsineşti 
Grupul  „Tineret în  acţiune” 

-Surse proprii 
-Administraţia  
Fondului  pentru  
mediu 
-Fonduri Structurale 

Regularizarea cursului de apă pe pârâurile Volovăţ şi 
Bodeasa  

Primăria comunei Avrămeni Buget  local/ 
parteneriate/ 
 Fonduri Europene  

Amenajare iazuri (patru) de pe teritoriul U.A.T. Avrămeni Primăria comunei Avrămeni Buget  local/ 
parteneriate/ 
 Fonduri Europene  

Împădurire terenuri degradate in satele :Pomirla, 
Hulubesti si Racovat 

Parteneriat APM Bt si 
ONG-uri 

 

Reabilitarea si dotarea cu utilaje de întreţinere a 
iazurilor din domeniul public al comunei Pomirla 

Primăria comunei Pomirla  

Înfiinţare perdele forestiere pentru combaterea eroziunii 
solului si a prevenirii înzăpezirii drumurilor in comuna 
Pomirla 

Primăria comunei Pomirla  

Reabilitare pajişti comunale Primăria comunei Pomirla  
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înfiinţare livada de pomi fructiferi 
înfiinţare livada de nuci 

Primăria comunei Pomirla  

Înfiinţare şi dotări serviciu de intretinere a pajiştelor Parteneriat ONG-uri  

Achiziţionare utilaje pentru construcţii si 
terasamente(buldozer,greder, buldoexcavator, macara şi 
schele  metalice) 

Primăria comunei Pomirla  

Betonare drum-şanţuri,500 mp în faţa Centrului Cultural 
Doruleţ din satul Cucuteni,com.Durnesti. 

Primăria Durneşti Buget local 

Construire trotuare pe lungimea de 1 km.în sat Durnesti Primăria Durneşti Buget local 

Consolidarea malurilor râului Scânteia în apropierea DJ în 
comuna Prăjeni 

CL Prăjeni BL 

Împăduriri terenuri degradate în comuna Hăneşti CL Hăneşti  

Plantare perdele de protecţie pe drumurile comunale şi 
judeţene 

CL Hăneşti  

Regularizare albia pârâului Putreda la Cristeşti şi pârâul 
Cornaci la Oneaga 

CL  Cristeşti  

Împădurirea terenurilor degradate de pe raza comunei 
Coţuşca 

CL Comuna Coţuşca BS 

Împădurirea terenurilor agricole degradate cuprinse în 
perimetrele de ameliorare „Olari”, „Coastă Cernescu” şi 
„Cănănău”, de pe raza comunei Ungureni” pe o suprafaţă 
totală de 109,86 ha teren agricol degradat 

 CL Comuna Ungureni  

Amenajarea albiilor cursurilor de apă Com. Hudeşti  
1.2.7 Dotarea serviciilor pentru 
situaţii de urgenţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achiziţionarea a câte o specială de stingere a incendiilor 
de către Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă a 
localităţilor: Răuseni, Coţuşca, Ripiceni, Vorona, George 
Enescu, Mihăileni  

ISU Botoşani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparaţii capitale pavilion administrativ I.S.U.J Botoşani, 
situate în municipiul Botoşani, str. Uzinei, nr. 3  

ISU Botoşani 

Reparaţii capitale pavilion administrativ I.S.U.J Botoşani, 
situat în municipiul Botoşani, str. Octav Onicescu, nr. 44   

ISU Botoşani 

Realizare sediu nou pentru Garda de Intervenţie Săveni   ISU Botoşani 

Realizare staţie de alimentare cu carburanţi auto la 
sediul I.S.U.J Botoşani, situat în municipiul Botoşani, str. 
Uzinei, nr. 3  

ISU Botoşani 
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Refacere covor asfaltic platouri subunităţi din cadrul 
I.S.U.J Botoşani  

ISU Botoşani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizare centrală termică pentru Garda de Intervenţie 
Truşeşti, situată în localitatea Truşeşti, str. 11, nr. 31  

ISU Botoşani 

Amenajare sistem de alimentare cu apă şi fosă septică 
pentru Garda de Intervenţie Truşeşti, situată în 
localitatea Truşeşti, str. 11, nr. 31   

ISU Botoşani 

Achiziţionare elicopter  ISU Botoşani 

Dotarea şi modernizarea serviciului de intervenţie pentru 
situaţii de urgenţă în oraşul Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi 

Creşterea capacităţii de intervenţie şi management a 
serviciului de voluntariat pentru  situaţii de urgenţă  

Municipiul Dorohoi 

Amenajarea şi dotare Pavilion 2 pentru evacuare personal 
şi asistaţi în situaţii de urgenţă 

UAMS Mihăileni  

Dotarea unităţii cu sistem de avertizare (sonerii pentru 
avertizare a cazurilor de urgenţă în fiecare salon) şi 
dotarea cu senzori de incendiu 

UAMS Mihăileni  

Achizitionarea unui buldoexcavator si a unor 
echipamente  necesare situatiilor de urgenta 

Consiliul Local Cosula OUG si Fonduri 
structurale 

Procurare buldoexcavator pentru  deszăpezire – şi 
autoutilitară, în vederea dotării serviciilor pentru situaţii 
de urgenţă din Com.Corni, jud. Botoşani 

COMUNA CORNI BUGET LOCAL 

Achizitionarea de masini si utilaje pentru situatii de 
urgenţă 
 

CLSU Vladeni BL+BS 

„Intervenţie rapidă = SALVARE” – dotare serviciu situaţii 
de urgenţă 

Comuna Ungureni  

  Dotarea  serviciului  pentru  situaţii de  urgenţă  cu  un  
buldoescavator 

Consiliul Local Gorbăneşti Bugetul  local 

Dotarea cu materiale şi echipamente a serviciului 
voluntar pentru situaţii de urgenţă 
Achiziţionare camioneta dotată cu echipament de 
stingere a incendiilor de inalta presiune  

Comuna Mileanca  

Dotarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă CL George Enescu Fonduri europene 

Achizitie masina interventie SVSU-Vaculesti. Primaria Vaculesti Fonduri Proprii 
Dotarea SVSU din cadrul Primariei comunei Tusesti cu 
utilaje de dezapezire 

UAT COMUNA TRUSESTI Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 
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Achizitionare utilaje pentru situatii de urgenta; 
Achizitionare echipamente pentru situatii de  urgenta; 

PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat 

Achiziţionare autoturism 4 x 4 pentru deplasare personal 
SVSU şi achiziţionare maşină dotată cu nacelă hidraulică 
pentru permenabilizarea reţeleor de LEA de 0,4 kV 

Primăria Mihăileni fonduri europene 
nerambursabile 

Achiziţionare buldo-excavator, maşină de pompieri Primăria Santa Mare Buget local, buget de 
stat 

Aprovizionarea cu materiale necesare în situaţii de 
urgenţă 

CL Rădăuţi Prut BS 

Dotare servicii situaţii de urgenţă Primăria Hlipiceni  

Dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă  Comuna Româneşti BL+BS/fd. UE 

Dotări ISU staţii radio, haine protecţie Comuna Băluşeni Buget local 

-Dotarea cu o autospeciala pentru stingerea incendiilor si 
cu echipamentele necesare pentru interventii 

CL Frumusica Fonduri europene; 
buget de stat 

Achiziţionarea unei autospeciale pentru dotarea 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

Comuna Lozna 
 

Fonduri europene 

Dotarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă: maşină de 
intervenţie pentru stingerea incendiilor, mijloc de 
transport necesar pt deplasarea la intervenţii, materiale, 
echipamente şi mijloace de primă intervenţie, maşină de 
deszăpezit 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
buget 

Achiziţionare mijloc de transport pentru intervenţii şi 
utilaje de deszăpezire 

Consiliul Local Broscăuţi Fonduri europene + 
fonduri proprii 

Achiziţionarea unei autospeciale 
Dotarea Svsu cu echipamente şi mijloace de stingere a 
incendiilor  

Comuna Unţeni Buget de stat 

Achizitionarea unei masini de interventie PSI,motopompa 
portabila. 

Primar Roma Bugetul local 

Dotarea  Serviciului  Voluntar  pentru  Situatii de Urgenta  
Ibanesti  cu  utilaje si  echipament necesar interventiilor 

Primaria  Comunei  Ibanesti -buget local 
-alte surse 
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Achiziţionare autoutilitară de stingere a incendiilor Comuna Vârfu Câmpului Fonduri guvernamen- 
tale 

Dotarea cu maşini şi echipamente pentru situaţii de 
urgenţă  

Primăria Suharau Buget de stat / 
Fonduri europene  

Dotări SVSU Comuna Viişoara Buget local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotarea Serviciului pt. Situatii de urgenta cu o 
autospeciala de interventii la incendii 

C.L Brăeşti Fonduri europene 

Dotare serviciu voluntar pentru situatii de urgenta Com. 
Calarasi, jud. Botosani 

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Dotarea serviciului voluntar cu mijloace de interventie 
(autospeciala de stins incendii, motopompa pentru scos 
apa, drujba, echipament de protectie pt. voluntar) si 
alte materiale necesare pt. desfasurarea serviciului 

CL Răuseni, CJ Botoşani Buget local + sume 
defalcate, Guvernul 
Romaniei 

Achizitionare autospeciala pentru stingerea incendiilor Comuna Mitoc Fonduri europene 

Achiziţionare buldo - excavator  Primăria comunei Mitoc Fonduri europene 

Dotarea SSVU Lunca cu echipamente Primăria Com. Lunca  

Realizarea unu nou sediu pentru Serviciile Voluntare 
pentru Situaţii de urgenţă Dîngeni 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii sau 
europene 

Achiziţionarea unei autospeciale pentru SVSU Dîngeni Primăria Dîngeni Fonduri proprii sau 
europene 

Achiziţionări dotări specifice SVSU Dîngeni Primăria Dîngeni Fonduri proprii sau 
europene 

Constituirea şi dezvoltarea bazei de echipamente şi 
utilaje pentru intervenţii la deszăpeziri, incendii, 
inundaţii (prioritar, achiziţia unei autoutilitare de 
pompieri)  

Primăria Suliţa CL/ Fonduri europene, 
fonduri europene, 
fonduri de buget, 
bănci, etc. 

Procurare utilaje de  deszăpezire 
Dotări specifice SVSU 

Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 
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Dotarea serviciului pentru situaţii de urgenţă cu maşină 
specială de stingere a incendiilor  

Primaria  comunei  Brăieşti  

Achiziţionarea unei maşini pentru situaţii de urgenţă  Consiliul Local Cosula Fonduri structurale 

Achiziţionare mijloc de transport pentru intervenţii şi 
utilaje de deszăpezire 

Primăria comunei Avrămeni Buget  local/ 
parteneriate/ 
 Fonduri Europene  

Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta 
Pomîrla 

Primăria comunei Pomirla  

Dotarea S.V.S.U.  Prăjeni CL Prăjeni BL 

Achiziţia de autospecială  
 

CL Rachiti Fonduri private 
 

Achiziţie echipamente de protecţie 
 

CL Rachiti Fonduri proprii 

Achiziţie tehnică si aparatură de specialitate CL Rachiti Fonduri proprii 

Dotarea cu autospeciala de stingere a incendiilor si 
echipamentele necesare, dotarea cu utilaje de 
deszapezire 

UAT PALTINIS Fonduri europene, 
Buget de stat, Buget 
local, parteneriat 
pubic-privat, alte 
fonduri 

Achiziţionarea unei autospeciale de stins incendiu CL Comuna Coţuşca BL,BS 

Achiziţionare autogreder  pentru serviciul de dezapezire C.L.  Todireni Bugetul local/Fonduri 
europene 

Achiziţionare buldoexcavator pentru serviciul de 
gospodărire comunală 

C.L.  Todireni  

Dotarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă Primăria Dimăcheni  
1.2.8 Sisteme de măsurare şi 
monitorizare a calităţii aerului 
şi apelor 

Evaluarea şi managementul calităţii condiţiilor de mediu 
prin implementarea sistemului informatizat de 
supraveghere şi alarmare a factorilor de mediu   

Municipiul Dorohoi  

Sisteme de supraveghere a calităţii aerului în zona de 
frontieră cu P. Ucraina şi R. Moldova 

APM Botoşani  

Asigurarea monitorizării continue a calităţii aerului în 
jud. Botoşani prin funcţionarea la parametri a staţiei de 
monitorizare  

APM Botoşani  

Creşterea calităţii datelor de monitorizare prin 
acreditarea laboratoarelor  APM Botoşani 

APM Botoşani  

1.2.9 Prezervarea 
biodiversităţii şi a siturilor 
naturale 

Protejarea şi conservarea siturilor/ariilor naturale 
protejate european  - iazurile de pe valea Ibănesei – 
Başeului – Podrigăi ”(regăsite  în catalogul habitatelor, 
speciilor şi  siturilor  natura 2000 în  românia) 

comuna Vlăsineşti POR 
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Proiecte de conştientizare şi informare adresate 
populaţiei din judeţul Botoşani, pe domeniile: 
biodiversitate, calitate aer şi deşeuri 

APM Botoşani  

1.2.10 Tratarea solurilor 
contaminate/poluate 
 
 

Reducerea poluării cu nitriţi şi nitraţi din surse agricole, 
conform Directivei nitraţi POS Mediu  

Camera Agricolă Judeţeană 
Botoşani 

 

1. Aplicarea Normelor de ecocondiţionalitate şi a Codului 
de bune practici agricole, conform Regulamentului CE nr. 
73/2009. 
Aplicarea planului de acţiune împotriva poluării cu nitraţi 
proveniţi din surse agricole, stabilit prin HG 964/2000, 
conform Directivei 91/676/EEC 

Camera Agricolă Judeţeană 
Botoşani 

 

Reducerea poluării cu nitriţi şi nitraţi din surse agricole, 
conform Directivei nitraţi POS Mediu  

Primăria Dîngeni Ministerul Mediului 

Construire fântâni de mare adâncime pentru combaterea 
intoxicării cu nitriti si nitrati in satele: Pomirla, Hulubesti 
si Racovat 

Primăria comunei Pomirla  

1.2.12 Măsuri pentru 
combaterea 
inundaţiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apărare împotriva inundaţiilor/Amenajare r. Jijia pentru 
combaterea inundaţiilor în jud. Botoșani și Iași   

AN Apele Române Bugetul de Stat 

Punerea în siguranţă a acumulării Negreni și acumulării 
Cal Alb jud. Botoșani (HG 446/2007) 

AN Apele Române Fonduri europene 

Amenajări hidrotehnice pe râul Buhai, amonte de cnfl. 
Cu Pârâul Întors, jud. Botoșani(3mil mc acumulare) 

AN Apele Române Fonduri europene 

Prevenirea și protecţia inundaţiilor în bazinele superioare 
Prut Siret, prin punerea în aplicare a unui sistem modern 
de monitorizare cu staţii automate ”East Avert” 

AN Apele Române Fonduri europene 

Permanentizare acumulare Câmpeni jud. Botoșani AN Apele Române Fonduri europene 

Ac. Râu Miletin pentru atenuarea viiturilor în zona 
Cristești- Coșula jud. Botoșani (dale, manevră , disipator 
de energie) 

AN Apele Române Fonduri europene 

Consolidări de mal pe râul Prut în zona jud. 
Botoșani(1091 ml de consolidare de mal) 

AN Apele Române Fonduri europene 

Regularizare Râu Varniţa jud. Botoșani(10 km 
regularizare) 

AN Apele Române Fonduri europene 

Acumulare nepermanentă Lișmăniţa Jud. Botoșani(2 mil 
mc acumulare) 

AN Apele Române Fonduri europene 

Acumulare nepermanentă Panaitoaia, pe râul Volovăţ, 
jud. Botoșani(2.4 mil mc acumulare) 

AN Apele Române Fonduri europene 
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Acumulare nepermanentă Pogorăști, pe râul Mihăeasa, 
jud. Botoșani(1.8 mil mc acumulare) 

AN Apele Române Fonduri europene 

Reabilitarea, procurare echipamentului hidromecanic, 
utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj,  la 
ac. Cătămărăști şi a spaţiilor de cazare şi depozitare  

Administraţia Bazinală Prut -  
Bîrlad -SGA Botoşani  

 

Punerea în siguranţă şi reabilitarea ancorajelor de la  de 
la Punctul  hidrotehnic  Stînca Costeşti  

Administraţia Bazinală Prut -  
Bîrlad  -SGA Botoşani 

 

Decolmatare albie p. Parau Intors in zona UAT Sendriceni 
– ABA Prut Barlad – stadiul: PT 

Administraţia Bazinală Prut -  
Bîrlad -SGA Botoşani 

 

Decolmatare p. Volovăţ, pe teritoriul UAT Manoleasa - 
ABA Prut – Bîrlad – stadiul PT 

Administraţia Bazinală Prut -  
Bîrlad -SGA Botoşani 

 

Decolmatare albie p. Ibăneasa în zona UAT G. Enescu  - 
ABA Prut – Bîrlad – stadiul PT 

Administraţia Bazinală Prut -  
Bîrlad -SGA Botoşani 

 

Apărarea împotriva inundaţiilor /amenajarea râului Jijia 
pentru combaterea inundaţiilor în judeţele Botoşani şi 
Iaşi stadiu construcţie acumularea Ibăneasa 

Administraţia Bazinală Prut -  
Bîrlad -SGA Botoşani 

BS  

Decolmatare r. Jijia in zona UAT Dorohoi – ABA Prut 
Barlad – stadiul: PT 

Administraţia Bazinală Prut -  
Bîrlad -SGA Botoşani 

 

Recalibrare albie p. Vorona si p. Poiana in zona UAT 
Vorona – ABA Prut Barlad – stadiul: PT 

Administraţia Bazinală Prut -  
Bîrlad -SGA Botoşani 

 

Decolmatare r. Jijia in zona U.A.T. Hilişeu – ABA Prut 
Barlad – stadiul: PT 

Administraţia Bazinală Prut -  
Bîrlad -SGA Botoşani 

 

Decolmatare pârâul Ibăneasa  şi afluent Grivita in zona 
UAT Cordareni – ABA Prut Barlad – PT 

Administraţia Bazinală Prut -  
Bîrlad -SGA Botoşani 

 

Lucrări de îndiguire împotriva inundatiilor in satul 
Răuseni, jud. Botoşani 

CL Răuseni, CJ Botoşani Buget local + sume 
defalcate Consiliul 
Judetean 

Amenajare şi îndiguire iaz Corlăteni Primăria Corlăteni  

Apărarea împotriva inundaţiilor / amenajarea râului 
Başeu pentru combaterea inundaţiilor 
 

comuna Vlăsineşti 
 

BL+Fonduri 
Guvernamentale + 
Fonduri Structurale 

Înfiinţarea unei societăţi comerciale si dotarea acesteia -
servicii publice consiliul local 

Primăria comunei Pomirla  

1.3.1 Construirea/ 
reabilitarea/ 
modernizarea/echiparea 
infrastructurii serviciilor 

Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor de servicii sociale 
aflaţi în unităţile de tip rezidenţial şi de zi: 

DGASPC Botoşani 
 

 

Centrul de Plasament Elena Doamna Botoşani DGASPC Botoşani 
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sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrul de Plasament Prietenia DGASPC Botoşani 
 

 

Complexul de servicii pentru copilul aflat în dificultate 
Sf. Nicolae Truşeşti 

DGASPC Botoşani  

Complexul de servicii pentru copilul aflat în dificultate 
Speranţa, Pomârla 

DGASPC Botoşani  

Complexele de apartamente Casa mea Dorohoi, Floare de 
Colţ Dorohoi, Cireşarii Botoşani 

DGASPC Botoşani  

Complexul de servicii de tip rezidenţial Micul Prinţ 
Botoşani 

DGASPC Botoşani  

Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Şansa mea 
Botoşani 

DGASPC Botoşani  

Centrul de Integrare prin terapie ocupaţională Lucie 
LecomteBotoşani 

DGASPC Botoşani  

Centrele de îngrijire şi asistenţă Leorda, Dorohoi, 
Adăşeni 

DGASPC Botoşani  

Centrele de recuperare şi reabilirtare din structura 
DGASPC 

DGASPC Botoşani  

 Restructurarea/reorganizarea/reamenajarea centrelor 
de asistenta și îngrijire Leorda și Dorohoi în scopul 
oferirii unor condiţii optime de îngrijire și asistenţă – 
conform standardelor în vigoare – beneficiarilor acestor 
instituţii.   

D.G.A.S.P.C.  Botoșani 
Parteneri,ONG-uri, SPAS-
uri,UAT-uri 

 

Restructurarea Centrului de recuperare și reabilitare 
Ionășeni prin crearea  unui Complex de servicii care va 
include o unitate de recuperare și reabilitare și un 
serviciu rezidenţial care va oferi îngrijire de tip familial 
persoanelor adulte cu handicap 

D.G.A.S.P.C.  Botoșani 
Parteneri,ONG-uri,SPAS-uri 
UAT-uri 

 

Restructurarea/reorganizarea și dotarea corespunzătoare 
a centrului de recuperare și reabilitare Dersca 

D.G.A.S.P.C.  Botoșani 
Parteneri,ONG-uri,SPAS-uri 
UAT-uri 

 

Amenajarea/ reabilitarea/ modernizarea și dotarea cu 
infrastructură necesară unei terapii ocupaţionale 
adecvate a Centrului de Integrare prin Terapie 
Ocupaţională Botoşani 

D.G.A.S.P.C.  Botoșani 
Parteneri,ONG-uri,SPAS-uri, 
UAT-uri 

 

Continuarea demersurilor pentru furnizarea serviciilor de 
specialitate în cadrul Centrului pentru persoane adulte 
cu handicap din localitatea Stăuceni, jud. Botoșani; 

D.G.A.S.P.C.  Botoșani 
Parteneri,ONG-uri, SPAS-
uri,UAT-uri 
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Dezvoltarea de noi structuri adaptate nevoilor 
persoanelor cu dizabilităţi, de tipul: 

    1.centru de pregătire pentru o viaţă independentă; 
    2.centru de recuperare și reabilitare neuromotorie; 
    3.centru de tip „respiro ” – care să se adreseze atât 
persoanelor care solicită instituţionalizarea în scopul 
prevenirii acestei  măsuri  cât şi persoanelor 
dezinstituţionalizate şi care traversează o perioadă de 
criză; 
    4.centru de intervenţie  în situaţii de urgenţă pentru 
persoana cu dizabilităţi; 
locuinţe protejate pentru persoane cu handicap adulte 
care au deprinderi de viaţă autonomă. 

D.G.A.S.P.C.  Botoșani 
Parteneri,ONG-uri,SPAS-uri 
UAT-uri 
 
 
 
 

 

Dezvoltarea de servicii integrate ( MEDICAL –SOCIAL – 
EDUCAŢIONAL - OCUPARE)  la nivelul comunităţilor locale 
sau la nivelul unor grupuri ( asociaţii ) de comunităţi 
locale, în funcţie de nevoile identificate prin strategiile 
si planurile de acţiuni locale 

DGASPC Botoşani 
Parteneriate cu ONG-uri 
DSP Botoșani,ISJ Botoşani 

 

Asigurarea investiţiilor de infrastructură necesare 
reorganizării/restructurării centrelor rezidenţiale de tip 
clasic din structura DGASPC, respectiv “Elena Doamna” și 
“Sf. Nicolae” Truşeşti, “Dumbrava Minunată” Pomârla ;  
- asigurarea investiţiilor de infrastructură necesare 
funcţionării la standarde de calitate a tuturor 
apartamentelor aflate în structura celor 3 complexe de 
apartamente situate in municipiul Dorohoi 

DGASPC Botoşani 
Parteneriate cu DPC, 
MMFPSPV, ONG-uri 
            

 

Dotarea   tuturor unităţilor de tip rezidenţial din 
structura DGASPC cu echipamente, obiecte de mobilier şi 
electrocasnice în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de 
viaţă a copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie 
în sistemul rezidenţial 

DGASPC Botoşani 
Parteneriate cu DPC, 
MMFPSPV, ONG-uri 
            

 

Înfiinţarea de  servicii comunitare/servicii de consiliere 
pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate 
(centre de zi, programe de consiliere) 

DGASPC  Botoşani 
parteneriate cu ONG-uri 
ISJ Botoşani 

 

Promovarea dezinstituţionalizării și creării de servicii de 
protecţie de tip familial a copiilor separaţi temporar de 
părinţii lor, printr-un proces de închidere treptată a 
centrelor rezidenţiale de tip vechi si crearea de structuri 
care să promoveze îngrijirea de tip familial  
( inclusiv în mediul comunitar) 

DGASPC Botoşani 
Parteneriate cu ONG- uri, 
UAT-uri, SPAS-uri 
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Diversificarea şi specializarea reţelei de asistenţi 
maternali profesionişti pentru a răspunde nevoilor 
imediate, de urgenţă sau unor caracteristici deosebite 
ale copiilor protejaţi (copilul 0-2 ani, copilul cu 
dizabilităţi preluarea în regim de urgenţă) 

DGASPC Botoşani 
Parteneriate cu ONG-uri 
UAT-uri, SPAS-uri 

 

Dezvoltarea de către UAT-uri de servicii de tipul 
Centre/compartimente locale de consiliere și sprijin 
pentru părinţi şi copii în cadrul cărora se vor desfășura 
activităţi specifice programului „Școala Părinţilor" 

DGASPC  Botoşani 
Parteneriat cu UAT -uri 

 

Crearea unei structuri în cadrul instituţiei destinată 
activităţii ce are ca obiectiv dezvoltarea la copii a 
deprinderilor de viaţă independent și consiliere 
vocaţională 

DGASPC Botoşani 
Parteneriat cu ONG-uri şi alţi 
parteneri 

 

Dezvolarea de servicii tip echipe mobile – care să acorde 
servicii de evaluare și recuperare pentru copiii cu 
dizabilităţi din mediu rural, copii care nu pot accesa 
serviciile judeţene 

DGASPC Botoşani 
Parteneriat cu ONG-uri 
DSP Botoşani 

 

Reabilitarea/modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale în cadrul U.A.M.S Suliţa, 
jud. Botoşani  

UAMS Suliţa  

Reabilitarea/modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale în cadrul U.A.M.S 
Suharău, jud. Botoşani  

UAMS Suharău  

Creşă pentru copii prin programul Guvernului  Primăria oraş Săveni  
Extinderea  clădirii  Unităţii de Asistenţă Medico-Socială 
Săveni  

Primăria oraş Săveni  

Realizarea unui număr de 15  locuinţe sociale  Primăria oraş Săveni  
Înfiinţarea unui complex de servicii comunitare pentru 
sprijinirea persoanelor vârstnice, pentru combaterea 
excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost şi 
specializarea personalului implicat şi acordarea de 
servicii after school  

Primăria oraş Săveni  

Amenajare pavilion bucătărie – spălătorie cu extindere 
salon UAMS “Nicolae Bălcescu” Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi  

Reabilitare şi modernizare UAMS “Dr. Elena Popovici” –
Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi  
 
 

Înfiinţarea unui centru de cazare temporară a 
persoanelor fără adăpost şi integrarea acestora în 
societate prin măsuri active   

Municipiul Botoşani  

Cantină socială  Consiliul Local Ştefăneşti  
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Modernizare UAMS Ştefăneşti   
 

Consiliul Local Ştefăneşti  

Înfiinţarea unui centru rezidenţial pentru îmbătrânire 
activă destinat persoanelor vârstnice din municipiul 
Botoşani –  

Municipiul Botoşani  

Înfiinţarea unor cluburi pentru pensionari în cartierele 
Municipiului Botoşani   

Municipiul Botoşani  

Înfiinţarea de centre de zi pentru copii – after school – în 
Municipiul Botoşani   

Municipiul Botoşani  

Construirea si dotarea de Centre de zi pentru copii in 
situaţii de risc, din oraşul Flămânzi   

Primăria oraş Flămânzi  

Centrul de rezidenţă temporară pentru tineri până la 
identificarea unei locuinţe definitive   

Municipiul Dorohoi  

Centrul de consiliere pentru victime ale violenţei 
domestice 

Municipiul Dorohoi  

Centrul de îngrijire şi asistenţă  a persoanelor vârstnice – 
UAMS 

Municipiul  Dorohoi  Fonduri europene  
Buget local, alte 
fonduri 

Dezvoltarea serviciilor specializate de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane vârstnice 

Municipiul  Dorohoi  Fonduri europene  
Buget local ,alte 
fonduri 

Dezvoltarea serviciilor sociale  specializate furnizate 
copiilor aflaţi în situaţii de risc şi aparţinătorilor legali ai 
acestora 

Municipiul  Dorohoi  Fonduri europene  
Buget local,alte 
fonduri 

Dezvoltarea serviciilor specializate furnizate persoanelor 
cu dizabilităţi  

Municipiul  Dorohoi  Fonduri europene  
Buget local ,alte 
fonduri 

Centru de zi pentru persoane vârstnice 
 

Municipiul  Dorohoi  Fonduri europene  
Buget local, alte 
fonduri 

Dezvoltarea de servicii sociale pentru persoane în vârstă Municipiul  Dorohoi  Fonduri europene  
Buget local ,alte 
fonduri 

Dezvoltarea serviciilor antepreşcolare Municipiul  Dorohoi  Fonduri europene  
Buget local ,alte 
fonduri 

Construire centru social in com.Vladeni, jud.Botosani C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Înfiinţare centru social pentru persoanele în vârstă Comuna Albeşti PNDR 
 

Construire centru social pentru bătrâni în satul Albeşti Primăria comunei Albeşti  
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Sensibilizarea instituţiilor/organizaţiilor şi firmelor  în 
realizarea activităţilor caritabile pentru persoanele 
marginalizate/ vulnerabile din punct de vedere social; 
-atragerea şi implicarea voluntarilor în furnizarea 
serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 
vârstnice; 
-accesarea programelor de combatere a sărăciei , în mod 
deosebit pentru satele aparţinătoare Buda, Pădureni şi 
Şupitca. 
-sprijinirea batranilor si persoanlor depedente prin 
angajarea asistentilor personali si a ingrijitorilor la 
domiciliu. 

 
Consiliul Local Cosula 

 
Fonduri europene 

1. Construirea a douăsprezece locuinţe sociale  
2. Construirea unui centru social 
3. Servicii sociale integrate la nivelul comunităţii 

Consiliul Local Cosula Fonduri structurale 
Fonduri structurale 
Programul de 
Cooperare Elveţiano-
Român 

Construcţie şi dotare cresă sat Corni, comuna Corni, 
judeţul Botoşani 

COMUNA CORNI Buget de stat P.N.D.L-
OUG nr. 28/2013 

Construcţie şi dotare centru de zi cu echipamente 
adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilităţi 

COMUNA CORNI, GAL Valea 
Siretului de Sus 

BUGET LOCAL 

Modernizare servicii sociale in com.Vladeni, jud.Botosani C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Amenajarea unui centru social în clădirea fostului spital 
Ungureni 

Comuna Ungureni Buget local, 
Fonduri europene, alte 
surse 

Centru de zi pentru copii “Prichindel” din comuna 
Dersca,jud.Botoşani 

Comuna Dersca Guvernul României HG 
24/05.01.2011 

Reabilitarae si dotarea Caminului pentru persoane 
varstnice Trusesti 

UAT COMUNA TRUSESTI Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 

Construire Centru de Zi pentru copii aflaţi în situaţii de 
risc 

Primăria Mihăileni B.R.D.C.E., Guvernul 
Românei şi Primăria 
Mihăileni 

Construire casă socială în comuna Cristineşti, judeţul 
Botoşani 

Comuna Cristineşti FEADR 

Amenajare spaţiu exterior şi funcţionare în condiţii 
optime Centru de zi pentru copii existent  

Comuna Leorda  

Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială/diversificarea 
serviciilor sociale la nivel local 

Comuna Leorda  

Reabilitare clădire fost pichet de grăniceri Horodiştea şi 
adaptare pentru înfiinţare centru medico-social 

UAT Păltiniş PNDR-FEADR 
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Infiintarea unei crese; 
Infiintarea unui camin de batrani 

CL Frumusica/ Parteneri 
privati 

Fonduri europene; 
buget de stat 

Construirea unui complex de locuinţe sociale Comuna Lozna 
 

fonduri europene/ 
fonduri 
guvernamentale/ 
buget local 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea fostului sediu 
CAP pt funcţionarea unui centru social pentru persoane 
vârstnice 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
buget 

Construirea unui centru de bătrâni Mihălăşeni CL Mihălăşeni / parteneriat 
public privat 

Fonduri 
guvernamentale 

Proiect integrat: “1. Modernizare drumuri de interes 
local în comuna Mihălăşeni. 2. Reabilitare cămin cultural 
şi înfiinţare muzeu, sat Mihălăşeni. 3. Centru de 
asistenţă după programul şcolar tip after school, în 
localitatea Sărata, comuna Mihălăşeni. 4. Amenajare 
târg tradiţional în localitatea Mihălăşeni, comuna 
Mihălăşeni, judeţul Botoşani. 5. Bază sportivă 
multifuncţională în localitatea Mihălăşeni, comuna 
Mihălăşeni.  
6. Achiziţionarea unui buldoexcavator în cadrul 
serviciului de gospodărire comunală al Comunei 
Mihălăşeni, judeţul Botoşani” 

CL Mihălăşeni Fonduri UE 

Construire Cămin Cultural pentru satele Păun, Nastase şi 
Negreşti, com. Mihălăşeni, jud. Botoşani 

Comuna Mihălăşeni Bugetul de stat/ 
Bugetul local 

Cantină socială şi adăpost pentru persoanele aflate 
temporar în dificultate 

Consiliul Local Broscăuţi Fonduri europene + 
fonduri proprii 

Constructie azil pentru batrani in parteneriat cu Biserica 
Crestin-Ortodoxa Cotargaci 

Primar Roma Bugetul local 

         1.Construire Centru de zi pentru  copii  in sat  
Dumbravita, com. Ibanesti. 
         2.Modernizare, amenajare  spatiu exterior   si  
dotare/echipare  Centru de zi pentru  copii  in  sat 
Ibanesti-existent. 
         3.Dezvoltarea  sistemului de  asistenta  sociala 
/diversificarea  serviciilor  sociale   la nivel local 

Primaria comunei Ibanesti -BDCE 
-Guvernul Romaniei 
- Buget local 
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• Extinderea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială a 
Comunei Vârfu Câmpului prin construirea unui corp de 
clădire destinat internării în regim permanent 
• Diversificarea gamei de servicii oferite de Unitatea de 
Asistenţă Medico-Socială a Comunei Vârfu Câmpului 

Comuna Vârfu Câmpului, 
ONG-uri, fundaţii, asociaţii 

Fonduri 
guvernamentale şi 
europene prin 
Ministerul Ministerul 
Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, 
fonduri 
nonguvernamentale, 
finanţare Consiliul 
local 

Centru de zi pentru copii VOINICELUL Comuna Tudora Ministerul 
Muncii,Familiei si 
Protectiei sociale 

- Construire Centru de consiliere socială privind violenţa 
în familie în localitatea Mileanca 
- Construire Centru de îngrijire şi asistenţă socială în 
regim de urgenţă pentru mame cu copii, victime ale 
violenţei în familie în localitatea Mileanca 

Comuna Mileanca  

Construirea unui centru pentru ingrijire batrani PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat 

Reacreditarea filialei Botoşani a SNCRR ca furnizor de 
servicii sociale  
 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Susţinerea logistică şi materială a programelor sociale 
realizate de subfialialele active din judeţ (în special în 
preajma sărbătorilor de Paşti şi Crăciun)  

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Completarea mini-depozitului de intervenţie al filialei 
(material şi financiar) 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Transformarea Centrului de Plasament Hand of Help 
dintr-un centru de tip rezidenţial într-unul de tip familial  

Fundaţia Hand of Help 
Botoşani 

Fonduri proprii 

Reparaţii capitale, amenajări, modernizări şi extinderi 
ale construcţiei actuale pentru a imbunătăţi calitatea 
serviciilor sociale oferite copiilor şi tinerilor aflaţi în 
dificultate 

Fundaţia Hand of Help 
Botoşani 

Fonduri proprii 

Asigurarea punctului termic al organizaţiei cu o a doua 
sursă alternativă de combustibil ( rezervor motorină) 

Fundaţia Hand of Help 
Botoşani 

Fonduri proprii 

Utilarea completă a compartimentelor “Bloc alimentar” 
şi “Spălătorie”  
 

Fundaţia Hand of Help 
Botoşani 

Fonduri proprii 
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Realizarea unui nou inel de incendiu Fundaţia Hand of Help 
Botoşani 

Fonduri proprii 

Echiparea, modernizarea,  reabilitarea reţelei de 
asistenţă socială în beneficiul  persoanelor defavorizate, 
a bătrânilor şi bolnavilor  

Primăria Brăieşti  

 Diversificarea  serviciilor  sociale la nivel de  comunitate  
cu scopul  reducerii  cazurilor de risc  social (copii, adulti  
si batrani). 

Primaria comunei Ibanesti -buget local 
-alte surse 

Modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale 

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Construirea şi dotarea Centrului social în Com. Lunca, 
jud. Botoşani  

Primăria Com. Lunca  

Înfiinţarea unui centru de zi pentru persoanele aflate în 
dificultate 
Înfiinţarea unui serviciu de voluntariat pentru ajutarea 
bătrânilor singuri, format din elevi de la şcolile din 
comună 
Înfiinţarea unui centru social permanent- azil bătrâni 
Înfiinţarea unui centru permanent pentru persoane cu 
dizabilităţi (inclusiv copii bolnavi de autism) 

Primăria Suliţa Primăria şi Consiliul 
local, personal 
medical, DSP 
Botoşani/Buget local, 
buget de stat, fonduri 
europene, etc. 

1.Înfiinţarea unui centru integrat de servicii sociale 
pentru sprijinirea persoanelor aflate în situaţii de risc 
2.Sprijinirea înfiinţării de întreprinderi sociale 
 

Primăria Răuseni PND  2014-2020;  
POR 2014-2020 
Buget local 
 POS DRU  2014-2020 
PNDR 2007-2013, sau 
echivalent 2014-2020; 
Bugetul local; 

Construcţia unui complex  de  20  locuinţe sociale pentru 
familii nevoiaşe 
 
 
 
 

comuna Vlăsineşti 
 
 
 
 

-ONG  
-fonduri 
guvernamentale 
-fondul social 
european (FSE) 

Construire şi înfiinţarea unui cămin pentru bătrâni  Primăria comunei Avrămeni Buget  local/ 
parteneriate/ 
 Fonduri Europene  

Infiinţarea unui centru de zi pentru persoane aflate în 
dificultate 

CL George Enescu Fonduri europene 
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Reabilitare Camin Cultural Adaseni; 
Reabilitare Camin Cultural Zoitani; 

Primăria Adăşeni  

Înfiinţare centru de îngrijire al persoanelor la domiciliu Primăria comunei Pomirla  

Costruire si dotări azil de batrani in comuna Pomirla 
 

Primăria comunei Pomirla  

Construcţie capela si camera mortuara 
 

Primăria comunei Pomirla  

Înfiinţare cimitir comunal ortodox Primăria comunei Pomirla  

Amenajarea unui centru social în clădirea fostului spital 
Coţuşca (cămin de bătrâni) 

CL Comuna Coţuşca BL,BS, alte surse 

Construirea unui centru social pentru persoane adulte 
aflate în dificultate  

Primăria comunei Mitoc Buget local 

Construirea unei cantine sociale 
 

Primaria Vaculesti Fonduri Parteneriat/ 
Ministerul Culturii  

Înfiinţare centru de servicii medico-sociale si asistenta 
medicala primara 

Primaria Văculeşti Fonduri 
Proprii/Ministerul 
Sanatatii/Centrul 
Româno-Elveţian 

Construire/Modernizare centru social persoane vârstnice 
în comuna Todireni 

C.L. Todireni Bugetul local/Fonduri 
europene 

Dezvoltarea capacităţii la nivel local cu privire la 
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale  

C.L. Todireni Bugetul local/Fonduri 
europene 

Servicii Comunitare de prevenire a separării copilului de 
familie şi instruirea personalului afferent, “Centru de zi 
pentru copii Cândeşti-CZ-44/BT” 

Primăria Cândeşti Ministerul Muncii 
Familiei şi Protecţiei 
sociale 

1.3.2 
Reabilitarea/modernizarea/ech
iparea infrastructurii serviciilor 
de sănătate 
 
 
 
 
 
 
 

Înfiinţare centru de servicii medico-sociale si asistenta 
medicala primara 

Primaria Văculeşti Fonduri 
Proprii/Ministerul 
Sanatatii/Centrul 
Româno-Elveţian 

Creşterea gradului de confort hotelier prin dotarea 
unităţii cu obiecte de inventar specifice: paturi şi 
harnaşament aferent, mobilier pentru saloane şi vestiare 

Sanatoriul de Neuropsihiatrie 
Podriga 

 

Reparaţia capitală a instalaţiei electrice, dotarea cu 
sisteme de avertizare (sonerii pentru avertizarea 
cazurilor de urgenţă în fiecare salon) şi dotarea unităţii 
cu senzori de incendiu 

Sanatoriul de Neuropsihiatrie 
Podriga 
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Creşterea capacităţii unităţii prin construirea unui nou 
corp de clădire cu o capacitate de 20 de paturi + 
cabinete şi spaţii utilitare anexe 

Sanatoriul de Neuropsihiatrie 
Podriga 
 

 

Înfiinţarea unui Compartiment de fizioterapie pentru 
recuperare neuromotorie 

Sanatoriul de Neuropsihiatrie 
Podriga 

 

Dotarea cu aparatură medicală: achiziţionarea unui 
electrocardiograf şi înfiinţarea unei reţele de 
administrare a oxigenului pentru un salon cu capacitate 
de 4 paturi 

Sanatoriul de Neuropsihiatrie 
Podriga 

 

Reparaţii capitale la pavilionul 1: evaluare la risc seismic 
şi consolidare, reparaţii capitale la acoperişul 
pavilionului 1, reabilitarea demisolului şi redarea acestor 
spaţii circuitului funcţional 

Sanatoriul de Neuropsihiatrie 
Podriga 
 

 

Amenajarea spaţii libere şi realizarea unei alei cu bănci 
pentru petrecerea timpului liber a pacienţilor. 

Sanatoriul de Neuropsihiatrie 
Podriga 

 

Dotare aparatură medicală Spital Judeţean de Urgenţă 
Mavromati Botoşani 

Spitalul Judeţean 
“Mavromati” Botoşani 

 

Innoire parc auto cu mijloace de transport Spitalul Judeţean 
“Mavromati” Botoşani 

 

Reabilitare termica anvelopa, sarpanta  si invelitoare 
acoperis , realizare instalatii antiincendiu,  paratrasnet, 
ventilatie si supraveghere, realizare instalatii electrice , 
sanitare si termice Spital Judetean de Urgenta Mavromati 
desfasurat pe locaţii 

Spitalul Judeţean 
“Mavromati” Botoşani 
 

 

Reabilitate termica anvelopa, sarpanta si invelitoare, 
realizare instalatie pluviala noua, realizare instalatie 
paratonare noua sectia obstetrica ginecologie 

Spitalul Judeţean 
“Mavromati” Botoşani 

 

Reabilitarea şi modernizarea UAMS Suharău , unitate în 
subordinea Consiliului Judeţean 

Consiliul Judeţean Buget de stat / 
Fonduri europene 

Înfiinţarea şi dotarea unui spital în oraşul Flămânzi sau 
crearea şi dotarea unui Centru de permanenţă medicală 
în oraşul Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi  

Realizarea de servicii medico-sociale pentru persoanele 
defavorizate 

Primăria oraş Flămânzi  

Construirea în Zona metropolitană de unităţi medicale de 
tip ambulatorii integrate   

Municipiul Botoşani 
 

 

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de 
asistenţă medicală – Extindere, Reabilitare, modernizare 
şi dotare Secţie Chirurgie – Spitalul Municipal Dorohoi 

Municipiul Dorohoi  

Modernizare Centru Primire Urgenţe, Reabilitare, 
modernizare şi dotare Secţie Interne – Spitalul Municipal 
Dorohoi  

Municipiul Dorohoi  
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Reabilitare, modernizare şi dotare  Bloc Materno infantil 
– Spitalul Municipal Dorohoi  

Municipiul Dorohoi  

Reabilitare, modernizare şi dotare Ambulator de 
specialitate – Spitalul Municipal Dorohoi 

Municipiul Dorohoi  

Reabilitare, modernizare şi dotare Corp Pavilionar 
psihiatrie – Spitalul Municipal Dorohoi  

Municipiul Dorohoi  

Modernizarea serviciilor auxiliare serviciilor de asistenţă 
medicală: bloc alimentar, spălătorie, centrala termică, 
staţie oxigen, compresoare, hidrofor, grup electrogen – 
Spitalul Municipal Dorohoi   

Municipiul Dorohoi  

Dotarea cu aparatură medicală modernă şi înfiinţarea 
unei reţele de administrare a oxigenului cu un salon de 4 
paturi 

UAMS Mihăileni  

Construirea unei magazii pentru depozitarea materialului 
lemnos 

UAMS Mihăileni  

Creşterea capacităţii unităţii prin construirea unui nou 
corp de clădire cu o capacitate de 10 paturi + cabinet de 
recuperare medicală şi spaţii utilitare anexe 

UAMS Mihăileni  

Dotarea unităţii cu sistem de ventilaţie  UAMS Mihăileni  
Echiparea cu aparatură medicală a dispensarului din 
comuna Todireni 

Comuna Todireni Fonduri europene 

Lucrări de reparaţii generale, de renovare şi de 
modernizare Dispensarului uman Corni 
 

COMUNA CORNI 
MEDICI DE FAMILIE, GAL 
Valea Siretului de Sus 

BUGET LOCAL 
Parteneriat public – 
privat 

Modernizarea dispensarelor umane din com.Vladeni, 
jud.Botosani 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Reabilitare Dispensarul uman din comuna 
Dersca,jud.Botoşani 

Comuna Dersca  

Dotare Dispensar medical –sat Saucenita , comuna 
Vaculesti. 

Primaria Vaculesti Proprii/ 
Guvernamentale 

Infiintare Centru de analize in localitatea Trusesti UAT COMUNA TRUSESTI Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 

Dezvoltarea serviciilor de sanatate PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat, fonduri europene 

Modernizarea Cabinet Medical Uman şi Stomatologic prin 
achiziţia de aparatură şi dispozitive noi 

Primăria Mihăileni A.P.D.R.P. prin G.A.L. 
Codrii Herţei 

Dotare cabinete medicale Comuna Leorda  
-Infiintarea unui centru de permanenta  
- Infiintarea unui cabinet stomatologic 

CL Frumusica/ Parteneri 
privati 

 

Reabilitare, modernizare şi echiparea cabinetului 
medical din satul Şendriceni 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
buget 
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Modernizarea şi echiparea serviciului de sănătate  Comuna Unţeni  
 Accesibilitate  si  facilitati  oferite  de  autoritatea  
locala pentru  investitii  in  sanatate (cabinete medicale 
specializate, farmacii,etc.) 

Primaria comunei Ibanesti -buget local 
-alte surse 

Înfiinţarea unei Unităţi de Asistenţă Medico-Socială Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Construirea si dotarea unor spatii in care sa-si desfasoare 
activitatea medicala specialisti in boli interne, 
cardiovasculare, pediatrie si stomatologie 

C.L Brăeşti Fonduri europene + 
Buget local 

Realizarea unei construcţii multifuncţionale care să aibă 
în dotare spaţii medicale , farmaceutice, comerciale şi 
prestărri servicii către populaţie 

Primăria Brăieşti/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

 

Construirea de spatii pe profile  solicitate de cetăţeni 
pentru activităţi medicale (pe specializări)  

Primaria  comunei  Brăieşti  

Modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de 
sanatate  

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Reabilitarea şi dotarea cu echipamente a dispensarului 
din localitatea Zlătunoaia 

Primăria Com. Lunca  

Reabilitare Dispensar uman Dîngeni Primăria Dîngeni GAL 
Infiintare puncte sanitare in satele Hulub, Iacobeni, Com. 
Dîngeni 

Primăria Dîngeni GAL 

Dotare cu aparatură medicală a punctelor sanitare Primăria Dîngeni GAL 
Infiintare centru de preluare a urgentelor medicale din 
Com. Dîngeni şi comunele învecinate 

Primăria Dîngeni GAL 

Înfiinţare centru medico-social pentru locuitorii Com. 
Dângeni  şi locuitorii zonelor învecinate 

Primăria Dîngeni  

Servicii de sănătate integrate la nivelul comunităţii  Consiliul Local Coşula Programul de 
Cooperare Elveţiano-
Român 

Asigurarea asistenţei medicale permanente în toate 
satele Com. Suliţa 

Primăria Suliţa Primăria şi Consiliul 
local, personal 
medical, DSP 
Botoşani/Buget local, 
buget de stat, fonduri 
europene, etc. 
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Analizarea oportunităţii unui serviciu de îngrijiri la 
domiciliu 
Modernizarea dispensarului uman al Comunei 
Înfiinţarea de puncte farmaceutice în satele în care 
acestea nu există 

Primăria Suliţa Primăria şi Consiliul 
local, personal 
medical, DSP 
Botoşani/Buget local, 
buget de stat,fonduri 
europene, etc. 

1.Reabilitarea unităţilor medicale de la nivel local 
2.Înfiinţarea de noi dispensare în satele din comună 

Primăria Răuseni PND  2014-2020;  
POR 2014-2020 
Buget local  

Înfiinţarea unui centru de servicii integrate  medico-
sociale în satul Sârbi 
 
 

comuna Vlăsineşti Programul de  
Cooperare Elveţiano-
Român   

Înfiinţarea unei unităţi de asistenţă medico-socială cu 
câte 25 de paturi (UAMS)  în satul Vlăsineşti 

comuna Vlăsineşti 
 

Armata SUA 
CAS (Casa Asigurărilor 
de sănătate) 

- Construire gradinită sat Dumeni 
- Reabilitarea şi modernizarea şcolilor si din comună 

CL George Enescu Fonduri europene 

Construire si dotări centru de servicii medicale in comuna 
Pomirla 

Primăria comunei Pomirla  

Reabilitare dispensar Uman în comuna Prăjeni, jud. 
Botoşani 

CL Prăjeni Buget Local 
Buget  Stat 

Redeschiderea Dispensarului medical  Hudeşti Comuna Hudeşti  
Construire puncte sanitare în satul Alba şi Baranca Comuna Hudeşti  
Reabilitarea dispensarului uman din comuna Coţuşca CL Comuna Coţuşca Fonduri proprii 
Dezvoltarea capacităţii la nivel local cu privire la 
îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate, precum 
şi de creştere a calităţii serviciilor medicale 

C.L. Todireni Bugetul local/Fonduri 
europene 

Modernizare dispensar uman comuna Todireni C.L. Todireni Bugetul local/ Fonduri 
europene 

Reabilitarea şi dotarea cabinetului medical comunitar Primăria comunei Mitoc Buget local 
Înfiinţarea unui centru Medico - Social în clădirea care a 
aparţinut poliţiei de frontieră din satul Hilişeu - Crişan 

Primăria Hilişeu - Horia  

1.3.3 
Reabilitarea/modernizarea/ech
iparea infrastructurii 
educaţionale pre-universitare 
şi universitare 
 
 
 
 

Continuarea investiţiei la Şcoala de Arte şi Meserii Primăria oraş Bucecea  
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizarea  lucrărilor la obiectivul de  investiţii 
“Reabilitare Şcoala de Arte şi Meserii Grupul Şcolar 
Dr.Mihai Ciucă Săveni”  

Primăria oraş Săveni 

Local şcoală  cu clasele I-IV şi grădinţă în satul Bozieni, 
oraşul Săveni 

Primăria oraş Săveni 

Grădiniţa nr. 4 prin Banca Mondială  
 

Primăria oraş Săveni 
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Reabilitarea termică a clădirilor de la şcolile şi 
grădiniţele de pe raza oraşului   

Primăria oraş Săveni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extindere sistem de  supraveghere informatizată, la 
interior şi exterior la liceul Dr. Mihai Ciucă  

Primăria oraş Săveni 

Reabilitare instalaţiile  interioare şi exterioare de 
alimentare cu apă la liceul Dr. Mihai Ciucă  

Primăria oraş Săveni 

Reabilitare instalaţii interioare de încălzire la liceul Dr. 
Mihai Ciucă 

Primăria oraş Săveni 

Refacere instalaţii electrice interioare la corp A şi corp şi 
B de la liceul Dr. Mihai Ciucă  

Primăria oraş Săveni 

Construire grupuri sanitare la interior în corpurile A şi B 
de la liceul Dr. Mihai Ciucă  

Primăria oraş Săveni 

Reabilitare şi dotare laboratoare,cabinete de specialitate 
şi atelierelor din cadrul liceului Dr. Mihai Ciucă  

Primăria oraş Săveni 

Reabilitare sală de sport şi teren de sport din cadrul 
liceului Dr. Mihai Ciucă   

Primăria oraş Săveni 

Reparaţii capitale local Şcoală cu clasele I-IV din satul 
Bodeasa  

Primăria oraş Săveni 

Amenajarea şi dotarea laboratoarelor  de fizică şi chimie 
de la Şcoala Generală Săveni  

Primăria oraş Săveni 

Modernizarea terenului de sport de la Şcoala generală 
Săveni  

Primăria oraş Săveni 

Amenajare grupuri sanitare interioare la Şcoala Bodeasa 
şi Petricani   

Primăria oraş Săveni 

Împrejmuirea incintei Liceului Dr. Mihai Ciucă, Săveni  
 

Primăria oraş Săveni 

Împrejmuirea incintei localului Şcolii generale cu clasele 
I-IV  din satul Bodeasa  

Primăria oraş Săveni 

Reabilitarea, extinderea şi diversificarea funcţională a 
spaţului didactic aparţinând Liceului Tehnologic ,,N. 
Bălcescu”, din oraşul Flămânzi, ca premisă a creşteri 
calităţii actului educaţional  

Primăria oraş Flămânzi 

Reducerea  disparităţilor educaţionale  din  zonele  
defavorizate, prin modernizarea  şi  extinderea  Scolii 
Gimnaziale Poiana, Flămânzi, pentru a acorda şanse 
egale elevilor  

Primăria oraş Flămânzi 

Construirea, reabilitarea si dotarea grădiniţelor din 
orasul Flămânzi   

Primăria oraş Flămânzi 

Bazin de înot şcolar în oraşul Flămânzi prin Programul 
Bazine de înot    

Primăria oraş Flămânzi 

Construcţia a două grădiniţe în Municipiul Botoşani  
 

Municipiul Botoşani 
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Construcţia a două creşe în Municipiul Botoşani  Municipiul Botoşani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastucturii 
învăţământului preşcolar, primar, gimnazial, profesional 
şi liceal din Municipiul Dorohoi. Asigurarea unui proces 
educaţional la standarde europene şi a creşterii 
participării populaţiei şcolare la procesul educaţional  

Municipiul Dorohoi 

Grupul Şcolar Ştefăneşti tip campus preuniversitar    Consiliul Local Ştefăneşti 

Reabilitare Şscoala de Arte şi Meserii Ion Pillat, 
Municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani 

Liceul Tehnologic Special 
“Ion Pillat” Dorohoi 

La obiectivele de investiţii la unităţile de învăţământ 
preuniversitar din judeţul Botoşani la care se înregistreză 
datorii către constructori, obţinerea de fonduri necesare 
achitării lucrărilor executate şi neachitate, în sumă de 
4.324 mii lei 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Botoşani 
 

La obiectivele de investiţii la unităţile de învăţământ 
preuniversitar din judeţul Botoşani la care lucrările 
începute au fost sistate din lipsa finanţării, obţinerea de 
fonduri necesare continuării lucrărilor executate, în sumă 
de 37.769 mii lei 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Botoşani 
 

Asigurarea unor condiţii decente din punct de vedere 
igienico-sanitar şi obţinerii autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare pentru toate unităţile de învăţământ 
preuniversitar din judeţul Botoşani se impun 
următoarele:  
a. reabilitarea şi modernizarea grupurilor sanitare 
b. lucrări de alimentare cu apă curentă. 
pentru un nr. de 261 de şcoli, în sumă estimată de 
39.150 mii lei 

 
Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Botoşani 

Reabilitarea grădiniţei şi Şcolii Gimnaziale nr. 1 Conceşti, 
clasele I-IV 

Comuna Conceşti Buget de stat 

Reabilitare şi dezvoltare Şcoală Tudor Vladimirescu Comuna Albeşti, 
Inspectoratul Şcolar 

MECT 

1.Construire grădiniţă cu 3 (trei) săli  de grupă în 
localitatea Tudor Vladimirescu 
2. Reabilitare şi modernizare corp A din cadrul Şcolii  cu 
clasele I-VIII din localitatea Tudor Vladimirescu,  

Primăria comunei Albeşti  

Reabilitare termică clădire şcoală Liceul Tehnologic Special Sf. 
Stelian Botoşani 

 

Refacere acoperiş Şcoală cu clasele I – VIII „Octav  
Băncilă” Corni, jud. Botoşani  

COMUNA CORNI Buget de stat P.N.D.L-
OUG nr. 28/2013 
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Reabilitare Şcoala nr. 2 sat Corni, jud. Botoşsani COMUNA CORNI Buget local 
Buget de stat 

Modernizarea unitatilor de invatamant si utilitati la toate 
unitatile de invatamant 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Reparaţii  tencueli  exterioare,centrală termică ,  Grup  
sanitar,  Schimbare  învelitoare,  termosistem,  Puţ  
Forat,  Bazin  Vidanjabil la  Şcoala  Socrujeni 

Consiliul  Local  Gorbăneşti 
 

Ministerul  educaţiei 

Reparaţii  tencueli  exterioare, Centrală  termică, Grup  
sanitar,  Schimbare  învelitoare ,  termosistem ,tîmplărie 
PVC,  Puţ  forat,  bazin  vidanjabil  la  Şcoala  George  
Coşbuc 

Consiliul   Local  Gorbăneşti 
 
 

Ministerul  educaţiei 
 
 

 Schimbare  învelitoare  la  Biblioteca  comunală  
Gorbăneşti 

Consiliul  Local Gorbăneşti Bugetul local 

-Sală de sport la Scoala Gimnazială nr. 1 Mileanca 
-Construire Gradiniţă doua grupe în localitatea Mileanca 

Comuna Mileanca  

Campus scolar la Grupul Scolar “D.Botez” Trusesti 
Modernizare scoala in localitatea Ionaseni 
Modernizare gradinita in localitatea Drislea 

UAT COMUNA TRUSESTI Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 

Reabilitarea scolilor si  a gradinitelor din comuna Mihai 
Eminescu 

PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat sau finantari 
europene 

Reabilitare structurală şi termică a şcolilor gimnaziale 
din satele Rogojeşti, Sinăuţi, Mihăileni, Vlădeni 

Primăria MIHĂILENI fonduri europene 
nerambursabile 

Reparaţii Şcoala şi grădiniţa Rădăuţi Prut 
Reparaţii şcoala şi grădiniţa Rediu 
Reparaţii şcoala şi grădiniţa Miorcani 
Dotare grup sanitar şcoala Miorcani 

CL Rădăuţi Prut BS 

Construire bază sportivă model tip I în comuna Leorda Comuna Leorda OG 7/2006 
Reabilitare şcoala cu clasele I-VIII Leorda, corp C Comuna Leorda  
Tâmplărie termopan, uşi şi ferestre, faţadă şcoală 
Leorda. Corp A, Faţadă Şcoala Dolina, Conservare Şcoala 
Mitoc şi Costineşti 

Comuna Leorda  

Construire grădiniţă în satul Dămideni, comuna 
Româneşti 

Comuna Româneşti BL+BS/fonduri UE 

Reparatie capitală la Scoala Radeni- Vechi 
-Dotarea tuturor scolilor si gradinitelor cu sisteme de 
supraveghere video 

CL Frumusica Buget de stat si buget 
local 

Construire Grădiniţă sat Lozna, comuna Lozna, judeţul 
Botoşani 

Comuna Lozna 
 

Fonduri 
guvernamentale 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea internatului de 
la Grupul Şcolar “Alexandru Vlahuţă” 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
buget 
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- Grup sanitar şi centrală termică la Şcoala cu clasele I – 
VIII Dimitrie Pompeiu din Broscăuţi 
- Grădiniţă cu program normal cu trei săli de grupă în 
satul Broscăuţi 

ISJ Botoşani 
 
 
ISJ Botoşani 

Banca Mondială 
 
 
Banca Mondială 

Reabilitarea Şcolii generale cu clasele I-VIII Unţeni, 
comuna Unţeni 
Reabilitarea Şcolii generale cu clasele I-VIII Mînăstireni 
Finalizarea construirii grup sanitar la Şcoala generală cu 
clasele I-VIII Unţeni 
Reabilitare acoperiş la  Şcoala generală cu clasele I-IV 
Burla 
Construire Grădiniţă în satul Unţeni 

Comuna Unţeni Buget de stat / 
buget local 

Modernizare corp B la Scoala Gimnazială Roma Primăria Roma Bugetul local 
Reabilitarea şi modernizarea şcolilor : 
- Suharău 1 / Utilităţi şi Reabilitare termică  
- Lişna / Utilităţi şi Reabilitare termică 
- Oroftiana / Utilităţi şi Reabilitare termică 
- Smîrdan / Utilităţi şi Reabilitare termică/ Construire 

grădiniţă 
- Suharău II / Utilităţi şi Reabilitare termică/ Schimbare 

învelitoare 
- Împrejmuirea şcolilor din comună 

Primăria Suharau Buget de stat / 
Fonduri europene  

Grădiniţă cu program normal cu 4 săli de grupă în 
localitatea Tocileni,comuna Stăuceni, judeţul Botoşani 

Comuna Stăuceni Unitatea de 
Management a 
Proiectelor privind 
Modernizarea Reţelei 
Şcolare şi Universitare 

Grădiniţa cu 3 grupe, în comuna Cordăreni Comuna Cordăreni PNDR 
Modernizarea si echiparea infrastructurii educationale in 
Scoala Gen. Gh. Coman Braesti 

C.L Brăeşti + Scoala Braesti Fonduri europene + 
Buget local+ surse 
atrase 

Reabilitarea şi modernizarea/echiparea înfrastructurii 
educaţionale pre-universitară la Şcoala “Gheorghe 
Coman” 

Comuna Brăieşti  

Reabilitare si dotare scoli in Com. Calarasi, jud. Botosani Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Construire Scoala Calarasi nr. 2 Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Construire gradinita sat Libertatea si Plescani, com. 
Calarasi, jud. Botosani 

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 



 

275 

Investitii Scoala cu clasele I-VIII Rediu: Instalatie 
electrica, termoizolatie exterioara, schimbat invelitoare, 
centrala termica, timplarie exterioara si interioara 

Comuna Răuseni, jud. 
Botoşani 

Buget local + sume 
defalcate Guv. 
Romaniei 

Investitii Scoala +  gradinita Doina: Instalatie electrica, 
termoizolatie exterioara, grup sanitar interior, centrala 
termica,  

Comuna Răuseni, jud. 
Botoşani 

Buget local + sume 
defalcate Guv. 
Romaniei 

Investitii Gradinita Rediu :grup sanitar interior, 
invelitoare termoizolatie 

Comuna Răuseni, jud. 
Botoşani 

Buget local + sume 
defalcate Guv. 
Romaniei 

Investitii Gradinita  Rauseni: invelitoare si termoizolatie, 
grup sanitar interior, centrala termica 

Comuna Răuseni, jud. 
Botoşani 

Buget local + sume 
defalcate Guv. 
Romaniei 

Investitii Scoala Rauseni: Construire grup sanitar interior 
Corp A. schimbare invelitoare azbest corp B, 
termoizolatie exterioara corp B, grup sanitar interior 
corp B 

Comuna Răuseni, jud. 
Botoşani 

Buget local + sume 
defalcate Guv. 
Romaniei 

1.Reabilitarea şi modernizarea unităţilor educaţionale 
din comună 
2.Dotarea unităţilor educaţionale din comună 
3.Înfiinţarea şi dotarea de laboratoare şcolare 
4.Modernizarea şi îmbunătăţirea dotărilor laboratoarelor 
şcolare existente 

Primăria Răuseni  PND  2014-2020; 
 POS Regional 2014-
2020; POC Ro-Ucr- Mo 
2014-2020; 
Bugetul local. 

Reabilitarea Şcolii cu clasele I-VI Paisie Olaru  din 
localitatea Stroiesti, Com. Lunca 

Primăria Com. Lunca  

Dotarea cu utilităţi a celor 5 şcoli din Com. Lunca, jud. 
Botoşani 

Primăria Com. Lunca  

Construirea Gradinitei din localitatea Zlătunoaia, Com. 
Lunca 

Primăria Com. Lunca  

Modernizare teren sport în satIacobeni, com. Dîngeni Primăria Dîngeni Fonduri proprii 
Înfiinţare şi modernizare a Şcolii Populare de Artă în sat 
Hulub, com. Dîngeni 

Primăria Dîngeni + Consiliul 
Judeţean Botoşani 

 

Continuare lucrări la Şcoala primară nr. 1 Hulub şi Şcoala 
gimnazială nr. 1 Dîngeni 

Primăria Dîngeni MECTS+ fonduri proprii 

Reabilitare Şcoala gimnazială nr. 2 Iacobeni Primăria Dîngeni MECTS+ fonduri proprii 
Reforma Educaţiei  Timpurii- Construire grădiniţă cu 
program normal cu două săli de Grupă, sat Iacobeni, 
com. Dîngeni- proiect implementat prin Banca Mondială 

Primăria Dîngeni MECTS+ fonduri proprii 

Înfiinţare Şcoala profesională de arte şi meserii pentru 
elevii cu posibilităţi reduse financiar 

Primăria Dîngeni  

Reabilitarea şi modernizarea şcolilor din comună CL G. Enescu Fonduri europene 
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1.Construcţia unei şcoli cu clasele I-VIII 
2. Înfiinţarea unor centre educaţionale 
3. Amenajarea curţii şcolii prin plantarea de copaci , 
amplasarea unor băncuţe şi coşuri de gunoi  

Consiliul Local Cosula Fonduri structurale 
Fonduri structurale 
 
H.G. Fonduri 
Structurale 

Grup sanitar, apă şi canalizare , centrale termice ( la 
două şcoli şi la două grădiniţe ) 

CL Nicşeni  

Echiparea unităţilor de învăţământ cu aparaturî didactică 
modernă şi servicii de internet 
Reabilitarea termică a Şcolii nr. 2 Dracşani 
Reabilitare grădiniţa Dracşani 
Finalizarea campusului şcolar, cu cantină, sală de sport, 
internat, garsoniere pt. personalul didactic şi nedidactic 

Primăria Suliţa Primăria şi Consiliul 
local,CJ 
Botoşani/Buget local, 
buget de stat, fonduri 
europene, 
împrumuturi bancare, 
etc. 

Reabilitarea învelitoare corp B, Şcoala cu clasele I-VIII 
Corlăteni 

Primăria Corlăteni  

Construire grădiniţă în satul Flondora, com. Manoleasa Primăria Manoleasa  
Obiectiv de invatamant,Grădiniţă cu program normal 
Ripiceni 

Primăria Ripiceni Buget de stat 

Gradinita cu doua Sali de clasa, comuna Dobârceni UAT Dobârceni 
Judetul BOTOSANI 

OUG 28/2013 

Utilitati Scoala Gimnaziala Nr.1 Dobârceni UAT Dobârceni  
Judetul BOTOSANI 

    BS 

Construire gradinita sat Brateni, comuna Dobârceni UAT Dobârceni 
Judetul BOTOSANI 

    BS 

Reabilitarea si extindere Scoala Gimnaziala Nr.1 
Dobârceni 

UAT Dobârceni 
Judetul BOTOSANI 

BS-PRIS 

Reabilitare şi utilităţi la Şcoala Gimnazială ''Gheorghe  
Burac'' Vlăsineşti 
 

comuna Vlăsineşti 
 

POR 
 

Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă sat Sîrbi,  
comuna Vlăsineşti, judeţul Botoşani” 
 

comuna Vlăsineşti 
 

PNDL 
 

Reabilitare Şcoala gimnazială “Aristotel Crîşmaru” 
Drăguşeni 

Com.Drăguşeni BS 

Reabilitare Şcoala primară nr. 2 Podriga Com.Drăguşeni BS 
Achiziţionare microbuze şcolare pentru Liceul Teoretic 
„Anastasie Basota " Pomirla 

Primăria comunei Pomirla  

Campus şcolar „Anastasie Basota" Pomirla Primăria comunei Pomirla  
Construire Gradinita in sat Radeni, com. Frumusica 
 

Primăria Frumuşica BL 

Reabilitare Şcoală Gimnazială nr.l Prăjeni, jud. Botoşani. CL Prăjeni  
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Reabilitare termică la Şcoala cu clasele I-IV Prăjeni, jud. 
Botoşani. 

CL Prăjeni  

Instalaţii de încălzire şi grupuri sanitare interioare la 
şcolile Lupăria şi Miletin, jud. Botoşani. 
 

CL Prăjeni  

Reabilitare clădirii Atelierului Şcoală, jud. Botoşani. CL Prăjeni  
Reabilitarea bazei sportive la Şcoala Gimnazială Prăjeni, 
jud. Botoşani. 

CL Prăjeni  

Modernizarea Şcolii Generale nr 2 Costeşti  
 

Comuna Rachiti Fonduri 
guvenamentale 

Modernizarea Grădiniţei din sat Cişmea corn Rachiti Comuna Rachiti Fonduri 
guvenamentale 

Construcţie sau reabilitare grădiniţă în satele Cristeşti şi 
Oneaga 

CL Cristeşti  

Utilităţi la Şcoala Oneaga (instalaţie termică, instalaţie 
apă, WC şi centrală termică), continuare proiect 
întrerupt 

CL Cristeşti  

Dotarea  materiala a localurilor de şcoli şi grădiniţe  Comuna Hudeşti  
Construirea centru after – school Comuna Hudeşti  
Construcţie şcoală şi grădiniţă Baranca Com. Hudeşti  
Reparaţii capitale şi modernizări şcoli şi grădiniţe  Comuna Hudeşti  
Construcţie şcoală şi grădiniţă Baranca  Comuna Hudeşti  
Modernizare şcoli (Coţuşca, Crasnaleuca, Nichiteni, 
Puţureni, Ghireni, Cotu Miculinţi, M.Kogălniceanu) 

CL Comuna Coţuşca BL 

Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 2, sat Ungureni, comuna 
Ungureni, judeţul Botoşani – investiţie nouă  

 CL Comuna Ungureni  

Construcţie grupuri sanitare la şcolile generale din 
localităţile Orăşeni-Deal, Curteşti şi Băiceni 

C.L. Curteşti  

Construcţie grădiniţă în localitaţile Orăşeni-Deal şi 
Băiceni 

C.L. Curteşti  

Construire/modernizare gradiniţe în comuna Todireni C.L. Todireni Bugetul local/ Fonduri 
europene 

Extindere spaţii administrative și de învăţământ la Liceul 
Tehnologic Todireni 

C.L. Todireni Bugetul local/ Fonduri 
europene 

Reabilitare Grădiniţa Vorniceni CL Vorniceni  
Construirea unei grădiniţe cu trei  grupe în Hilişeu -Crişan Primăria Hilişeu - Horia Buget local  

Buget de stat 
Fonduri europene   

Reabilitarea/modernizarea Şcolii gimnaziale Dimăcheni Primăria Dimăcheni  
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Modernizarea şi echiparea celor 57 de cabinete de 
asistenţă psihopedagogică, cu calculatoare 
multifuncţionale (imprimantă, copiator, fax, telefon), 
instrumente standardizate pentru evaluare psihologică şi 
logopedică, în scopul maximizării sistemului de 
comunicare interinstituţională şi creşterii performanţei 
profesionale 

Centrul Judeţean de Resurse 
şi de Asistenţă educaţională 
Botoşani/ ISJ, AJOFM, DSP, 
IPJ, DGASPC, ISU 

 

Construirea şi înfiinţarea unei creşe  
 

Primăria comunei Avrămeni Buget  local/ 
parteneriate/ 
Fonduri Europene  

Construcţia Grădiniţă cu program normal cu 2 săli de 
grupă 

Primăria Cândeşti MECTS-UMPMRS 

1.3.4 Dezvoltarea 
infrastructrurii destinate 
activităţilor sportive şi  
recreative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amenajarea unor trasee  ciclo-turistice Botoşani-Ipoteşti 
– Agafton – Curteşti – Botoşani şi  Botoşani - Mihai 
Eminescu -Curteşti 

Consiliul Judeţean Botoşani  

Amenajarea unor circuite de drumeţie pedestră în arealul  
forestier din vestul judeţului (M. Eminescu, Vf. Cîmpului, 
Văculeşti, Şendriceni, Lozna, Hilişeu – Horia, Pomîrla, 
Crisitineşti, Suharău, Hudeşti, Darabani, Curteşti, Corni, 
Vorona, Tudora) 

Consiliul Judeţean Botoşani  

(Re)Amenajarea de zone de agrement (Botoşani, 
Durneşti, M. Eminescu, Stăuceni, Băluşeni) 

Consiliul Judeţean Botoşani  

Asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea activităţilor 
sportive şi culturale prin construcţia unui complex sportiv 
multifuncţional prin dezvoltarea şi modernizarea 
facilităţilor existente în perimentrul Liceului cu Program 
sportive Botoşani şi Palatul Copiilor Botoşani, complex ce 
va asigura cazarea şi servitul mesei pentru cei 300 de 
elevi proveniţi din localităţile judeţului Botoşani, 
cabinete, sală de spectacol de 400 de locuri, săli pentru 
diferite cercuri applicative. 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Botoşani 

 

Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a infrastructurii  
locurilor de joacă din oraş   

Municipiul Dorohoi  

Imbunătăţirea accesibilităţii cetăţenilor la sursele de 
informare electronice prin dezvoltarea în municipiul 
Dorohoi a unui sistem public de furnizare a serviciilor de 
internet wireless  

Municipiul Dorohoi  

Socializare – inclusiv prin parteneriate cu ONG - în 
vederea amenajării de locaţii destinate activităţilor de 
socializare, petrecere a timpului liber, consiliere  

Municipiul Dorohoi  

Îmbunătăţirea accesului şi creşterea calităţii serviciilor 
de referinţă şi informare oferite de Biblioteca Municipală 
Dorohoi  

Municipiul Dorohoi  
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Modernizarea locaţiilor destinate practicării activităţilor 
sportive în scopul diversificării activităţilor sportive şi 
creşterii calităţii infrastructurii sportive din municipiul 
Dorohoi   

Municipiul Dorohoi  

Zonă de agrement şi recreere - Dealul Polonic Municipiul  Dorohoi Fonduri europene  
Buget local  
alte fonduri 

Modernizare Bază Sportivă  „1 Mai”  Municipiul Dorohoi Municipiul  Dorohoi Fonduri europene  
Buget local  
alte fonduri 

Construcţie Sală de sport în oraşul                                                                                          Oraşul Darabani  
Modernizare bază sportivă, oraşul Darabani, judeţul 
Botoşani  

Oraşul Darabani  

Asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea activităţilor 
sportive şi culturale prin construcţia unui complex sportiv 
multifuncţional prin dezvoltarea şi modernizarea 
facilităţilor existente în perimentrul Liceului cu Program 
sportive Botoşani şi Palatul Copiilor Botoşani, complex ce 
va asigura cazarea şi servitul mesei pentru cei 300 de 
elevi proveniţi din localităţile judeţului Botoşani, 
cabinete, sală de spectacol de 400 de locuri, săli pentru 
diferite cercuri aplicative – Inspectoratul Şcolar Judeţean  

Primăria oraş Săveni  

Sală de sport şcolară, cu nivel de practică sportivă 
competiţională locală, teren de handbal şi 150 de locuri 
pentru spectatori”  
Modernizarea bazei sportive din oraşul Săveni  

Primăria oraş Săveni  
 
 
Primăria oraş Săveni 

 

Dotarea Casei de cultură cu centrală termică, mobilier, 
aparatură şi instalaţii specifice activităţilor culturale 

Primăria oraş Săveni  

Dotări Sala de sport Ştefăneşti  Consiliul Local Ştefăneşti  
Construirea de săli de sport noi şi reabilitarea şi 
modernizarea celor existente  

Municipiul Botoşani  

Amenajarea unei tabere de creaţie pentru studenţi şi 
elevi în Zona Metropolitană Mihai Eminescu (Ipoteşti)  

Municipiul Botoşani  

Reabilitarea infrastructurii urbane şi a spaţiilor publice 
(alei pietonale şi velo, locuri de parcare, locuri dejoacă, 
spaţii de socializare, panouri de informare, etc.) din zona 
marilor ansambluri de locuinţe din Municipiul Botoşani  

Municipiul Botoşani  

Modernizarea stadionului din Municipiul Botoşani  
 

Municipiul Botoşani  

Construcţia de noi spaţii multifuncţionale de cartier 
pentru activităţi de sport,joacă, agrement şi activităţi 
cultural-artistice  

Municipiul Botoşani  
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Înfiinţarea unei reţele de hotspot-uri WIFI în Municipiul 
Botoşani  

Municipiul Botoşani  

Amenajare pietonal – facilităţi de recreere, amenajare 
infrastructură derulare activităţi comerciale specifice  

Municipiul Dorohoi  

Centre de recreere-divertisment-petrecere timp liber  Municipiul Dorohoi  
Constructia unei baze sportive  Consiliul Local Cosula Fonduri structurale 

 
Baza sportivă multifunctionala model tip II Comuna Tudora OG 7/2006 
-Înfiinţare teren de tenis în parcul din satul Durnești 
-Înfiinţare bază sportivă în satul Durnești 

Comuna Durneşti Bugetul local al 
comunei 

Modernizarea Bazei sportive a unitatilor de invatamant C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Sala de sport – Liceul tehnologic Plopenii Mari 
Sala de sport în comuna Ungureni 
Bază sportivă „Rapid Ungureni” 

Comuna Ungureni Buget local 
Fonduri europene, alte 
surse 

Construire sală de sport sat Dumeni CL George Enescu Fonduri europene 
Dotarea cu echipamente si mijloace fixe destinate 
activitatilor sportive si recreative; Amenajarea unor baze 
sportive in satele: Muguta si Dobârceni; 

Comuna Dobârceni Fonduri Europene 

Amenajarea  unei  baze  Sporive  în  localitatea  
Gorbăneşti 

Consiliul  Local  Gorbăneşti Bugetul  Local 

Construire Parc de joacă în localitatea Mileanca Comuna Mileanca  
Construire sala polivalenta 
 

Primaria Vaculesti Proprii/Împrumut 
extern/ 
Guvernamentale 

Construire Sali de sport la scolile din comuna Mihai 
Eminescu, judetul Botosani 

PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat, fonduri europene 

Amenajarea unui teren de fotbal şi tenis în satul Conceşti Comuna Conceşti Buget de stat 
Realizare teren sportiv multifuncţional Primăria Santa Mare Buget local, buget de 

stat 
Sala de sport sat Miorcani CL Rădăuţi Prut BS 
Modernizarea terenului de fotbal “Victoria Hlipiceni” Primăria Hlipiceni  
Utilităţi la sala de sport şi cale de acces la sala de sport, 
localitatea Leorda 

Comuna Leorda Buget local 

Construire sala de sport în comuna Copălău CL Copălău Buget local + 
buget de stat 

-Construirea unei baze sportive in comuna Frumusica; 
- Construirea unei Sali de sport 

CL Frumuşica Fonduri europene; 
buget de stat 

Amenajarea unui complex sportiv la Şcoala Lozna Comuna Lozna 
 

Fonduri 
guvernamentale/buget 
local 
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Construcţia unei săli de sport la Gr. Şcolar “Alexandru 
Vlahuţă” 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
buget 

Proiect integrat: “1. Modernizare drumuri de interes 
local în comuna Mihălăşeni. 2. Reabilitare cămin cultural 
şi înfiinţare muzeu, sat Mihălăşeni. 3. Centru de asistenţă 
după programul şcolar tip after school, în localitatea 
Sărata, comuna Mihălăşeni. 4. Amenajare târg tradiţional 
în localitatea Mihălăşeni, comuna Mihălăşeni, judeţul 
Botoşani. 5. Bază sportivă multifuncţională în 
localitatea Mihălăşeni, comuna Mihălăşeni.  
6. Achiziţionarea unui buldoexcavator în cadrul 
serviciului de gospodărire comunală al Comunei 
Mihălăşeni, judeţul Botoşani” 

CL Mihălăşeni Fonduri UE 

Amenajare şi dotare teren de sport în satul Broscăuţi Consiliul Local Broscăuţi Fonduri proprii 
Constructie Sala de Sport in com.Roma Primar Roma Bugetul local,OG 

7/2006 
Modernizare/amenajare/dotare  teren  de  sport tip 1 in 
sat Dumbravita, com. Ibanesti 

Primaria  comunei  Ibanesti -buget local 
-alte surse 

Modernizare bază sportivă ProSport Vârfu Câmpului prin 
construirea unei săli de sport  

Comuna Vârfu Câmpului Fonduri 
guvernamentale 

Amenjare de baze sportive la şcolile din comuna Suharău 
, judeţul Botoşani 

Primăria Suharau Buget de stat / 
Fonduri europene  

Construcţii baze sportive Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

" Sportul pentru toti " PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local 
- înfiinţare bază de agrement şi petrecerea timpului liber 
pe Iazul ,,Muscalu,, 
- Înfiinţare bază de agrement şi petrecerea timpului liber 
pe iazul ,,Beldiman,, 

Consiliul Local Broscăuţi Fonduri private + 
 
Fonduri publice 

Amenajarea bazei sportive a organizaţiei şi a locului de 
joacă pentru copii  
 

Fundaţia Hand of Help 
Botoşani. 

Fonduri proprii 

Modernizarea bazei sportive  a Scolii Gh. Coman Braesti Scoala Braesti  Fonduri+ surse atrase 
Modernizarea şi dotarea terenurilor de  de fotbal şi de 
handball pentru a fi redate în folosinţă tinerilor  din 
localităţile comunei 

Comuna Brăieşti  

Construire teren fotbal Com. Calarasi, jud. Botosani Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 
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Construire sala sport Com. Calarasi, jud. Botosani Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Dotare materiale si echipamente sportive Com. Calarasi, 
jud. Botosani 

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Dotare materiale si echipamente sportive Şcoala Călăraşi Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Construire sala de sport Scoala Răuseni Cl Răuseni, Scoala Răuseni Consiliul Local, 
Guvernul României 

Construirea de săli de sport şi baze sportive în satele  
Mitoc şi Horia 

Comuna Mitoc Fonduri 
guvernamentale/ 
europene 

Construire sală de sport în Comuna Lunca, jud. Botoşani Primăria Com. Lunca  
Reabilitarea şi dotarea terenurilor de sport din cadrul 
unităţilor şcolare 

Primăria Com. Lunca  

Modernizare teren sport în sat Dîngeni, Com.Dîngeni  Primăria Dîngeni Fonduri proprii 
Reabilitare teren sport în sat Iacobeni, com. Dîngeni Primăria Dîngeni Fonduri proprii 
Achiziţionare articole sportive necesare desfăşurării unor 
activităţi optime 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Organizarea concursului de şah judeţean Regina Primăria Dîngeni + Direcţia 
Judeţeană pt. Tineret şi 
Sport Botoşani 

 

1.Baza sportivă (teren de fotbal, bazin de inot, teren de 
agrement) 
2.Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copiii din 
comuna Coşula 

Consiliul Local Cosula Fonduri structurale 
H.G.  
Fonduri structurale 

1.Reabilitarea terenurilor de sport ale şcolilor din 
localităţile Comunei Suliţa 
2. Construirea sau extinderea locurilor de joacă la 
grădiniţele comunei 

Primăria Suliţa Primăria şi Consiliul 
local/CJ 
Botoşani/Buget local, 
buget de stat, fonduri 
europene, 
împrumuturi 
bancare,etc. 

Amenajarea unei zone de agrement în Com. Suliţa pănă 
în 2018 

Primăria Suliţa Consiliul local/Fonduri 
structurale/Fonduri 
Guvern, europene, 
împrumuturi bancare, 
etc. 
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1.Modernizarea şi dotarea sălilor de gimnastică existente 
2.Amenajarea de terenuri de sport 
3. Construirea unei baze sportive multifuncţionale 
4.Crearea spaţiilor de joacă pentru copii 
 

Primăria Răuseni  PND  2014-2020; 
 POS Regional 2014-
2020; PO  Comun Ro-
Ucr- Mo 2014-2020; 
Bugetul local. 

Baza sportiva multifuncţionala -tip 1 In comuna Ripiceni Primăria Ripiceni  OUG 28/2013- PNDL 
Construire bază sportivă şi teren de sport  sat Corni, 
comuna Corni, judeţul Botoşani 

COMUNA CORNI Fonduri europene 
BUGET LOCAL 

Construire bază sportivă şi teren de sport  sat Sarafineşti, 
comuna Corni, judeţul Botoşani 

COMUNA CORNI Fonduri europene 
BUGET LOCAL 

Construire/amenajare/dotare sala de sport în comuna 
Vlăsineşti” 

Comuna Vlăsineşti 
 

Ministerul  
Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei 
Publice  

Amenajare bază sportivă în localitatea Tudor 
Vladimirescu 

Primăria comunei Albeşti  

Finalizare Baza Sportiva Adaseni Primăria Adăşeni  
Construire si dotări sala de sport in satul Pomîrla Primăria comunei Pomirla  
Spaţii de joacă pentru copii  Primăria comunei Pomirla  
Înfiinţare spaţii de agrement in comuna Pomirla Primăria comunei Pomirla  
Dotări amfiteatru din comuna Pomirla Primăria comunei Pomirla  
Dotări bază sportivă multifuncţională din comuna Pomirla Primăria comunei Pomirla  
Construire si dotări sala de gimnastica si jocuri - Liceul 
„Anastasie Basota" Pomirla 

Primăria comunei Pomirla  

„Olimpiada verde" -eveniment sportiv de promovare a 
condiţiilor de agromediu 

Parteneriat DJTS Botoşani -
ONG-uri 

 

Înfiinţare parc de recreere în loc.Băbiceni,com. Durnesti Primăria Durneşti Buget local 
Înfiinţare locuri de  joacă şi recreere pentru copii în com. 
Prăjeni 

CL Prăjeni BL/Buget de stat 

Construirea unei săli de sport în com. Prăjeni, judeţul 
Botoşani 

CL Prăjeni BL/Buget de stat 

Înfiinţarea unei asociaţii sportive în comuna Prăjeni CL Prăjeni BL/Buget de stat 
Înfiinţarea unei baze sportive si de agrement în sat 
Răchiti, corn Rachiti 

Comuna Răchiţi Fonduri 
guvenamentale 

Înfiinţare spaţiu pentru activităţi recreaţionale în 
comuna Havîrna 

CL Havîrna  

Amenajarea de baze sportive în localităţile Mlenăuţi, 
Alba şi Baranca 

Comuna Hudeşti  

Amenajare locuri de joacă pentru copii  Comuna Hudeşti  
Construcţie complex sportiv în localitatea Curteşti C.L. Curteşti  
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Amenajare spaţii de joacă în comuna Todireni C.L. Todireni Bugetul local/Fonduri 
europene 

Construire sală de sport pentru comuna Todireni 
 

C.L. Todireni Bugetul local/Fonduri 
europene 

Amenajarea unui spaţiu de agrement pentru comuna 
Todireni 
 

C.L. Todireni Bugetul local/Fonduri 
europene 

Realizarea unei baze sportive şi recreative la nivelul 
Com. Dimăcheni 

Primăria Dimăcheni  

1.3.5 Construirea/reabilitarea/ 
modernizarea infrastructurii 
culturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amenajarea unui Muzeu etnografic în aer liber al Ţării de 
Sus în localitatea Agafton 

Cultură şi Patrimoniul 
Naţional Botoşani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurarea bisericilor de lemn de pe Lista Monumentelor 
istorice şi punerea lor în valoare (Biserica de lemn 
„Sf.Arhangheli” Agafton, Biserica de lemn „Adormirea 
Maicii Domnului” Băluşeni, Biserica de lemn „Adormirea 
Maicii Domnului” Brăeşti, Biserica de lemn „Sf.Treime” 
Cerviceşti, Biserica de lemn „Sf.Nicolae” Cristineşti, 
Biserica de lemn „Sf.Nicolae” Havârna 

Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură şi Patrimoniul 
Naţional Botoşani 
 

Reabilitare clădire şi reorganizarea expoziţiei de bază în 
vederea redeschiderii Muzeului de la Ştefăneşti – muzeu 
dedicat omagierii pictorului Ştefan Luchian 

Muzeul Judeţean Botoşani 
 

Amenajări exterioare, reabilitare clădire şi reorganizarea 
expoziţiei de bază la Casa Memorială „George Enescu” 
Liveni în vederea atragerii unui număr mai mare de 
turişti 

Muzeul Judeţean Botoşani 
 
 

Reabilitarea clădirii Muzeului de Istorie şi reorganizarea 
expoziţiei de bază prin includerea în acest spaţiu şi a 
colecţiei de artă 

Muzeul Judeţean Botoşani 
 

Reabilitarea clădirii Muzeului de Ştiinţe ale Naturii 
Dorohoi – fost sediu de Prefectură şi reorganizarea celor 
două expoziţii de bază: ştiinţe ale naturii; sticlă şi 
porţelan, prin schimbarea modalităţii de expunere şi 
creşterea atractivităţii turistice a acestui obiectiv 

Muzeul Judeţean Botoşani 
 

Refacere împrejmuire, reabilitarea clădirilor anexe, 
înfiinţarea unei biblioteci enesciene şi a unui spaţiu de 
audiţii de muzică clasică la Muzeul Memorial „George 
Enescu” Dorohoi 

Muzeul Judeţean Botoşani 

Construcţie, amenajare şi dotare sala mese şi bucătărie – 
capacitate 150 pers (SF, PT) 

Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii Mihai 
Eminescu 
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Reabilitarea şi amenajarea grupurilor sanitare exterioare Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii Mihai 
Eminescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitarea/reamenajarea/restaurarea monument 
istoric naţional – Bisericuţa Familiei Eminovici (SF, PT) 

Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii Mihai 
Eminescu 

Amenajarea şi reabilitare expoziţie de bază, sistem de 
încălzire, instalaţie electrică şi sonoră . Muzeul Tematic 
Mihai Eminescu.  

Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii Mihai 
Eminescu 

Reabilitare/reamenajare clădire Atelier de 
tâmplărie/Atelier de restaurare (SF, PT) 
 

Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii Mihai 
Eminescu 

Anvelopare termică clădire corp administrativ + clădire 
muzeu. 
 

Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii Mihai 
Eminescu 

Reabilitare Casa Memorială Mihai Eminescu prin 
realizarea instalaţiei de încălzire(SF, PT) 

Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii  

Dezvoltarea activităţilor de prezentare grafică, on-line şi 
filmare/sonorizare prin dotarea/achiziţia de 
echipamente şi aparatură de specialitate 

Mihai Eminescu 
Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii  

Reparaţii şi modernizare sala de expoziţie şi spaţii de 
expunere din Biblioteca Naţională de Poezie 
 

Mihai Eminescu 
Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii 

Reamenajarea şi dotarea corespunzătoare a spaţiilor de 
depozitare a bunurilor culturale din Biblioteca Naţională 
de Poezie 

Mihai Eminescu 
Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii  

Reamenajarea şi dotarea corespunzătoare a spaţiilor de 
depozitare a bunurilor culturale mobile (muzeale) ale 
Memorialului Ipoteşti 

Mihai Eminescu 
Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii  

Reabilitarea termică şi pluvială a clădirii Bibliotecii 
Naţionale de Poezie 

Mihai Eminescu 
Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii  

Reabilitarea şi redimensionarea instalaţiei electrice 
pentru incinta (curte) şi pentru toate spaţiile existente în 
cadrul instituţiei 

Mihai Eminescu 
Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii  

Amenajare/finalizare expoziţiei permanente din Muzeul 
Mihai Eminescu şi completarea materialului documentar 
necesar ilustrării tematicii muzeului 

Mihai Eminescu 
Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii  

Reabilitarea monumentelor culturale din oraşul Flămânzi 
şi introducerea acestora în circuitul cultural-turistic  

Primăria oraş Flămânzi  
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Crearea infrastructurii de utilităţi şi stradale necesare 
punerii în valoare a unor zone cu potenţial turistic pentru 
pensiuni  

Primăria oraş Flămânzi  

Oferirea de facilităţi pentru crearea unor spaţii de cazare 
în zona oraşului Flămânzi   

Primăria oraş Flămânzi  

Dotarea Casei de Cultură  cu centrală termică, mobilier 
aparatură şi instalaţii specifice activităţilor culturale 

Primăria oraş Flămânzi  

Creşterea calităţii vieţii culturale în municipiul Dorohoi 
prin extinderea şi susţinerea infrastructurii specifice în 
vederea diversificării ofertei de servicii şi a posibilităţii 
de manifestare a actului artistic (creare Centrul Cultural 
George Enescu, reabilitare Casa de cultură, construire 
Teatru de vară, reabilitare cinematografe, etc.)  

Municipiul Dorohoi  

Reabilitare Biblioteca Orăşenească Darabani -„Casa Balş“  Oraşul Darabani  

Reabilitare şi modernizare Casa de Cultură a oraşului 
Darabani, judeţul Botoşani   

Oraşul Darabani  

Reabilitare Casă de cultură  Consiliul Local Ştefăneşti  
Reabilitare şi extindere cinematograf din oraşul Săveni, 
jud. Botoşani 

Primăria oraş Săveni  

Proiect integrat: “1. Modernizare drumuri de interes 
local în comuna Mihălăşeni. 2. Reabilitare cămin 
cultural şi înfiinţare muzeu, sat Mihălăşeni. 3. Centru 
de asistenţă după programul şcolar tip after school, în 
localitatea Sărata, comuna Mihălăşeni. 4. Amenajare târg 
tradiţional în localitatea Mihălăşeni, comuna Mihălăşeni, 
judeţul Botoşani. 5. Bază sportivă multifuncţională în 
localitatea Mihălăşeni, comuna Mihălăşeni. 6. 
Achiziţionarea unui buldoexcavator în cadrul serviciului 
de gospodărire comunală al Comunei Mihălăşeni, judeţul 
Botoşani” 

CL Mihălăşeni Fonduri UE 

1.Construire cămin cultural în localitatea Tudor 
Vladimirecu 
2.Construire cămin cultural în localitatea Coştiugeni 

Primăria comunei Albeşti MINISTERUL CULTURII 

Restaurarea şi conservarea siturilor istorice, a 
complexului mănăstiresc Coşula, reabilitarea 
Monumentului Eroilor 

 
Consiliul Local Cosula 

 
Fonduri europene 

REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL 
SATUL CORNI, COMUNA CORNI, JUDEŢUL BOTOŞANI", 
finanţare în cadrul: „Programul prioritar naţional pentru 
reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor 
culturale de drept public din mediul rural şi mic urban 

COMUNA CORNI CNI 
BUGET LOCAL 
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-Reabilitare Centru Cultural în satul Durneşti 
-Înfiinţare Centru Cultural în satul Guranda,cumuna 
Durneşti 

Comuna Durneşti Bugetul local al 
comunei 

Construire Camin cultural in satele Vladeni si Hutani din 
com.Vladeni, jud.Botosani 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Reabilitare cămin cultural Ungureni 
Reabilitare cămin cultural Mihai Viteazu 
Reabilitare cămin cultural Borzeşti 
Reabilitare cămin cultural Călugăreni 
Reabilitare cămin cultural Epureni 

Comuna Ungureni Buget local 
Fonduri europene, alte 
surse 

Construirea de Camine Culturale noi in satele 
Dobârceni,Brateni, Cismanesti; 
Reabilitare Biserici in satele: Dobârceni,Brateni,Bivolari, 
Cismanesti; 
Reabilitare, Cimitir in satele: Dobârceni,Cismanesti, 
Brateni, Murguta; 

Comuna Dobârceni Fonduri Europene 

-Dotare Cămin Cultural în comuna Dersca,jud.Botoşani Comuna Dersca FEADR 
Reabilitare Cămin cultural din comuna Dersca, jud. 
Botoşani 

Comuna Dersca Fondul Naţional de 
Investiţii/Buget local 

Achiziţie de mobilier, echipament software şi hardware 
pentru dotarea Căminului Cultural Dersca  

Primăria comunei Dersca GAL Codrii Herţii  
FEADR 

-Construire şi dotare Cămin cultural în localitatea 
Mileanca 
-Construire Bibliotecă comunală  

Comuna Mileanca  

Modernizare si dotare Camin Cultural din sat Vaculesti, 
comuna Vaculesti. 

Primaria Vaculesti  

Modernizare camine culturale in localitatile Ionaseni, 
Buhaceni si Trusesti, comuna Trusesti 

UAT COMUNA TRUSESTI Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 

Reabilitarea caminelor din comuna Mihai Eminescu PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat, fonduri europene 

Reabilitare Cămine Culturale sat Mihăileni, Vlădeni, 
Sinăuşi şi bibliotecă comunală Mihăileni 

Primăria Mihăileni A.P.D.R.P. prin G.A.L. 
Codrii Herţei 

Construire cămin cultural Santa Mare Primăria Santa Mare Buget local, proiect 
UE, buget de stat 

Reparaţii cămin cultural Rădăuţi prut 
Reparaţii cămin cultural Rediu 
Reparaţii cămin cultural Miorcani 

CL Rădăuţi Prut BS 

Reabilitare cămin cultural Comuna Todireni  
Construire cămin cultural Primăria Hlipiceni Surse proprii 
Construire cămin cultural în comuna Copălău CL Copălău Buget local + buget de 

stat 
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Construirea unui camin cultural in comuna Frumusica CL Frumusica Fonduri europene; 
buget de stat 

Reabilitare Camin Cultural în comuna Frumuşica, jud. 
Botosani 

Primăria Frumuşica BL, AXA IV LEADER, 
prin GAL Colinele 
Moldovei 

Construcţia unui cămin cultural în satul Şendriceni.  
Reabilitarea şi modernizarea căminului cultural din sat 
Horlăceni şi cătun Cobîla 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
buget 

Reabilitare cămin cultural şi înfiinţare muzeu loc. 
Mihălăşeni 
Construire centru cultural în loc. Păun, comuna 
Mihălăşeni 

CL Mihălăşeni Fonduri proprii 

Reabilitare , modernizare şi dotare cămin cultural sat 
Broscăuţi 
Biblionet –Lumea in biblioteca mea proiect de 
modernizare a Bibliotecii comunale 

Consiliul Local Broscăuţi 
 
Biblioteca Judeţeană 
Botoşani 

Fonduri proprii 
 
Sponsorizări + 
Cofinanţare CL 

Construire Cămin Cultural în satul Unţeni, comuna Unţeni Primăria Unţeni  
Reparatii Capitale Camin Cultural Cotargaci Primar Roma Bugetul local 
 1.Construire  Camin  cultural in sat  Dumbravita, com. 
Ibanesti. 
 2.Modernizare/reabilitare  Camin  Cultural – sat. Ibanesti 

Primaria  comunei Ibanesti buget local; alte surse 

• Construire cămin cultural cu amfiteatru în satul 
Maghera, comuna Vârfu Câmpului 
• Modernizarea muzeului local 
• Realizarea unui nou muzeu 
• Reabilitarea şi modernizarea monumentelor istorice 

Comuna Vârfu Câmpului Fonduri private, 
fonduri europene 
rambursabile/ 
nerambursabile 

Construire Cămin Cultural în satul Suharău , Reabilitare 
Cămine Culturale din satele Lişna şi Oroftiana 

Primăria Suharau Buget de stat / 
Fonduri europene  

Organizarea Festivalului Vatra Satului  Comuna Stauceni Fonduri europene 
Reabilitare cămin cultural Comuna Cordăreni FEADR 
Reabilitare cămin cultural Primăria Vorona  
Construirea unui cămin cultural în comuna Coşula, unde 
să se poată desfăşura activităţi culturale, conferinţe, 
seminarii;  

Consiliul Local Cosula Fonduri europene 

Dotare camine culturale si grupuri folclorice traditionale 
si obiceiuri 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Înfiinţare muzeu în comuna Dersca,jud.Botoşani Comuna Dersca  
Achiziţii mobilier şi echipamente software şi hardware 
pentru dotarea Căminului Cultural din comuna Mihăileni 

Primăria Mihăileni A.P.D.R.P. prin G.A.L. 
Codrii Herţei 

Construire Camin cultural sat Calarasi, com. Calarasi Comuna Călărasi CNI 
Reabilitare Camin cultural sat Plesani. Com. Calarasi Comuna Călărasi CNI 
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Amenajare sala de festivitati- spectacole pentru 
păstrarea patrimoniului cultural 

Comuna Răuseni, jud. 
Botoşani 

FEADR 

Modernizare şi reabilitare Camin cultural Răuseni CL Răuseni, CJ Botoşani Buget local+ sume 
defalcate 

1.Reabilitarea şi îmbunătăţirea dotărilor Bibliotecii  
2.Reabilitarea şi îmbunătăţirea dotărilor Căminului 
Cultural 
3.Organizarea de evenimente culturale cu participarea 
publicului larg 
 4.Susţinerea înfiinţării de trupe, ansambluri, cenacluri, 
formaţii, etc. 

Primăria Răuseni  PND  2014-2020; 
 POS Regional 2014-
2020; PO  Comun Ro-
Ucr- Mo 2014-2020; 
Bugetul local 

Construirea de cămine culturale în satele Mitoc şi Horia Comuna Mitoc  
Reabilitarea Căminului cultural Lunca, jud. Botoşani Primăria Com. Lunca  
Reabilitarea Căminului cultural din Localitatea Baznoasa, 
com. Lunca 

Primăria Com. Lunca  

Reabilitarea Căminului cultural Stroieşti, com. Luna Primăria Com. Lunca  
Construire Cămin cultural în localitatea Zlătunoaia, Com. 
Lunca 

Primăria Com. Lunca  

Restaurare biserică lemn Sf. Parascheva sat Strahotin 
com. Dîngeni  

Primăria Dîngeni +Parohia 
Strahotin 

Ministerul cultelor 

Finalizare miodernizare biserică din piatră Sf. Parascheva 
sat Strahotin, com. Dîngeni 

Primăria Dîngeni 
Ministerul Culturii 

 

Infiinţarea Casei memoriale Demostene Botez sat Hulub, 
com. Dîngeni 

Primăria Dîngeni + Ministerul 
Culturii 

Surse proprii şi fonduri 
guvernamentale de la 
Ministerul Culturii 

Înfiinţare atelier artizanaturi, sat Dîngeni, com. Dîngeni Primăria Dîngeni Fonduri proprii 
Construire casă praznicală şi socială în asociere cu 
parohia Sf. Voievozi Mihail şi Gavril sat Dîngeni 

Primăria Dîngeni Fonduri 
guvernamentale , 
Ministerul Cultelor 

Construire cameră mortuară parohia Sf. Voievozi Mihail şi 
Gavril sat Dîngeni 

Primăria Dîngeni Fonduri 
guvernamentale , 
Ministerul Cultelor 

Construire casă praznicală şi cameră mortuară la parohia 
Sf. Dumitru sat Hulub 

Primăria Dîngeni Fonduri 
guvernamentale , 
Ministerul Cultelor 

Construire casă praznicală şi cameră mortuară la parohia 
Sf. Parascheva sat Strahotin 

Primăria Dîngeni Fonduri 
guvernamentale , 
Ministerul Cultelor 
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Reabilitarea şi modernizarea continuă a infrastructurii  
culturale (fără  a afecta valoarea istorică) a 

1.Bisericuţii de lemn Brăieşti 
2.Bisericuţa de lemn Busuioceni 
3.Conacului Kapri  
4.Căminului Cultural 

Comuna Brăieşti  

Reabilitarea Bisericii „Sf. Voievozi”, sat Dumeni 
Construire Cămin Cultural sat Dumeni 

CL G. Enescu CJ 

Modernizarea bibliotecii comunale Primăria Suliţa Primăria şi Consiliul 
local/C.J Botoşani/ 
Buget local, buget de 
stat, fonduri 
europene, 
împrumuturi bancare, 
etc. 

Analizarea oportunităţii construirii unui punct muzeal 
specific com. Suliţa 

Primăria Suliţa  

1. Construirea a două săli de sport, unei baze sportive şi 
a unui stadion de fotbal în Com. Suliţa 
2. Reabilitarea Căminului Cultural din Com. Suliţa, satul 
Suliţa şi satul Dracşani 

Primăria Suliţa Consiliul local/Buget 
de stat /Fonduri 
europene, etc. 

Reabilitarea monumentelor istorice şi de arhitectură Primăria Suliţa Consiliul local /Fonduri 
europene, buget local, 
buget de stat,  credite 
bancare, etc. 

1.Reabilitarea şi îmbunătăţirea dotărilor Bibliotecii  
2.Reabilitarea şi îmbunătăţirea dotărilor Căminului 
Cultural 
3.Organizarea de evenimente culturale cu participarea 
publicului larg 
 4.Susţinerea înfiinţării de trupe, ansambluri, cenacluri, 
formaţii, etc. 

Primăria Răuseni  PND  2014-2020; 
 POS Regional 2014-
2020; 

 PO  Comun Ro-Ucr- Mo 
2014-2020; 
Bugetul local. 

Construire Cămin Cultural  Corlăteni Primăria Corlăteni  
Proiectare, construire şi dotare aşezământ cultural Primăria Leorda  
Modernizare Cămin Cultural în satul Manoleasa, com. 
Manoleasa 

Primăria Manoleasa  

Modernizare,amenajare si utilare Centru Cultural comuna 
Ripiceni 

Primăria Ripiceni OUG 28/2013- PNDL 

Reabilitare clădire Cămin Cultural in comuna Ripiceni 
judetul Botoşani 

Primăria Ripiceni PNDR -FEADR Masura 
322 In cadrul GAL 
„Valea Baseului de 
Sus" 
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 Reabilitarea, modernizarea si dotarea aşezământului  
cultural  din  localitatea  Miron Costin, comuna 
Vlăsineşti, judeţul Botoşani” 

comuna Vlăsineşti 
 

Programul Prioritar   
Naţional  pentru 
construirea de sedii 
pentru aşezăminte 
culturale de drept 
public din mediul rural 
şi mic urban  

„Construire sediul nou pentru căminul cultural Vlăsineşti” comuna Vlăsineşti 
 

Programul Prioritar   
Naţional  pentru 
construirea de sedii 
pentru aşezăminte 
culturale de drept 
public din mediul rural 
şi mic urban  

1.Reabilitarea, modernizare cămin cultural în localitatea 
Avrămeni 
2.Reabilitarea, modernizare cămin cultural în localitatea 
Aurel Vlaicu 

Primăria comunei Avrămeni Buget  local/ 
parteneriate/ 
 Fonduri Europene  

 Construire  cămin cultural în T. Vladimirescu Primăria comunei Avrămeni Buget  local/ 
parteneriate/ 
 Fonduri Europene  

Reabilitarea Bisericii „Sf. Voievozi”, sat Dumeni 
Construire Cămin Cultural sat Dumeni 

CL George Enescu CJ 

Procurarea de costume si instrumente populare pentru 
Ansamblul „Stejarelul " Pomirla 

Parteneriat DJCCPCN 
Botoşani  
ONG -uri 

 

Construire si dotări cămin cultural in satul Pomirla Primăria comunei Pomirla  
Reabilitare Cămin Cutural Durneşti Primăria Durneşti Fonduri 

guvernamentale 
Construire Cămin Cultural sat Guranda, com. Durnesti Primăria Durneşti Buget local 
Construirea unui monument al eroilor în com. Prăjeni, 
judeţul Botoşani 

CL Prăjeni  

Modernizarea Căminului Cultural 
Dotarea cu echipament audio şi de sunet 

CL Prăjeni BL, Buget de stat 

Antifonarea căminului cultural  CL Prăjeni BL, Buget de stat 
Construirea unei cortine CL Prăjeni BL, Buget de stat 
Dotarea căminului cultural cu costume populare CL Prăjeni BL, Buget de stat 
Reabilitarea Castelului Melnik sat Costeşti comuna 
Răchiţi 

Comuna Rachiti Fonduri 
guvernamentale 

Construirea unui cămin cultural pentru satele  Sarata 
Basarab şi Borolea 

CL Hăneşti  
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Reabilitare (consolidare) cămin cultural Hăneşti CL Hăneşti  
Dotarea Caminului Cultural Paltinis cu echipamente 
audio-video 

UAT PALTINIS  Fonduri europene, 
Buget de stat, Buget 
local, parteneriat 
pubic-privat, alte 
fonduri 

Reabilitare, modernizare şi dotare  Cămin Cultural din 
intravilanul în satului Havîrna, comuna Havîrna  

CL  Havîrna  

Construire şi reabilitare cămin cultural în satul Cristeşti  
 

CL  Cristeşti  

Amenajarea căilor de acces către monumentele istorice 
Biserica “sf. Voievozi” Biserica “Sf. Gheorghe” şi Conacul  
“Boldur Lăţescu”  punerea în valoare şi includerea lor în 
circuitul turistic 

Comuna Hudeşti  

Construire cămine culturale în satele Mlenăuţi şi Baranca  Comuna Hudeşti  

Reparaţii şi modernizări cămine culturale în satele 
Hudeşti, Alba şi Vatra  

Comuna Hudeşti  

Modernizare cămine culturale (Crasnaleuca, Nichiteni, 
Puţureni, Ghireni, Cotu  Miculinţi) 

CL Comuna Coţuşca BL 

Reabilitare, dezvoltare şi modernizare Cămin Cultural 
Ungureni 

CL Comuna Ungureni  

Construcţie cămin cultural în localitatea Curteşti C.L. Curteşti  

Înfiinţarea unui ansamblu folcloric și formaţie de dansuri C.L. Todireni Bugetul local/ Fonduri 
europene 

Construire Cămin Cultural Vorniceni C.L. Vorniceni  

Reabilitarea bisericii monument istoric din satul 
Sauceniţa, comuna Văculeşti 
 

Primăria Văculeşti Fonduri 
Proprii/Parteneriat/Mi
nisterul Culturii  

Construire muzeu obiecte bisericeşti si centru de 
restaurare, la Mănăstirea Gorovei 

Primăria Vaculesti Fonduri Proprii/ 
Parteneriat/Ministerul 
Culturii  

Construire Cămin cultural în sat Sauceniţa(Prelipca) Primaria Vaculesti Fonduri Proprii/CNI 

Reabilitare Camin Cultural Sauceniţa Primaria Vaculesti Fonduri Proprii/CNI 

Crearea unui centru Etnografic şi promovarea culturii şi 
tradiţiei locale 

Primăria Hilişeu - Horia  

Reabilitare cu destinaţie cămin cultural a sediului 
fostului C.A.P.  din Hilişeu -Horia 

Primăria Hilişeu - Horia  

Construirea a două cămine culturale în satele  Hilişeu – 
Cloşca şi Iezer  

Primăria Hilişeu - Horia  
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Reabilitarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din 
satul Hilişeu-Crişan şi introducerea acesteia într - un 
circuit turistic naţional  

Primăria Hilişeu - Horia  

Reabilitarea Căminului cultural Cândeşti- Bucovina Primăria Cândeşti MDRT, Ministerul 
Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

2.1.1 Stimularea 
competitivităţii 
economice/mediului economic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea activităţilor non-agricole pentru a suplini 
forta de munca provenita din sectorul agricol modernizat 

Comuna Corni 
Vorona, Vladeni, Tudora, 
Curtesti, Cristesti, Cosula, 
Baluseni - Judeţul Botosani Si 
Orasul Liteni - Jud. Suceava 
Reprez. Sector Privat Şi Civil, 
Gal Valea Siretului De Sus 

 BUGET LOCAL 
FONDURI EUROPENE 

Creşterea competitivităţii economice şi stimularea 
antreprenoriatului 

CL George Enescu Fonduri europene 

Achiziţionare de utilaje agricole la S.C AGROMEC 
DRAGALINA S.A., comuna Cristineşti, judeţul Botoşani 

S.C AGROMEC DRAGALINA 
S.A. 

Axa 4 LEADER 
GAL Codrii Herţei 

Acordarea de asistenţă pt înfiinţarea de cooperative şi 
atestarea micilor fermieri pentru a accesa mai uşor 
proiecte şi fonduri europene 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
buget 

 Stimularea  si  promovarea  antreprenoriatului  avand  ca  
scop  dezvoltarea  IMM-urilor  in  plan  local 

Primaria  comunei  Ibanesti -buget local 
-alte surse 

Elaborarea Strategiei de retenţie a valorii umane locale 
Acordarea de locuinţe de serviciu pentru personalul 
calificat 
 

Comuna Vârfu Câmpului, 
agenţi economici, societatea 
civilă 

Fonduri europene 
rambursabile / 
nerambursabile, 
fonduri private, 
bugetul local 

Creşterea competitivităţii economice şi stimularea 
antreprenoriatului 

CL George Enescu Fonduri europene 

Sprijinirea potentialilor investitori in realizarea de 
obiective agricole si industriale in vderea cresterii 
competitivitatii economice si stimularea  
antreprenoriatului pe teritoriul Com. Braesti 

C.L Brăeşti + investitori 
privati 

Buget local + Buget 
investitori + surse 
atrase 

Program de promovare a produselor specifice zonei Comuna Mitoc/mediul privat Fonduri europene 

Centru de colectare produse agricole Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 
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Creşterea valorii produselor agricole ale membrilor 
înscrişi în CA „Fermierul vlăsineştean” cu obiectIvele de 
investitii: 
1. construirea a 5 unităţi de colectare a laptelui şi a unui 
număr de 5  vane pentru depozitarea temporară  a 
laptelui colectat; 
2. achiziţionarea unui mijloc de transport special pentru 
transportul laptelui colectat spre unităţile  de procesare; 
3. construirea unei clădiri(inclusiv utiliăţi şi 
branşamente) în care un laborator de analize a laptelui   
precum şi un depozit frigorific en-gross”. 

comuna Vlăsineşti & 
GAL „Valea Başeuluide sus” 
 
 
 
 
 

 PNDR -  măsura 123  
Axa I 
 
 
 
 
 
 

Infiintare centru de colectare produse agricole si piata 
agro-alimentara 

UAT PALTINIS  Fonduri europene, 
Buget de stat, Buget 
local, parteneriat 
pubic-privat, alte 
fonduri 

 
 
2.1.2 Înfiinţarea/extinderea 
structurilor de afaceri/parcuri 
industriale/tehnologice/ 
incubatoare de 
afaceri/clustere/CDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centru expoziţional pentru producătorii agricoli din 
judeţul Botoşani  

Consiliul Judeţean Botoşani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incubator de afaceri  Consiliul Local Ştefăneşti 
Înfiinţarea unui parc industrial dotat cu toate utilităţile 
necesare funcţionării activităţilor economice pentru 
atragerea investitorilor (gaze, electricitate, apă şi 
canalizare)   

Primăria oraş Flămânzi 

Înfiinţarea unui Parc tehnologic în domeniul energiilor 
regenerabile în Municipiul Botoşani  

Municipiul Botoşani 

Înfiinţarea unui Centru metropolitan pentru Susţinerea 
Afacerilor (Incubator de Afaceri/Parc Industrial) în 
Municipiul Botoşani   

Municipiul Botoşani 

Înfiinţarea unui Centru logistic pentru afaceri în zona 
metropolitană Botoşani (spaţii de depozitare adecvate, 
inclusiv frigorifice, spaţii producţie)  

Municipiul Botoşani 

Înfiinţarea unui Centru regional de Marketing a 
Produselor Agro-Alimentare în municipiul Botoşani/zona 
metropolitană  

Municipiul Botoşani 

Centru de sprijin pentru IMM – Spaţii producţie, acces la 
infrastructură rutieră şi de comunicaţii, Centrul de 
afaceri şi marketing şi Pavilioane pentru expoziţii  

Municipiul Dorohoi 

Crearea de amplasamente pentru transformarea 
municipiului Dorohoi într-o locaţie competitivă de 
dezvoltare economică. Amenajarea de Parcuri industriale  

Municipiul Dorohoi 

Achiziţie teren de la S:C: Florimob (terenul fostei Fabrici 
de zahăr) 

CL Bucecea  
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Infiintarea unui incubator de afaceri la nivelul comunei 
Frumusica 

CL Frumusica Fonduri europene; 
buget de stat 

 Înfiinţarea unui incubator de afaceri Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Crearea de oportunităţi de afaceri pentru investitorii 
străini 

Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Infiintarea a 2 parcuri industriale in com.Vladeni, 
jud.Botosani 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Infiintare Parc Industrial Botosani Consiliul Judetean; Primaria 
Mihai Eminescu 

buget local si buget de 
stat 

Înfiinţarea de parc industrial în comuna Unţeni Consiliul Judeţean 
Botoşani/comuna Unţeni 

Buget de stat 

Formarea profesională a adulţilor o soluţie viabilă pentru 
iniţiativele locale 
 Centrul public de stimulare a iniţiativelor locale (CPSIL) 

Comuna Vârfu Câmpului, 
agenţi economici, societatea 
civilă 

Fonduri europene 
rambursabile / 
nerambursabile, 
fonduri private, 
bugetul local 

Înfiinţare staţie de sortare a produselor balastiere Comuna Vârfu Câmpului, 
agenţi economici 

Bugetul local, fonduri 
private 

Crearea de oportunităţi de afaceri pentru investitorii 
străini 

Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Intretinerea si dezvoltarea centrelor de cercetare-
dezvoltare informationala  

PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat, fonduri europene 

 Infiintarea  si  dotarea    unor  centre  de  documentare  
informatica (CDI)  accesibile  tuturor locuitorilor. 

Primaria comunei Ibanesti -buget local 
-alte surse 

Constituirea unui grup de producatori in vederea 
valorificarii produselor 

Comuna Mitoc/mediul privat Fonduri europene 

Înfiinţarea de parcuri tehnologice împreună cu comunele 
învecinate 

Comuna Brăieşti  

Crearea de zone industriale şi agro-industriale pe raza 
administrativ teritorială a comunei Vlăsineşti”  

comuna Vlăsineşti 
 

PNDR 2014-2020 , axa 
4 leader -  GAL ”Valea 
Başeului de sus” 

Înfiinţare parc industrial sat Rachiti, com Rachiti Comuna Rachiti Fonduri 
guvernamentale 

Centru de sprijinire a afacerilor si/sau centru de afaceri 
tranfrontalier RO/UA/MD 

UAT PALTINIS Fonduri europene, 
Buget de stat, Buget 
local, parteneriat 
pubic-privat, alte 
fonduri 
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2.1.3 Promovarea 
parteneriatelor public-private 
pentru mediul economic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parteneriate public- private pentru realizarea unor 
facilităţi producătorilor agricoli de pe raza UAT Flămânzi  

Primăria oraş Flămânzi  

Centru de informare pentru parteneriat public-privat  Consiliul Local Ştefăneşti  

Parteneriat de dezvoltare socio-economică  şi stimulare a  
schimburilor comerciale în spaţiul de dezvoltare al 
municipiului Dorohoi  

Municipiul Dorohoi  

Stimularea producătorilor agricoli pentru orientarea spre 
agricultură ecologică   

Primăria oraş Săveni 
 

 

Dezvoltarea durabilă a zonei pescăreşti Lunca Prutului  Camera Agricolă Judeţeană 
Botoşani 

 

Înfiinţarea de microîntreprinderi care desfăşoară 
activităţi non-Agricole, prin pregătirea de proiecte 
finanţabile prin PNDR – Măsura 312  

 
Primăria oraş Săveni 

 

 

Parteneriat format din instituţia primăriei şi ONG pentru 
realizarea unor proiecte ale comunităţii; de exemplu 
Consiliul Local împreună cu un ONG îşi propune „ 
Amenajarea şi dotarea spaţiului care aparţine de şcoala 
veche din Şupitca pentru un cămin de bătrâni şi 
acordarea unei mese calde pe zi celor dezavantajaţi” 

 
Consiliul Local Coşula 

 
Fonduri europene 

Promovarea parteneriatelor public-private CL George Enescu Fonduri europene 
Parteneriat public-privat Primaria Văculeşti Guvernamentale/ 

 Proprii 
Promovarea parteneriatului public – privat pentru 
gestionarea Căminelor Culturale şi înfiinţarea Clubul 
Oamenilor de afaceri pe zona Mihăileni – Cândeşti 

Primăria Mihăileni fonduri europene 
nerambursabile 

Parteneriatul public privat o şansă de dezvoltare a 
localităţilor din mediul rural 

Comuna Todireni/parteneri Fonduri europene 

Promovarea parteneriatelor public-private Primăria Hlipiceni  
Promovarea  de parteneriate public- privat in cultura si 
sport  la nivelul comunei. 

Primar Roma Bugetul local 

 Dezvoltarea  parteneriatului  public-public  si  public-
privat  la  nivelul  institutiilor  locale  si  nu  numai. 

Primaria  Comunei  Ibanesti -buget local 
-alte surse 

•   Elaborarea catalogului de prezentare a comunei 
pentru investitori 

• Inventarierea terenurilor pentru investiţii relevante 
pentru comunitate şi punerea la dispoziţie a acestora 
către investitori cu titlu gratuit sau chirie modică 

Comuna Vârfu Câmpului, 
agenţi economici 

Bugetul local, fonduri 
private 

Gal Ştiubieni- Ungureni-  Vorniceni Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Dezvoltarea  parteneriatului  public-public  si  public-
privat  la  nivelul  institutiilor  locale  si  nu  numai 

Primaria Comunei  Ibanesti -buget local 
-alte surse 
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Concurs de idei de afaceri şi finanţarea primelor 3 
câştigători 
Facilităţi fiscale pentru debutanţii antreprenori din 
mediul local 
Facilităţi fiscale pentru investitori străini 
Antreprenoriatul fără nici un secret! 

Comuna Vârfu Câmpului, 
agenţi economici, societatea 
civilă 

Fonduri europene 
rambursabile/ 
nerambursabile, 
fonduri private, 
bugetul local 

Promovarea parteneriatului public privat in vederea 
realizarii de obiective de interes local pe raza Com. 
Brăesti 

C.L Brăeşti + surse atrase Buget Local + surse 
atrase 

Programe de parteneriate publice private  pentru 
realizarea de obiective  necesare desfăşurării  
activităţilor din domeniu public, edilitar-gospodăresc, 
agricultură şi prestări servicii 

Comuna Brăieşti  

Promovarea parteneriatelor public-private Comuna Călărasi Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Promovarea parteneriatelor publice - private CL Prăjeni 
Parteneri Privaţi 

BL  
Fonduri Europene 

2.1.4 Îmbunătăţirea 
competitivităţii IMM-urilor, 
sectorului agricol şi a 
sectorului pescuitului şi 
acvaculturii 

   

2.1.5 Sprijinirea sectorului 
de cercetare-dezvoltare, 
inclusiv în agricultură şi 
creşterea animalelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre pilot  
 

Consiliul Local Ştefăneşti  

Strategia de informare şi promovare  pentru creşterea 
numărului de produse tradiţionale atestate în judeţul 
Botoşani 

Direcţia pentru Agricultură 
Botoşani 

 

Promovarea unor metode de producţie agricolă care 
vizează protecţia mediului (agricultură ecologică); 
încurajarea pluriactivităţii în agricultură, prin crearea 
unor oportunităţi de diversificarea a activităţilor 
economice din comună 

Consiliul Local Cosula  
Fonduri europene 

Modernizarea fermelor de semisubsistenta in 
com.Vladeni, jud.Botosani 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Crearea de centre de selectie in cresterea animalelor PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local, fonduri 
europene 

Încurajarea investiţiilor în cercetare (inclusiv agricultura, 
creşterea animalelor) 

Primăria Hlipiceni / Gal 
Colinele Moldovei 

 

Dezvoltarea sectorului agricol şi creşterea animalelor 
prin accesare de fonduri europene  

FEADR, Comuna Unţeni UE 

Laborator pentru recoltarea material seminal de vier  Primăria Roma Bugetul local 
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Incurajarea investiilor in cresterea animalelor Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Sprijinirea investitorilor  ce deţin suprafeţe de teren sau 
luciu de ape pentru realizarea de minifabrici de 
prelucrare a produselor agricole  şi piscicole 

Primăria comunei Brăieşti   

Promovarea mărcilor locale pe plan naţional şi 
internaţional 
  

Primăria Răuseni PND  2014-2020; 
P.O.S.C.C.E 2014-
2020; P.O.S. DCA, 
2014-2020; 
P.O.C Ro-UA –RM 2014-
2020; 
Bugetul local 

Înfiinţare si dotări centru de consultanta agricola, 
horticola si zootehnica 

Primăria comunei Pomirla  

2.2.1 Dezvoltarea TIC prin 
crearea şi dezvoltarea de 
produse şi servicii tip e-servicii 
(e-guvernare, e-sănătate,  
e-administraţie, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistem informatic integrat de e-sanatate in cadrul 
Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani" 

Spitalul Judeţean 
“Mavromati” Botoşani  

 

"Sistem informatic integrat de e-sanatate pentru Spitalul 
de Psihiatrie Botosani" 

Spitalul Judeţean 
“Mavromati” Botoşani 

Proiect Spital Judetean de Urgenta Mavromati Botosani   
"Calitate si eficienta prin servicii de E-Sanatate"  

Spitalul Judeţean 
“Mavromati” Botoşani 

Portal web pentru preluarea on-line a datelor statistice – 
ESOP (e-Survey On-line Portal) 

Direcţia Judeţeană de 
Statistică Botoşani 

Implementarea de soluţii de E-learning la unităţile de 
învăţământ din Municipiul Botoşani  

Municipiul Botoşani  

Implementarea conceptului de administraţie electronică 
la nivelul Primăriei Municipiului Botoşani  

Municipiul Botoşani  

Optimizarea gestiunii patrimoniului municipiului Dorohoi 
prin implementarea tehnologiei informaţiei ca instrument 
de management şi control urban şi implementarea 
sistemelor informatizate de cadastru urban şi gestiune 
teritorială  

Municipiul Dorohoi  

Îmbunătăţirea comunicaţiei publice de la şi către 
cetăţeni prin implementarea mijloacelor moderne de 
informare  – crearea Centrelor de informare pentru 
cetăţeni, implementarea unui sistem de tip „Infochioşc”, 
panouri stradale electronice  

Municipiul Dorohoi  

Implementarea sistemului informatizat de 
informare/plată electronică a impozite şi taxe locale  

Municipiul Dorohoi  

Îmbunătăţirea interoperabilităţii şi a schimbului de 
informaţii între  structurile aparţinând administraţiei 
publice locale prin interconectarea acestora în cadrul 
unei reţele informatizate  

Municipiul Dorohoi  
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Retehnologizarea şi modernizarea sistemului informatic 
din Sanatoriu Podriga   

Sanatoriul de Neuropsihiatrie 
Podriga 

 

Crearea unui site web şi a unor materiale de promovare a 
unităţii 

UAMS Mihăileni  

Dotarea  tuturor institutiilor cu  sisteme  si  programe  
informatice  

Primaria comunei Ibanesti -buget local 
-alte surse 

Sistem informatic integrat în cadrul Primăriei Vârfu 
Câmpului 

Comuna Vârfu Câmpului Finantator: Uniunea 
Europeana  
Sursa: FSE 

Sistem informatic de gestiune a activităţii primăriilor, 
comuna Durneşti 

Primăria Durneşti Fonduri europene 

Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi 
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 
necesar”, 

CL Comuna Ungureni POS  - Fonduri 
europene  

Modernizarea infrastructurii de IT pentru Primăria 
Todireni 

C.L. Todireni Bugetul local/Fonduri 
europene 

2.2.2 Dezvoltarea inovării şi 
transferului de know-how 

 
 

  

2.2.3 Sprijinirea cercetării 
publice şi private în vederea 
dezvoltării de produse şi 
servicii cu valoare adăugată, 
verzi 

Promovarea mărcilor locale pe plan naţional şi 
internaţional 

 

Primăria Răuseni PND  2014-2020;P.O.S. 
C.C.E 2014-2020; 
P.O.S. D.C.A, 2014-
2020; P.O.C Ro-UA –RM 
2014-2020;Bugetul 
local 

Dezvoltarea agriculturii ecologice în judeţul Botoşani Direcţia pentru Agricultură 
Botoşani 

 

3.1.1 Stimularea investiţiilor 
private în mediul rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimularea ocupării forţei de muncă şi creşterea gradului 
de ocupare a forţei de muncă prin Dezvoltarea unei pieţe 
a muncii flexibile şi inclusive care vizează în primul rând 
Dezvoltarea iniţiativei private şi diversificarea 
oportunităţilor de ocupare în mediul rural prin cultivarea 
spiritului antreprenorial 

AJOFM Botoşani 
 

 

Înfiintare fabrica de brichete si paleti Comuna Albeşti / privati privata 
PNDR 

Mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului prin 
promovarea unui management durabil atat pentru 
suprafetele agricole cat si forestiere 

Comuna Corni 
Vorona, Vladeni, Tudora, 
Curtesti, Cristesti, Cosula, 
Baluseni - Judeţul Botosani Si 
Orasul Liteni - Jud. Suceava, 
Reprez. Sector Privat Şi Civil, 
Gal Valea Siretului De Sus 

BUGET LOCAL 
FONDURI EUROPENE 

Proiecte de dezvoltare a infrastructurii pentru stimularea 
investitiilor private 

PRIMARIA MIHAI EMINESCU bugetul local, fonduri 
europene 
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Deschiderea unui atelier de prelucrarea lemnului în hala 
ALH 

Primăria Mihăileni fonduri europene 
nerambursabile 

Stimularea investiţiilor private în mediul rural Primăria Hlipiceni  
Crearea de facilitati pentru investitorii private 
 concesionarea de terenuri; scutirea de impozite, 
infiintare de parteneriate e.t.c) 

CL Frumusica  

Accesibiltate   si  facilitati  la  nivel  de  autoritate  
locala  pentru  investitiile  private 

Primaria  comunei  Ibanesti -buget local 
-alte surse 

Centrul privat de sprijinire a afacerilor, inclusiv a celor 
cu impact transfrontalier din domeniile ţintă ale 
strategiei (CPSAT) 
Punerea la dispoziţia investitorilor din industriile 
reprezentate la nivel local în condiţii avantajoase a 
terenurilor şi clădirilor aflate în proprietatea publică 
Participarea în parteneriate strategice cu ADI-urile din 
zonă în proiecte de promovare a industriilor 
reprezentative la nivel judeţean şi includerea comunei în 
circuite specifice strategice 
Program de expoziţie anuală a domeniului reprezentativ 
local 
• Program de participare anuală la expoziţii în domeniul 
industriei alimentare 

Comuna Vârfu Câmpului, 
agenţi economici, societatea 
civilă 

Fonduri europene 
rambursabile / 
nerambursabile, 
fonduri private, 
bugetul local 

Amenajare iaz Unţeni 
Amenajare Iaz Broscăria 
Amenajare iaz Burla 

Concesionari, Comuna Unţeni privat 

Acordarea de spatii si terenuri in vederea realizarii 
investitiilor private in Com. Braesti 

C.L Brăeşti Buget Local 

Punerea la dispoziţia potenţialilor investitori, suprafeţe 
de  de teren  pentru realizarea  de activităţi economice 
şi sociale 

Comuna Brăeşti  

Stimularea investitiilor private in mediul rural Comuna Călărasi Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Proiect P.O.P- Dezvoltarea zonei piscicole Dîngeni- iaz 
Şărpărie 

Primăria Dîngeni FLAG 

Atragerea de firme mari care pot crea secţii de producţie 
pe teritoriul comunei prin acordarea de facilităţi de către 
acestea 

Primăria Suliţa, Consiliul 
local, cetăţenii comunei, 
etc. 

 



 

301 

1.Oferirea de facilităţi fiscale pentru investiţii noi, în 
condiţiile legislative în vigoare 
2.Elaborarea unui plan strategic de atragere a 
investiţiilor 
 
 
 
 
 
 
 

Primăria Răuseni PND  2014-2020; 
P.O.S.C.C.E, 2014-
2020; P.O.S. 
Dezvoltarea  
Capacităţii 
Administrative, 2014-
2020;P.O.C Ro-UA –RM 
2014-2020; Bugetul 
local. 

Promovare metodelor de productie agricola care vizeaza 
protectia mediului – agricultura ecologica 

UAT PALTINIS  Fonduri europene, 
Buget de stat, Buget 
local, parteneriat 
pubic-privat, alte 
fonduri 

3.1.2 Stimularea dezvoltării 
economiei sociale în mediul 
rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promovarea meseriilor tradiţionale practicate în 
localitate,în special a persoanelor de etnie rromă prin 
înfiinţarea a 1-2 cooperative meşteşugăreşti generatoare 
de venituri 

Primăria oraş Săveni  
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea economiei sociale la nivelul Municipiul 
Dorohoi  

Municipiul Dorohoi 

Asociatia Speranta-activitati in domeniul apiculturii Fundatia Soros/Comuna 
Tudora 

Fundatia Soros 
Buget local 

“Cuptorul de aur”-Intreprindere sociala Asociatia IMPACT Trusesti/CL 
Trusesti 

Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 

Stimularea dezvoltării economiei sociale în mediul rural Primăria Hlipiceni  
-Infiintarea unei fabrici pentru ambalarea si conservarea 
legumelor si fructelor 

CL Frumusica/ Parteneri 
privati 

Fonduri europene; 
buget de stat 

Sprijnirea  micilor  intreprinzatori in  a-si dezvolta  
propriile  afaceri. 

Primaria  comunei  Ibanesti -buget local 
-alte surse 

• Continuitatea proiectului "C.A.I.R"  
(Centru de Asistenta si Informare Rurala) comuna Vârfu 
Câmpului 
• Economia socială – o soluţie pentru persoanele aflate în 
dificultate din mediul sătesc 

Asociaţia Manufuture 
România, Uniunea Naţională 
a Consiliilor Judeţene din 
România 
 

Fondul Social 
European, prin POS 
DRU 2007-2013 

Dezvoltarea economiei sociale in Com. Braesti si 
incadrarea in munca a tinerilor si a persoanelor aflate in 
prag de pensionare 

C.L Brăeşti + investitori 
privati 

Buget local + surse 
atrase 
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Stimularea dezvoltării economiei sociale în mediul rural Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Infiinţare şi dotare serviciu public de deszăpezire şi 
întreţinere drumuri în Comuna Româneşti, jud. Botoşani  

Comuna Româneşti +  
Gal Valea Prutului 

FEDR  

Construire depozite antreprenoriale- legume, fructe 
Com. Dîngeni 

Sistem privat Fonduri private 

Prestări servicii cu tarife sociale în domeniul agricol prin 
intermediul societăţii S.C Gospodăria Comunală Dîngeni 
SRL 

Primăria Dîngeni Fonduri europene + 
GAL 

Achiziţionare utilaje agricole prin GAL Valea Başeului de 
Sus 

Primăria Dîngeni Fonduri europene + 
GAL 

1.Organizarea de pieţe/târguri agroalimentare pentru 
producători, de tip en-gros 
2.Organizarea periodică de târguri de produse 
agroalimentare ecologice 

Primăria Răuseni PND  2014-2020;  
Buget local  
PND  2014-2020; 
 Buget local 

Centrul  de îndrumare, consiliere şi înfiinţare a    
inteprinderilor   sociale 

comuna Vlăsineşti 
 

POS DRU 2007-2013;  
axa prioritară 6  

„Început  de  drum” comuna Vlăsineşti POS DRU 2007-2013;  
axa prioritară 6 

3.1.3 Diversificarea economiei 
rurale prin promovarea de 
activităţi economice 
alternative în mediul rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parteneriat  format din instituţia primăriei  şi 
întreprinzători pentru diversificarea economică şi 
ocupaţională, în perspectivă a comunei: construirea unei 
cabane, gen hotel cu toate utilităţile necesare dezvoltării 
agroturismului, în locul numit Masa Haiducului; creare şi 
dezvoltarea microîntreprinderilor cu servicii de bază 
pentru comunitate. 

Consiliul Local Cosula Fonduri europene 

Imbunatatirea si modernizarea agriculturii si silviculturii 
prin cresterea competitivitatii fermelor, intensificarea 
capitalului pentru fermele comerciale, utilizarea unei 
resurse umane mai competitive, cresterea nivelului de 
trai si protectia mediului din teritoriu 

Comuna Corni, Vorona, 
Vladeni, Tudora, Curtesti, 
Cristesti, Cosula, Baluseni - 
Judeţul Botosani şi Orasul 
Liteni - Jud. Suceava,Reprez. 
Sector Privat Şi Civil, Gal 
Valea Siretului De Sus 

BUGET LOCAL 
FONDURI EUROPENE 

Încurajarea micilor întreprinzători din mediul rural CL George Enescu Fonduri europene 
Construire Piaţă alimentară în localitatea Mileanca, 
judeţul Botoşani 

Comuna Mileanca  

Modernizare piata agro-alimentara in localitatea Trusesti, 
judetul Botosani 

UAT COMUNA TRUSESTI Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 
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Sprijin pentru Grupul de producători – Codrii Herţei 
Cooperativă Agricolă din comuna Cristineşti, judeţul 
Botoşani 

Codrii Herţei Cooperativă 
Agricolă 

Axa 4 LEADER 
GAL Codrii Herţei 
 

Încurajarea micilor întreprinzători din mediul rural Primăria Hlipiceni  
Organizarea in asociatii a micilor producatori, pentru 
facilitarea accesarii de fonduri europene si dezvoltarea 
afacerilor 

CL Frumusica  

Piata agroalimentara CL Frumusica BL 
Dezvoltarea  si  promovarea  
antreprenoriatului.Identificarea de oportunitati si 
facilitati 

Primaria  comunei  Ibanesti -buget local 
-alte surse 

Facilităţi fiscale pentru micii intreprinzători aflaţi în 
dificultate temporară 
• Susţinerea pe termen scurt cu programe de formare 
profesională a micilor intreprinzători pentru 
îmbunătăţirea activităţii 
• Program de informare permanentă a micilor 
intreprinzători şi a întregii societăţi civile despre 
fondurile rambursabile sau nerambursabile pe care ar 
putea să le obţină 

Comuna Vârfu Câmpului, 
agenţi economici 

Fonduri europene 
rambursabile / 
nerambursabile, 
fonduri private, 
bugetul local 

Facilităţi fiscale pentru investiţii majore Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Facilitarea prin diferite actiuni a micilor intreprinzatori 
din mediul rural pt. creare de locuri de munca si 
dezvoltarea activitatilor intreprinzatoare aducatoare de 
profit pe intreaga suprafata  a Com. Braesti 

C.L Brăeşti + intreprinzatori 
locali 

Buget local + surse 
atrase 

Incurajarea micilor intreprinzatori in mediul rural Comuna Călărasi Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Infiintarea magazinelor sociale - tip economat in Com. 
Lunca, jud. Botosani 

Primăria Com. Lunca  

Înfiinţarea unei staţii de betoane- mediu privat, 
înfiinţarea unei secţii de confecţionat ambalaje  

Primăria Suliţa Mediul de 
afaceri/Fonduri 
private, europene, 
fonduri de la buget, 
bănci, etc. 

Înfiinţarea unui incinerator pentru biodeşeuri medicale şi 
produse animaliere 

Primăria Suliţa Mediul de 
afaceri/Fonduri 
europene, proprii, 
fonduri de la bănci, 
etc. 



 

304 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii 

C.L.  Vorniceni  

3.1.4 Sprijinirea fermelor 
agricole de subzistenţă 

Modernizarea fermelor de semisubzistenta in 
com.Vladeni, jud.Botosani 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Dezvoltarea fermelor de semi-subzistenta din orasul 
Flamanzi  

Primăria Oraş Flămînzi  

Infiintare si modernizare ferme de subzistenta, dotare cu 
echipamente de colectare si racire a laptelui 

UAT PALTINIS  Fonduri europene, 
Buget de stat, Buget 
local, parteneriat 
pubic-privat, alte 
fonduri 

3.1.5 Sprijinirea 
instalării/extinderii activităţii 
tinerilor fermieri 

Instalarea tinerilor fermieri Comuna Mitoc/mediul privat Fonduri europene 
Sprijinirea fermelor de subzistenţă Comuna Mitoc/mediul privat Fonduri europene 
Acordarea de facilităţi micilor intreprinzatori Primăria Dîngeni Fonduri proprii 
Implementarea de programe de formare antreprenorială 
şi perfecţionare profesională 
 

Primăria Răuseni Buget local  
PND  2014-2020 
 

Instalarea tinerilor fermieri prin facilitarea accesului la 
fonduri europene  

Pimăria Oraş Flămînzi  

Construirea de depozite agricole si unitati de procesare 
ale produselor agricole prin acordarea unor facilitati 
fermierilor si acces la fondurile europene fermierilor  si 
asociatiilor agricole 

Primăria Oraş Flămînzi  

Infiintarea de cooperative agricole si incurajarea asocierii 
fermierilor din orasul Flamanzi 

Primăria Oraş Flămînzi  

3.2.1 Modernizarea 
exploataţiilor agricole 

Inventarierea fondului Funciar conform L. 165/2013 Primăria Nicşeni  
1.Înfiinţarea unui siloz agricol/centru de depozitare a 
produselor agricole 
2.Dezvoltarea infrastructurii de acces spre exploataţiile 
agricole 

Primăria Răuseni Buget local 
Buget local  

Amenajare drumuri de acces la exploataţii agricole in 
comuna Vlasinesti, judetul Botosani 

Comuna Vlăsineşti PNDR 2014-2020  

Modernizarea fermelor agricole in orasul Flamanzi  Primăria Oraş Flămînzi  
3.2.2 Crearea/extinderea 
sistemelor de irigaţii 

Reintroducerea sistemelor de irigaţii Primăria oraş Săveni  
Sistem de irigaţii benefic culturilor agricole de pe 
teritoriu Com. Dîngenil 

Primăria Dîngeni şi societăţi 
comerciale 

 

3.2.3 Sprijinirea/înfiinţarea 
asociaţiilor/grupurilor de 
producători agricoli 

1.Organizarea de campanii de informare pentru accesare 
de fonduri europene pentru  creşterea numărului de IMM-
uri  
2. Promovarea activităţilor de servicii/mică 
producţie/meşteşuguri la nivel local 

Primăria Răuseni  
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Construire piaţă agro - alimentară şi desfacere produse 
(târg) în sat Cristeşti 

CL Cristeşti  

3.2.4 Sprijinirea creării de 
unităţi de prelucrare 
primară/procesare a 
produselor agricole locale 

Fabrică de prelucrare produse lactate Com. Santa Mare Producători particulari, locali Proiect UE 
Iniţierea unor afaceri de mică industrie care să 
prelucreze resursele zonei (lapte, carne, legume, fructe, 
produse agricole, etc.) 

Primăria Suliţa Consiliull local/Fonduri 
europene, fonduri de 
la buget, bănci, etc. 

3.2.5 Creşterea valorii 
adăugate a produselor agricole 
şi forestiere 

   

3.3.1 Sprijinirea investiţiilor în 
procesarea şi marketingul 
produselor obţinute din pescuit 
şi acvacultură 

Dezvoltarea sectorului piscicol primar CL Mihălăşeni P.O.P. 
Promovarea investiţiei pentru construirea şi amenajarea 
unui iaz pentru piscicutură 

Primăria Mihăileni fonduri europene 
nerambursabile 

4.1.1 Sprijinirea creării de 
reţele de asistenţă socială în 
mediul rural şi urban 

Identificarea posibilităţilor de stabilire a parteneriatelor 
locale pentru furnizarea şi dezvoltarea serviciilor sociale 
 

Primăria Răuseni Buget local 

4.2.1 Promovarea învăţării pe 
tot parcursul vieţii (Long-life 
learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa internă a forţei de 
muncă şi combaterea oricăror forme de discriminare prin 
încheierea unor protocoale de colaborare cu instituţiile 
publice abilitate în acest domeniu 

AJOFM Botoşani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea parteneriatelor şi participarea activă a 
actorilor sociali la nivel local prin Dezvoltarea de reţele 
de incluziune care să vizeze în primul rând grupurile 
expuse riscului marginalizării sociale (şomeri de lungă 
durată, femei,şomeri de etnie romă, tineri, şomeri cu 
vârsta peste 45 ani) cu atragerea de investiţii şi surse de 
finanţare nerambursabile 

AJOFM Botoşani 

Prevenirea şomajului prin creşterea investiţiilor în 
capitalul uman – formarea profesională a persoanelor 
care au un loc de muncă în concordanţă cu nevoile pieţei 
muncii 

AJOFM Botoşani 

Centru de perfecţionare-specializare  Consiliul Local Ştefăneşti 
Organizarea unor cursuri de calificare şi recalificare ale 
angajaţilor de peste 50 de ani  

Municipiul Botoşani 

Organizarea unui program de orientare şi consiliere în 
vederea dezvoltării abilităţilor antreprenoriale ale 
tinerilor absolvenţi  

Municipiul Botoşani 

Dezvoltarea competenţelor elevilor prin organizarea de 
stagii de practică  

Municipiul Botoşani 

Formarea profesorilor – mentori din învăţământul 
preuniversitare  

Municipiul Botoşani 
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Înfiinţarea unei reţele de formatori pentru adulţi din 
rândul cadrelor didactice din învăţământul tehnic şi 
profesional  

Municipiul Botoşani  

„Invatare pe tot parcursul vietii” (Proiecte Comenius/ 
Comenius Regio, Leonardo Da Vinci si Grandtvig)  

Municipiul Dorohoi 

Modernizarea şi întărirea serviciului public de ocupare 
prin creşterea capacităţii de stocare, analiza şi prognoză 
a informaţiilor privind piaţa muncii şi identificarea 
particularităţilor judeţene ale pieţei muncii 

 
AJOFM Botoşani 
 

 

Construire Centru After School si pentru persoane 
neștiutoare de carte 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Modernizare Biblioteca comunală Ungureni Comuna Ungureni Buget local 
Fonduri europene, alte 
surse 

Cursuri formare profesionala  Asociatia IMPACT Trusesti/CL 
Trusesti 

Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 

Infiintarea unui centru pentru educarea parintilor cu 
copii cu dizabilitati 

PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat 

Let’s play my ancestors childhood game Şcoala gimnaziala Ioan 
Murariu Cristineşti 

Programul Sectorial 
Comenius Long-life 
learning 

Recrutarea de membri pentru detaşamentele de 
intervenţii la dezastre  

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Pregătirea practică şi teoretică a membrilor 
detaşamentelor de intervenţii la dezastre pentru 
menţinerea potenţialului de intervenţie şi participarea la 
Competiţia Naţională 
 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Instruirea permanentă şi participarea la seminarii zonale 
/ naţionale / internaţionale pe diferite teme de interes 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Promovarea invatarii pe tot parcursul vietii Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

“Dezvoltarea prin cunoaştere” învăţare  pe tot parcursul 
vieţii  (long life learning) 

Comuna Brăieşti  

Creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională 
cintinuă a populaţiei de vârstă activă în perioada 2014-
2018, organizarea de cursuri de calificare/recalificare a 
adulţilor pentru reînvierea meseriilor vechi şi a 
meşteşugurilor tradiţionale 

Primăria Suliţa  
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Reintegrarea in educatie – o sansa pentru fiecare UAT PALTINIS  Fonduri europene, 
Buget de stat, Buget 
local, parteneriat 
pubic-privat, alte 
fonduri 

Implementarea unui program de informare şi consiliere a 
carierei destinat elevilor din clasele terminale şi 
monitorizare a acestora în primele 4 luni de la absolvire, 
în scopul motivării pentru continuarea studiilor sau 
obţinerii unei mai bune inserţii socio-profesionale a 
tinerilor absolvenţi 

Centrul Judeţean de Resurse 
şi de Asistenţă educaţională 
Botoşani/ ISJ, AJOFM, DSP, 
IPJ, DGASPC, ISU 

 

Implementarea unui program de educaţie a părinţilor 
înscopul creşterii gradului de responsabilitate a acestora 
în relaţia cu propriii copii şi obţinerii unui comportament 
civic ameliorat 

Centrul Judeţean de Resurse 
şi de Asistenţă educaţională 
Botoşani/ ISJ, AJOFM, DSP, 
IPJ, DGASPC, ISU 

 

Implementarea unui program de mediere în relaţia 
părinte-profesor, familie-şcoală în scopul ameliorării 
calităţii climatului educativ şi creşterii performanţelor 
şcolare 

Centrul Judeţean de Resurse 
şi de Asistenţă educaţională 
Botoşani/ ISJ, AJOFM, DSP, 
IPJ, DGASPC, ISU 

 

4.2.2 Dezvoltarea de servicii 
educaţionale complementare 
de tip after-school, etc. 
 
 

Construire Centru de zi pentru copii cu program after 
school în localitatea Mileanca 
 

Comuna Mileanca  

Centru de zi pentru copii defavorizaţi (afterschool) Primăria Santa Mare Proiect UE, buget local 
Centru de asistenţă după programul şcolar tip after 
school, în localitatea Sărata, comuna Mihălăşeni 

CL Mihălăşeni Fonduri UE 

Program de asistenta sociala de tip after-school Comuna Răuseni, jud. 
Botoşani 

APDRP, Măsura 3.2.2 

Organizarea unui program de orientare şi consiliere în 
vederea dezvoltării abilităţilor antreprenoriale ale 
tinerilor absolvenţi 

comuna Vlăsineşti 
 

POS DRU 

Dezvoltarea învăţământului „Şcoală după şcoală” CL Prăjeni BL 
4.3.1 Formarea continua a 
angajaţilor din APL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale, 
prin instruirea personalului din cadrul autorităţilor 
publice locale din municipiu şi din Zona metropolitană 
Botoşani  

Municipiul Botoşani  

Centru de perfecţionare  Consiliul Local Ştefăneşti  
Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei 
publice locale de a oferi servicii de calitate cetăţenilor: 
informatizarea serviciilor publice, diversificarea 
portofoliului de servicii oferite cetăţenilor, formarea şi 
perfectionarea profesională a angajaţilor  

Municipiul Dorohoi  
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Dezvoltarea profesională pentru personalul Direcţiei 
pentru Agricultură Botoşani 

Direcţia pentru Agricultură 
Botoşani 

 

Program de specializare si formare profesionala a 
personalului din administratia publica locala 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Formare profesională angajaţi  Comuna Ungureni Buget local 
Fonduri europene, alte 
surse 

Formarea continuă a angajaţilor din administraţia publică 
locală 

CL George Enescu 
 

CL/CJ 

Formarea angajatilor din administratia publica locala pe 
domenii de activitate si servicii. 

Comuna Dobârceni Fonduri Europene 

Specializare si performanta in administratia publica 
locala 

PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local, fonduri 
europene 

Formare continuă a salariaţilor din primărie Comuna Todireni Fonduri europene 
Formarea continuă a angajaţilor din administraţia locală Primăria Hlipiceni Surse proprii 
Cursuri de perfecţionare Comuna Băluşeni Buget local 
Facilitare participarii tuturor angajatilor la cursuri de 
specializare si perfectionare 

CL Frumusica Buget local 

Cursuri de perfecţionare pentru personalul angajat din 
administraţia Publică  

Consiliul Local Broscăuţi Fonduri Proprii 

Cursuri de formare continuă a angajaţilor din primărie Comuna Unţeni Buget local 
Formarea si pregatirea profesionala a angajatilor C.L. 
Roma 

Primar Roma Bugetul local 

Promovarea  si  perfectionarea  profesionala a  tuturor 
angajatilor  pe  categorii  de  specializari 

Primaria comunei Ibanesti -buget local 
-alte surse 

Participarea la cursuri de perfecţionare a tuturor 
angajaţilor din primăria Suharău  

Primăria Suharau Buget local  

Cursuri de perfecţionare Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Modernizare si echiparea Punctului de acces public la 
informatii, in vederea perfectionarii si formarii continue 
a angajatilor din APL   

C.L Brăeşti Buget Local 

Formarea continuă a angajaţilor din administraţia publică 
locală 

CL Brăieşti 
 

 

Formarea continuă se realizează în baza programării 
anuale 

Comuna Leorda  

Formarea continuă a angajatilor din administratia publica 
locala 

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Program de pregatire profesionala a angajatilor Primariei 
Rauseni 

CL Răuseni, CJ Botoşani Buget local + sume 
defalcate 
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Perfecţionarea personalului administrativ 
 

Primăria Răuseni POS Regional 2014-
2020;POC Ro-Ucr- Mo 
2014-2020; 
P.O:  Dezvoltarea 
Capacităţii 
Administrative,  2014-
2020 Bugetul local 

Perfectionarea functionarilor publici din cadrul APL Comuna Mitoc Buget local 
Efectuare programe profesionale a angajatilor din 
administraţia publică locală a UAT Dîngeni (cursuri 
fonduri europene, achiziţii publice, juridic, contabilitate, 
registrul agricol) 

Primăria Dîngeni şi Consiliul 
Judeţean Botoşani 

 

Creşterea gradului de calificare a funcţionarilor din 
serviciile publice, prin urmarea de cursuri de 
perfecţionare, pentru creşterea calităţii serviciilor 
publice 

Primăria Suliţa Primăria şi Consiliul 
local/Buget local, 
buget de stat, fonduri 
europene, etc. 

„Guvernare locală de încredere” 
 

comuna Vlăsineşti 
 

Fondul Social European   
PO DCA  
 Axa 2  

Formarea angajatilor din administratia publica 
 locala pe domenii de activitate si servicii 

comuna Vlăsineşti 
 

Fondul Social European   
PO DCA  
 Axa 2  

Înfiinţare si dotări centru de formare profesionala in 
comuna Pomirla 

Primăria comunei Pomirla  

Formarea continua a angajatilor UAT Paltinis UAT PALTINIS Fonduri europene, , 
Buget local, 
parteneriat pubic-
privat, alte fonduri 

4.3.2 Dezvoltare locală plasată 
sub responsabilitatea 
comunităţii (GAL-uri, ADI-uri, 
areale urbane, zona 
metropolitan, ITI, parteneriate 
public-private) 
 
 
 
 
 
 
 

Introducerea în zona metropolitană a funcţiunilor 
administrative prin amenajarea unor centre zonale ale 
Primăriei   

Municipiul Botoşani  

Implementarea conceptului de administraţie electronică 
la nivelul Primăriei Municipiului Botoşani   

Municipiul Botoşani  

Parteneriat GAL Valea Prutului    Consiliul Local Ştefăneşti  
Infiintarea de Servicii Publice în cadrul Gal-Lui ,, Colinele 
Moldovei’’ şi Adi-Ului ,,Valea Jijiei’’ 

Comuna Albeşti COMUNELE 
DIN GAL 

PNDR 
BUGET LOCAL 

 
Gal-Valea Siretului 

 
Consiliul Local Cosula 

 
Fonduri structurale 
 

Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, public-
private din cadrul GAL „Valea Siretului de Sus” 

COMUNA CORNI, GAL Valea 
Siretului de Sus  

BUGET LOCAL 
FONDURI EUROPENE 
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Implementarea strategiilor de dezvoltare locală, a 
aproiectelor de cooperare, construcţia de parteneriate 
public-private din cadrul GAL Valea Siretului de Sus 

Comuna Corni, Vorona, 
Vladeni, Tudora, Curtesti, 
Cristesti, Cosula, Baluseni - 
Judeţul Botosani şi Orasul 
Liteni - Jud. 
Suceava/Reprez. Sector 
Privat Şi Civil, Gal Valea 
Siretului De Sus 

BUGET LOCAL 
FONDURI EUROPENE 

GAL COLINELE MOLDOVEI Comuna Suliţa 
12 PRIMARII + PRIVATI 

 

Înscrierea într-un GAL Comuna Durneşti  
Dezvoltarea locala prin modernizarea continua a 
agriculturii locale prin GAL 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Asociaţia culturală Ungureni – Ştiubieni – GAL - păstrarea 
tradiţiilor şi dezvoltare culturală 

Comuna Ungureni 
 
Comuna Ştiubieni 

Buget local 
Fonduri europene, alte 
surse 

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunităţii prin strategii de dezvoltare locală 

CL George Enescu CJ 

GAL „Valea Başeului de Sus” 
ADI Drăguşeni-Mileanca 
ADI Mileanca-Havîrna 

Comuna Mileanca  

Asocierea comunei Vaculesti la GAL. Primaria Vaculesti Proprii 
Continuarea colaborarii in cadrul Asociatiilor ECOPROCES 
si AQUA 
Adeziune la GAL Valea Prutului 

UAT COMUNA TRUSESTI Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 

Asociere la G A L   " Valea Siretului";  Asociere la Zona 
Metropolitana 

Comuna Vorona,  Primaria 
Mun. Botosani 

buget local, fonduri 
europene 

Plan de Dezvoltare Locală Asociaţia Grupul pentru 
Dezvoltare Locală – G.A.L. 
Codrii Herţei 

FEADR 
Axa 4 LEADER 
 

Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Albeşti-Todireni-
Valea Jijiei – servicii pentru comunităţi 

Comuna Todireni Fonduri europene 

Integrarea comunei in cat mai multe ADI-uri 
Comuna face parte din GAL “Colinele Moldovei” 

CL Frumusica  

Grupuri de Acţiune Locală CL Mihălăşeni Fonduri UE 
Participarea in cadrul asociatiei intercomunitare ,,Zona 
metropolitană Botosani,, 

Primar Roma,Asociatia 
Comunelor Zona 
Metropolitana Botosani 

Bugetul local 

 Continuarea  si  dezvoltarea  activitatii  in  cadrul  GAL-
ului “Codrii  Hertei”. 

Primaria comunei Ibanesti -buget local 
-alte surse 
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Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunităţii prin strategii de dezvoltare locală pe zone 
integrate şi multisectoriale 

Comuna Vârfu Câmpului,  
GAL Valea Sucevei 

Fonduri europene, 
locale 

Proiecte de infrastructură implementate prin GAL Codrii 
Herţei  

Primăria Suharău Fonduri europene 

Achiziţie buldoexcavator (prin GAL Codrii Herţei) Comuna Cordăreni PNDR 
Gal Ştiubieni-Ungureni-Vorniceni Primăria Ştiubieni/ Consiliul 

Judeţean Botoşani 
Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Constituirea si inscrierea Com. Braesti in GAL-ul 
Luceafarul, in vederea dezvoltarii locale pe zone 
integrate si multifunctionale 

C.L Brăeşti Fonduri europene 

Finalizarea GAL ului (grup de acţiune locală) unde vor fi 
depuse spre analiză  proiecte  cu sprijin financiar  din 
partea UE stimulând-u  se micii întreprinzători  în 
dezvoltarea  de afaceri  pretabile mediului rural 

Primăria com. Brăieşti  

Întocmirea Strategiei Zonale şi multisectoriale pentru 
aderarea la parteneriate publice private şi dezvolatrea 
acestor parteneriate publice private  

Primăria com Brăieşti  

Dezvoltare locala prin strategii locale pe zone integrate 
prin GAL Colinele Moldovei 

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Asocierea GAL Colinele Moldovei CL, Asociatia crescatorilor de 
animale Rasaritul Rauseni 
ONG Femina, Comunele 
Răuseni, Albesti, Sulita, 
Todireni, Hlipiceni 

Fonduri europene 

GAL Valea Baseului de Sus- finantare in derulare pana in 
2015 

UAT: Ripiceni, Manoleasa, 
Mitoc, Avrămeni. Hăneşti, 
Dângeni, Vlăsineşti, 
Drăguşeni, Mileanca, 
Havârna, Săveni 

Fonduri europene 

Construirea parteneriatelor public-privat pentru 
dezvoltarea de proiecte 

Primăria Com. Lunca  

Infiintarea GAL si activitatilor de dezvoltare 
intercomunitarea in Com. Lunca 

Primăria Com. Lunca  

Infiintare centru consultanţa agricolă la centru de 
comună, Primăria Dîngeni 

Consiuliul Judetean Fonduri private 

Infiintarea sediului zonal de dezvoltare a domeniului 
zootehnic, apicol, horticol, viticol 

Asociaţia Crescătorilor de 
Animale 

Fonduri private 

Infiintarea unui cabinet notarial, cadastral, de avocatură Primăria Dîngeni Fonduri private 
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Infiintare sere 
Culturi de plante medicinale 
Achiziţionare scenă şi sistem sonorizare pentru 
organizare spectacole 

Primăria Dîngeni GAL 

Acces la Zona Metropolitană Primăria Dîngeni  
Dezvoltarea de parteneriate administraţie-agenţi 
economici-servicii deconcentrate-ONG pt. generare de 
iedei de proiecte şi implementarea celor ce primesc 
finanţare 

Primăria Suliţa Persoana angajată pt. 
atragere 
fianţări/buget local 

Deschiderea unui centru de consiliere locală care să 
faciliteze accesul cetăţeanului la informaţii din domeniile 
juridic, economic, social, etc. 

Primăria Suliţa Primăria şi Consiliul 
local/Buget local, 
buget de stat, fonduri 
europene, etc. 

Înfiinţarea în comuna Vlăsineşti a unei asociaţii  de 
dezvoltare intercomunitară – ADI – în  vederea accesării  
de fonduri  europene 
 

comuna Vlăsineşti 
                                                

FEADR  

Stimularea investiţiilor private în domeniul agriculturii în 
mediul Rural  prin GAL Rediu - Prăjeni  

CL Prăjeni BL 
Fonduri europene 

Proiecte de dezvoltare locală prin intermediul GAL Rediu 
Prăjeni 

CL Prăjeni, GAL Rediu 
Prăjeni 
 

 

Încurajarea micilor întreprinzători prin intermediul GAL 
Rediu Prăjeni 

CL Prăjeni, GAL Rediu 
Prăjeni 
 

 

Parteneriatul public-privat NORDLAND – o solutie pentru 
animarea teritoriului si asigurarea dezvoltarii locale 
(infiintare GAL NORDLAND) 

UAT PALTINIS, 
alte UAT-uri invecinate 

Fonduri europene, 
Buget de stat, Buget 
local, parteneriat 
pubic-privat, alte 
fonduri 

Grupul de Acţiune Locala (GAL) Codrii de Arama pentru 
înfiinţare GAL 

CL Comuna Ungureni  

Sisteme de supraveghere video in comuna Pomirla Primăria comunei Pomirla  
Construire si dotări sediu administrativ - primarie,consiliu 
local. 

Primăria comunei Pomirla  

Construire sediu primărie,com Durneşti Primăria Durneşti Buget local 
Sistem de supraveghere video în com.Durneşti Primăria Durneşti Buget local 

 
Construire gard de împrejmuire pentru sediu Primăriei 
comunei  Durneşti 

Primăria Durneşti Buget local 

Construire poartă intrare în satul Durnesti Primăria Durneşti Buget local 
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Reabilitare (consolidare) sediul Primăriei în comuna 
Hăneşti 

CL Hăneşti  

Dotarea cu sisteme de monitorizare video a locurilor 
publice cu infracţionalitate ridicată; 
 Îmbunătăţirea dotării serviciului public de poliţie cu 
echipamente şi infrastructură specifică 

Primăria Răuseni PND  2014-2020; POR 
2014-2020, POS DRU  
2014-2020,PNDR 2007-
2013, sau echivalent 
2014-2020; Bugetul 
local; 

Promovarea parteneriatelor locale de tip public-privat în 
domeniul social 

Primăria Răuseni Buget local 

Construirea si echiparea unei constructii multifunctionale 
care sa asigure dezvoltarea infrastructurii serviciilor 
locale in Com. Braesti 

C.L Brăeşti Fonduri europene + 
Buget local + surse 
atrase 

4.3.3 Înfiinţarea unor 
platforme de Dezvoltare 
urbană în vederea consolidării 
capacităţii administrative şi 
promovarea schimbului de 
experienţă (networking) 

Botoşani-Dorohoi-Ştefăneşti-Săveni-Bucecea-Flămânzi   Consiliul Local Ştefăneşti  
Ştefăneşti-Săveni-Costeşti-Bălţi  Consiliul Local Ştefăneşti  
Îmbunătăţirea gradului de competitivitate economică şi 
promovarea potenţialului investiţional al municipiului 
Dorohoi prin integrarea în reţelele şi parteneriatele  
locale şi/sau transfrontaliere de cooperare socio-
economică  
 

Municipiul Dorohoi  

Infratirea cu alte dezvoltari rurale sau urbane  PRIMARIA MIHAI EMINESCU bugetul local si fonduri 
europene 

Schimb de experienta si proiecte comune de dezvoltare 
rurală cu localităţi din UE şi Republica Moldova, Ucraina, 
Belarus 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii şi 
finanţări europene 

Schimb de experienţă şi parteneriate între şcolile şi 
grădiniţele din Com. Dîngeni şi şcoli şi grădiniţe din alte 
localităţi 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii şi 
finanţări europene 

Promovarea oportunităţilor de investiţii prin intermediul 
mijloacelor online (Pagina web) şi offline (Ghid al 
investitorului, broşuri, pliante, etc.) 
Conectarea Poliţiei Locale la Sistemul Naţional de 
Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal 
 

Primăria Răuseni PND  Rurală 2014-
2020;P.O.S.CCE 2014-
2020;P.O.S. DCA 2014-
2020; 
P.O.C Ro-UA –RM 2014-
2020;Bugetul local. 
PNDR 2014-2020 
Bugetul local; 

4.3.4 Îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor publice  

Dotarea, echiparea şi pregătirea serviciilor de ordine 
publică cu extinderea unităţilor către Zona Metropolitană  

Municipiul Botoşani  
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Elaborarea hărţilor strategice de zgomot pentru fiecare 
sursă în parte: trafic rutier, trafic feroviar şi activităţile 
industriale care se desfăşoară în municipiul Dorohoi 
pentru controlul integrat al poluării. Realizarea hărţii de 
zgomot va fi urmată de o etapă de elaborare a unor 
planurilor de acţiune destinate gestionării zgomotului şi 
efectelor acestuia în municipiu  

Municipiul Dorohoi  

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirii Primăriei 
Municipiului Dorohoi, a clădirii Starii Civile precum şi a 
altor clădiri aflate în patrimoniul municipiului Dorohoi în 
scopul extinderii portofoliului de servicii oferite şi 
creşterii calităţii serviciilor publice   

Municipiul Dorohoi  

Eficientizarea gestionării problematicii privind  animalele 
fără stăpân din municipiul Dorohoi prin extinderea şi 
modernizarea padocurilor, modernizarea infrastructură 
conexă şi dotare serviciului de ecarisaj   

Municipiul Dorohoi  

Creşterea capacităţii operaţionale a serviciului Poliţiei 
locale din Municipiul Dorohoi  

Municipiul Dorohoi  

Modernizare sediu Poliţia mun. Dorohoi MAI – IPJ Botoşani   
Modernizarea sediului poliţiei Săveni MAI – IPJ Botoşani   
Consolidare sediu Poliţia Ungureni MAI – IPJ Botoşani   
Proiect în cadrul Programului de prevenirea şi 
combaterea criminalităţii ISEC 2013  

IPJ Botoşani  

Constituire/operaţionalizare a unor noi echipaje mobile 
de prim ajutor calificat şi asistenţă medicală 
prespitalicească 

Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Nicolae Iorga” al 
Judeţului Botoşani/ 
Consiliul Judeţean 
Unităţi Administrativ 
Teritoriale 
Fundaţia pentru SMURD 

Buget local 
Fonduri proprii 
Fonduri structurale 

Întărirea capacităţii operaţionale a structurilor din 
domeniul ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului pentru 
I.S.U.J BOTOŞANI prin: „MANSARDARE PAVILION 
ADMISTRATIV LA SEDIUL I.S.U.J” şi constituirea 
CENTRULUI UNIC DE COMANDĂ ŞI COORDONARE A 
INTERVENŢIILOR 

Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Nicolae Iorga” al 
Judeţului Botoşani 
 

Buget local 
Fonduri proprii 

Întărirea capacităţii operaţionale a structurilor din 
domeniul ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului pentru 
I.S.U.J BOTOŞANI prin:  
 „CONSTRUIRE  SEDIU  NOU  GARDĂ  DE INTERVENŢIE  
SĂVENI” 

Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Nicolae Iorga” al 
Judeţului Botoşani 
 

Buget local 
Fonduri proprii 

Extindere utilităţi publice în comuna Stăuceni Comuna Stăuceni Fonduri europene 
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Modernizarea Pieţii agroalimentare şi a bazarului oraşului 
Săveni  

Primăria oraş Săveni  

Refuncţionalizarea Pieţei Agroalimentare din municipiul 
Botoşani şi înfiinţarea unor pieţe volante (de week-end) 
în centrele de cartier  

Municipiul Botoşani  

Modernizarea şi amenajarea pieţelor agroalimentare, a 
Halei Bazar şi a Oborului  

Municipiul Dorohoi  

Elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a 
Municipiului Botoşani pentru perioada 2014-2020  

Municipiul Botoşani  

Elaborarea Strategiei de dezvoltare integrată a 
municipiului Botoşani şi a Zonei Metropolitane Botoşani  

Municipiul Botoşani  

Actualizarea PUG şi elaborarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Metropolitan (periurban) Botoşani  

Municipiul Botoşani  

Elaborarea unui masterplan integrat pentru transport şi 
utilităţi  

Municipiul Botoşani  

Implementarea unor sisteme integrate de management al 
calităţii şi de control în administraţiile publice locale din 
Zona metropolitană Botoşani  

Municipiul Botoşani  

Reactualizare Plan urbanistic general al Municipiului 
Dorohoi  

Municipiul Dorohoi  

Realizarea de sedii noi pentru Serviciile Voluntare pentru 
Situaţii de Urgenţă a localităţilor Darabani, Flămînzi, 
Bucecea, Vorona, Băluşeni 

ISU Nicolae Iorga Botoşani  

Dotarea unităţii cu sistem de supraveghere video UAMS Mihăileni  
Dotarea unităţii cu un autoturism UAMS Mihăileni  
Elaborarea Strategiei de dezvoltare 
a comunei pentru perioada 2013-2020 

Comuna Albesti BUGET LOCAL 

Elaborarea strategiei de dezvoltare economico – socială a 
comunei Corni 2014 - 2020 

Comuna Corni, GAL Valea 
Siretului de Sus 

Buget local, 
Fonduri europene 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a com. Vladeni, jud. 
Botosani 2014-2020 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 
 

Elaborarea documentelor strategice pentru planificarea 
dezvoltării economico-sociale a judeţului 

George Enescu CJ CJ 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare locala pentru 
perioada 2014-2020 
Reactualizarea PUG 

UAT Comuna Trusesti Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 

Actualizarea strategiei de dezvoltare a comunei Mihai 
Eminescu 

Primaria Mihai Eminescu bugetul local 

Elaboarea Strategiei de dezvoltare locală şi a Strategiei 
pentru utilităţi publice pentru perioada 2015 - 2020 

Primăria Mihăileni A.P.D.R.P. prin G.A.L. 
Codrii Herţei 

Elaborarea strategiei locale Comuna Todireni  
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Elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei Frumusica 
pe perioada 2014-2020 

CL Frumusica Buget local 

Întocmire Strategie de dezvoltare a comunei pentru 
perioada 2014 - 2020 

Consiliul Local Broscăuţi Fonduri Proprii 

Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei 
Unţeni  

Comuna Unţeni  

 
 
 
 
 
 

Elaborarea strategiei de dezvoltare locala a comunei 
pentru perioada 2014-2020 

UAT PALTINIS  Fonduri europene, , 
Buget local, 
parteneriat public-
privat, alte fonduri 

Amplasare indicatoare presemnalizare şi semnalizare Comuna Hudeşti  
Montarea sistemelor de supraveghere  pentru instituţiile 
publice şi stradale  

Comuna Hudeşti  

Dotarea primăriei cu maşini şi utilaje pentru întreţinerea 
drumurilor atât vara cât şi iarna 

Comuna Hudeşti  

Amenajare bazar comunal Comuna Hudeşti  
Servicii de utilitate publică – paza comunală şi  
salubrizare 

CL Comuna Ungureni  

Înfiinţare puncte de acces gratuit la Internet WI-FI pe 
teritoriul comunei Todireni 

C.L. Todireni 
 

Bugetul local/Fonduri 
europene 

Sistem de supraveghere video pentru cresterea sigurantei 
cetăţenilor din comuna Todireni si prevenirea faptelor 
antisociale 

C.L. Todireni Bugetul local/Fonduri 
europene 

Realizare cadastrului general al comunei Todireni C.L. Todireni Bugetul local/Fonduri 
europene 

Modernizare piaţă agroalimentară în comuna Todireni C.L. Todireni Bugetul local/Fonduri 
europene 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prin organizarea 
de cursuri şi schimburi de bune practici cu funcţionarii 
publici din patru state UE ţi tinerii funcţionari publici din 
judeţul Botoşani 

D.J.S.T. Botoşani PODCA +MTS 

Construire sediu primărie în com. Mihălăşeni, jud. 
Botoşani 

Comuna Mihălăşeni Bugetul de stat/ 
Bugetul local 

Amplasarea de camere de supraveghere video pe 
teritoriul comunei Dîngeni pt. reducerea infractionalitatii 

Primaria Dîngeni fonduri proprii 

Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru 
gospodaria comunala 

Primaria Răuseni  

-Organizarea de consultări publice periodice pentru 
identificarea problemelor cetăţenilor-  
-Organizarea de campanii de informare cu privire la 
siguranţa cetăţeanului  
-Organizarea de campanii de informare pentru accesare 
de fonduri europene cetăţeanului 

Primaria Răuseni  
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Înfiinţare staţie de sortare a produselor balastiere Primaria Virfu Cimpului  
Cumpărarea unui buldoexacavator Primaria Corlăteni  
Construcţia a 4 centre modulare+ sediu administrativ 
pentru locaţiile Dorohoi, Truşeşti, Flămânzi, Săveni 

APIA Botoşani  

4.4.1 Incluziunea categoriilor 
dezavantajate ale populaţiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centru de recalificare-adaptare    
 

Consiliul Local Ştefăneşti  

Întreprinderea socială – abordare inovativă pentru 
sprijinirea grupurilor vulnerabile  

Municipiul Botoşani  

Crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu 
dizabilităţi, pentru toate tipurile de infrastructură: 
rampe acces, semnalizări rutiere speciale   

Municipiul Dorohoi  

Dezvoltarea activităţilor de asistenţă medicală 
comunitară   
 

Municipiul Dorohoi  

Creşterea accesului la serviciile de îngrijire de natură 
socială a persoanelor vulnerabile 

Municipiul Dorohoi  

Construire şi dotare Casă social – culturală în satul Balta 
Arsă 

COMUNA CORNI, GAL Valea 
Siretului de Sus 

Fonduri europene, 
BUGET LOCAL 

Infiintarea de  Asociatii productive pentru cetatenii de 
etnie rroma 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Incluziunea categoriilor dezavantajate ale populaţiei CL George Enescu Fonduri europene 
Cursuri calificare profesionala pentru tineri si categoriile 
dezavantajate 

Asociatia IMPACT Trusesti/CL 
Trusesti 

Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 

Creare centru de consiliere pentru toate categoriile 
defavorizate                    

PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat 

Incluziunea categoriilor dezavantajate ale populaţiei Primăria Hlipiceni  
Program de calificare si recalificare a persoanelor din 
mediul rural fara loc de munca 

Primar Roma AJOFM Botosani 

 Diversificarea  serviciilor  sociale la nivel de  comunitate  
cu  scopul  reducerii  cazurilor de risc  social(copii, adulti  
si  batrani). 

Primaria comunei Ibanesti -buget local 
-alte surse 

Organizarea unei tabere pentru 50 de copii provenind din 
familii nevoiaşe din municipiu/judeţ  

 Crucea Roşie Botoşani. 

 

Fonduri proprii 

Informarea şi sensibilizarea comunităţii locale referitor la 
persoanele cu Sindrom Down  

Asociaţia “Ne trebuie 
speranţă” Botoşani  

Fonduri proprii 

Integrarea copiilor cu Sindrom Down în grădiniţe şi şcoli Asociaţia “Ne trebuie 
speranţă” Botoşani  

Fonduri proprii 
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Dezvoltarea abilităţilor de viaţă şi sprijin Asociaţia “Ne trebuie 
speranţă” Botoşani  

Fonduri proprii 

Activităţi sportive şi artistice Asociaţia “Ne trebuie 
speranţă” Botoşani  

Fonduri proprii 

Terapie ocupaţională Asociaţia “Ne trebuie 
speranţă” Botoşani  

Fonduri proprii 

Incluziunea categoriilor dezavantajate ale populatiei Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Salvati copiii invizibili DGASPC Botosani, CL Rauseni Fonduri europene 

Încadrarea cu cu personal din comunitate în special a 
categoriilor dezavantajate ale populaţiei (romi , şomeri, 
femei) în structurile economice şi sociale  ce activează 
pe raza com Brăieşti 

Primăria Brăieşti  

Înfiinţarea ONG urilor  care să capteze  forţa de muncă  
locală 

Primăria Brăieşti  

Creşterea anuală cu 2% a gradului de ocupare a forţei de 
muncă din rândul categoriilor dezavantajate ale 
populaţiei în perioada 2014-2018 

Primăria Suliţa  

Cursuri calificare profesionala pentru tineri si categoriile 
dezavantajate 

comuna Vlăsineşti 
 

POS DRU – 
Surse proprii 
 

Diversificarea serviciilor sociale la nivel de comunitate cu 
scopul reducerii cazurilor de risc social(copii, adulti si 
batrani) 

comuna Vlăsineşti 
 

POS DRU – 
Surse proprii 
 

„Împreuna " -eveniment anual destinat persoanelor cu 
dizabilitati si copiilor din centrele de plasament - 
parteneriat cu Consiliul Judeţean DGASPC Botosani 

Parteneriat CJ Botoşani, 
DGASPC Botoşani, Primăria 
Pomîrla 

 

„ Dar din dar se face rai"- proiect social Parteneriat CJ 
Botoşani,DGASPC Botoşani, 
Primăria Pomîrla 
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4.4.2 Sprijinirea integrării pe 
piaţa muncii a tinerilor care nu 
sunt incluşi într-o formă de 
învăţământ, formare 
profesională sau nu au un loc 
de muncă (inclusiv tinerii care 
părăsesc sistemul de protecţie) 

Stimularea tinerelor familii cu componenţă persoane 
calificate 
Subvenţionarea transportului local pentru persoanele 
calificate 
La Vârfu Câmpului m-am format ca om, mă întorc acasă 
cu plăcere! 
Sunt fruntaş în satul meu! 
Prin mine, copii mei se vor bucura de educaţie 
competitivă 
Copii noştri – oameni competitivi pe piaţa muncii 

Comuna Vârfu Câmpului, 
agenţi economici, societatea 
civilă 

Fonduri europene 
rambursabile / 
nerambursabile, 
fonduri private, 
bugetul local 

4.4.3 Îmbunătăţirea accesului 
persoanelor vârstnice la 
serviciile sociale de calitate 

Construire Cămin de bătrâni în localitatea Mileanca Comuna Mileanca  

4.4.4 Acţiuni preventive de 
integrare pe piaţa muncii 
pentru grupurile vulnerabile  
 
 
 

Accesarea unor linii de finanţare in colaborare cu ONG –
uri sau alte organizaţii cu scopul dezvoltării unor unităţi 
de economie socială în care tinerii expuşi marginalizării 
sociale să-şi identifice un loc de muncă 

DGASPC Botoşani 
Parteneriat cu ONG-uri 
 

 

Dezvoltarea unor strategii integrate, care să îmbine 
sprijinul acordat părinţilor în vederea facilitării accesului 
pe piaţa muncii cu servicii pentru copil și familie, în 
scopul menţinerii unităţii familiale 

DGASPC  Botoşani  
în parteneriat cu ONG uri, 
AJOFM Botoşani 
DSP Botoşani 

 

Înfiinţare de întreprindere socială în cadrul centrului de 
agrement „Codrii de Aramă” Agafton, Botoşani 

D.J.S.T. Botoşani POSDRU, DMI 6.1 

5.1.1.Promovarea potenţialului 
turistic al judeţului în ţară şi 
străinătate (inclusiv reţele de 
turism) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crearea brandului judeţului Botoşani Consiliul Judeţean Botoşani  
 
 
 
 
 

Înfiintarea unor centre de informare turistică, pe 
teritoriul judeţului  

Consiliul Judeţean Botoşani 

Marcarea traseelor si a principalelor obiective turistice 
din judeţ (indicatoare)  

Consiliul Judeţean Botoşani 

Promovarea judeţului prin participarea la târguri, 
expoziţii, evenimente naţionale şi internaţionale pentru 
turism  

Consiliul Judeţean Botoşani 

Crearea unui Observator al Turismului Judeţean Botoşani 
la Botoşani şi crearea punctelor  de informare turistică la 
Botoşani, Dorohoi, comuna M. Eminescu 

Consiliul Judeţean Botoşani 

Promovarea unor parteneriate cu judeţele Suceava şi Iaşi 
pe turism şi transporturi, Participarea la târgurile de 
turism regionale şi naţionale, realizarea unui videoclip 
publicitar- documentar despre judeţul Botoşani 

Consiliul Judeţean Botoşani 

Valorificarea potenţialului turistic al judeţului şi 
municipiului Botoşani, prin promovarea unor circuite 
culturale, gastronomice şi ecologice   

Municipiul Botoşani 
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Promovarea turismului local: biserica “Cuvioasa 
Parascheva”, Muzeul Ştefan Luchian, Baraj, Vama, 
Rezervaţia naturală Stânca    

Consiliul Local Ştefăneşti 

Promovarea şi valorificarea potenţialului turistic la 
municipiului Dorohoi,  a numeroaselor oportunităţi de 
care beneficiază municipiul Dorohoi, atât ca destinaţie 
turistică şi centru de dezvoltare a mediului de afaceri, 
academic, medical etc., cat si ca punct de plecare spre 
alte obiective si trasee turistice din regiune: Crearea 
Centrului de Informare Turistică  

Municipiul Dorohoi 

Promovarea potenţialului turistic prin materiale tipărite 
(pliante, hărţi etc.), crearea unei pagini pe internet 
despre obiectivele turistice ale comunei şi posibilităţile 
de acces 

Consiliul Local Cosula  
 
Fonduri europene 

Dezvoltare zone de turism agricol si chinegetic C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Promovarea turismului – Natura 2000, promovarea 
tradiţiilor, înfiinţarea unui muzeu etnografic, etc. 

Comuna Ungureni 
Asociaţie Ungureni – 
Revermont 

Buget local 
Fonduri europene, alte 
surse 

Înfiinţare centru de informare şi promovare turistică CL George Enescu Fonduri europene 

Dezvoltarea Parcului Mihai Eminescu PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local, buget de 
stat, fonduri europene 

Amenajarea unui punct de orientare turistică, amplasat 
în prejma Casei Memoriale N. Iorga Botoşani  
 

 Asociaţia Culturală “Nicolae 
Iorga” Botoşani. 

Fonduri proprii 

Participarea la organizarea unor evenimente locale de 
anvergură: Festivalul Seri Melancolice Eminesciene, 
campania LDIR, colectarea a deşeurilor într-o singură zi, 
ciclul de spectacole Vara în Acorduri Muzicale, cursuri de 
jurnalism cu elevei de gimnaziu şi de liceu 

Asociaţia pentru Protecţia 
Consumatorilor Botoşani 

Fonduri proprii 

Canal video, publicaţie trimestrială Euro-Botoşani şi 
minim 3 bloguri de promovare a judeţului Botoşani în 
România, Europa în lume 

Asociaţia pentru Protecţia 
Consumatorilor Botoşani 

Fonduri proprii 

Baza de cazare pentru tratament Primăria Hlipiceni  

Construirea unei cabane turistice in apropierea 
manastirii” Schitul Bals” 

CL Frumusica/ Parteneri 
privati 

Buget local si 
parteneriat privat 
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Promovarea potentialului turistic al Comunei Calarasi, 
jud. Botosani in tara si strainatate (inclusiv retele de 
turism): turism cultural, sportiv, de agrement 

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Realizarea de materiale de promovare (broşuri, albime) 
prin conlucrare cu agenţiile de turism din Botoşani şi de 
la nivel naţional 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Înfiinţarea unui centru de informare turistică, pe 
teritoriul Com. Dîngeni-Biblioteca comunală Dîngeni 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Promovarea potenţialului turistic  al comunităţii prin 
materiale publicitare, mass - media 

Comuna Brăieşti  

”Promovarea turismului - NATURA 2000, Promovarea 
tradiţiilor şi înfiinţarea unui muzeu etnografic/artă 
populară” 
 

comuna Vlăsineşti 
 

POR-  
Surse  proprii 
Fonduri   
guvernamentale 

Înfiinţare si dotări Centru de informare turistica in 
comuna Pomirla 

Primăria comunei Pomirla  

Amenajare popas turistic cu destinaţie agroturistică şi 
turism piscicol 

CL Hăneşti  

5.1.2 Diversificarea ofertei 
turistice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Identificarea şi marcarea turistică a Drumurilor Pescarilor 
(Havîrna, Ştiubieni, Săveni, Vlăsineşti, Hăneşti, Suliţa, 
Stăuceni, Ştefăneşti, Roma) 

Consiliul Judeţean Botoşani  

Includerea în circuitul turisitic a obiectivului ”Lacul cu 
nuferi,  Ipotești” 

Consiliul Judeţean Botoșani Fonduri proprii, 
fonduri nerambursabile 

Birou iniţiere-informare-organizare  Consiliul Local Ştefăneşti  

Bază turistică şi de agrement Consiliul Local Ştefăneşti 
 

 

Valorificarea potenţialului turistic şi cultural 
 

Consiliul Local Cosula Fonduri europene 

Dezvoltare zone de agrement in com.Vladeni C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

• Promovarea activităţilor de marketing şi a produselor 
turistice specifice zonei Vârfu Câmpului 
• Identificarea brandului local 

Comuna Vârfu Câmpului Finantator: Uniunea 
Europeana  
Sursa: PNDR 

Tradiţii în comuna Cordăreni Comuna Cordăreni Axa prioritară 5 
Promovarea  traditiilor  si  a  obiceiurilor locale  in plan 
intern si international. 

Primaria  comunei  Ibanesti -buget local 
-alte surse 
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• Construirea unui aerodrom 
• Realizarea unui parc de agrement pe Siret 
• Siretul navigabil 

Comuna Vârfu Câmpului, 
agenţi economici 

Buget local, fonduri 
private, fonduri 
rambursabile/ 
nerambursabile 

Înfiinţarea unor pensiuni agroturistice Comuna Viişoara Buget local, fonduri 
europene 

Construire pensiuni turistice şi a unui centru de 
informare turistica in Com. Calarasi, Jud. Botosani 

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Modernizarea căii de acces pentru valorificarea 
potenţialului turistic al  Mănăstirii Cozancea, în Com. 
Lunca, jud. Botoşani  

Primăria Com. Lunca  

Promovarea unui turism de nişă (vânătoare şi pescuit) Primăria Dîngeni FLAG 
Construire pensiune agroturistică Hanul lui Coroi-proiect 
finanţat prin fonduri europene FLAG 

Primăria Dîngeni FLAG 

Organizarea Zilelor Comunei Dîngeni Colocvii Dîngiene în 
data de 15 august 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii şi 
sponsorizări 

5.1.3 Stimularea turismului 
religios/ecleziastic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelerinaj cult ortodox  
 

Consiliul Local Ştefăneşti  

Crearea şi promovarea traseului turistic monahal Balş-
Cosula- Vorona-Agafton  

Consiliul Judeţean Botoşani  

Interconectarea traseelor judetene cu cele deja 
consacrate din judetul Suceava  
 

Consiliul Judeţean Botoşani  

Promovarea Bisericii Crestin-Ortodoxe din lemn Sfintii 
Mihail si Gavril Cotargaci intr-un traseu turistic 

Primar,Biserica Crestin-
Ortodoxă Română 

Bugetul local 

Includerea în circuitul turistic monahal a Casei Memoriale 
Patriarhul Teoctist 

Comuna Stăuceni Fonduri 
guvernamentale sau 
europene 

Sprijinirea şi promovarea turismului cultural -  religios 
 

Consiliul Local Cosula Fonduri europene 

Promovarea istorică a lăcaşurilor de cult din comună 
 

CL George Enescu Fonduri europene 

Infiintare muzeu-Manastirea Gorovei, sat Gorovei, 
comuna Vaculesti. 

Primaria Vaculesti Proprii/Guvernamental
e 

Amenajare centru de pelerinaj “Sfântul Ioan Iacob 
Hozevitul”, înfiinţare muzeu/casa memorială 

UAT Păltiniş Fonduri 
europene/buget local 

Reabilitarea şi modernizarea bisericii “Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică” din cătun Stracova, care este 
monument istoric.  
Înfiinţarea şi reabilitarea casei memoriale Alecu Ivan 
Ghilea (scriitor şi pictor) 

Primăria Şendriceni Fonduri europene, 
buget 
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Pelerinaje la mănăstiri 
Aducerea de Sfinte Moaşte 

Primăria Unţeni  

• Reabilitarea lăcaşelor de cult din Comuna Vârfu 
Câmpului, dotarea cu tehnică şi surse de încălzire 
• Program de introducere a comunei în circuitele 
turistice realizate la nivelul comunei şi regiunii 

Comuna Vârfu Câmpului Fonduri 
nerambursabile, sursă: 
Ministerul Culturii 

Reactulizarea şi consolidarea patrimoniului cultural 
moştenit – întreţinerea monumentului istoric de la 1800 – 
Casa Ciomac Cantemir, spaţiul verde şi obiectele de 
patrimoniu aparţinând pictorului Ştefan Luchian din 
ultimul domiciliu din Bucureşti, a obiectelor de artă 
populară din zona Botoşani (o bucătărie din sec. al-XVIII-
lea, obiecte populare specifice, ţesături, cusături, măşti, 
căiuţi, stea). 

Fundaţia “Ştefan Luchian” 
Botoşani 

Fonduri proprii 

Realizarea unui Complex Memorial Nicolae Iorga în oraşul 
natal al marelui istoric, prin reintegrarea în circuitul 
turistic naţional şi internaţional a Casei Manolachi Iorga, 
monument istoric aflat în avansată de degradare -  

Asociaţia Culturală “Nicolae 
Iorga” Botoşani 

Fonduri proprii 

Realizarea unui sistem informatic integrat, plecând de la 
evidenţa patrimonială a Casei Memoriale Nicolae Iorga 
Botoşani, pentru crearea de spaţii alternative 
expoziţionale, în scopul creşterii atractivităţii muzeului 
în rândul tinerilor  

Asociaţia Culturală “Nicolae 
Iorga” Botoşani. 
 

Fonduri proprii 

Înscrierea comunei în circuitul  turistic religios şi 
ecleziastic  (există monumente istorice şi arheologice, 
recunoscute prin lege) 

Comuna Brăieşti  

Modernizare infrastructură de acces la mănăstirea 
Cozancea 

Primăria Suliţa Consiliul local /Fonduri 
europene, buget local, 
buget de stat,  credite 
bancare, etc. 

Reabilitarea obiectivelor cultural-religioase  
 

Primăria Răuseni PND  2014-2020;  
POR 2014-2020, Buget 
local  

5.2.1 Promovarea şi punerea în 
valoare a patrimoniului 
cultural, istoric şi natural 
 
 
 
 
 
 

Organizarea de festivaluri locale bazate pe o resursă 
dominantă (Botoşani, Copălău, Flămînzi, Truşeşti, 
Vlăsineşti), Organizarea unei sărbători judeţene 

Consiliul Judeţean Botoşani  

Modernizarea Taberei Agafton şi transformarea acesteia 
într-un centru educaţional –recreativ de talie naţională 

Consiliul Judeţean Botoşani  

Crearea unui lobby pentru transformarea Aeroportului 
Salcea în Aeroportul “Suceava – Botoşani” şi 
coparticiparea CJ Botoşani la finanţarea proiectului de 
extindere a aeroportului 

Consiliul Judeţean Botoşani  
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Sprijinirea vizibilităţii pe piaţă a produselor judeţene 
care poartă marca geografică locală; Promovarea 
inustriei sticlăriei  ornamentale şi a unei industrii a 
suvenirurilor din sticlă 

Consiliul Judeţean Botoşani  

Sprijinirea şi reînvierea meşteşugurilor locale  a 
artizanatului 

Consiliul Judeţean Botoşani  

Sprijinirea unor prime forme  de agroturism în zonele  
rurale cu tradiţie  etnofolclorică, agro-pastorală, silvică 
sau cu un patrimoniu cultural bogat  

Consiliul Judeţean Botoşani  

Reabilitarea centrului istoric al unor localităţi cu tradiţie 
(Botoşani, Dorohoi, Darabani, Săveni, Bucecea);  

Consiliul Judeţean Botoşani  

Reevaluarea şi schimbarea funcţiei unor clădiri  de 
patrimoniu sau cu valoare estetică (Botoşani, Dorohoi, 
Săveni) 

Consiliul Judeţean Botoşani  

Creşterea funcţionalităţii unor zone urbane (Botoşani, 
Dorohoi, Săveni)  

Consiliul Judeţean Botoşani  

Lansarea unui program de împăduriri pentru reabilitarea 
zonelor degradate, având în vedere necesitatea 
ameliorării calităţilor peisagistice (Vlădeni, Todireni, 
Ungureni, Vf. Cîmpului, Vorona, Coşula, Lozna, 
Vlăsineşti); 

Consiliul Judeţean Botoşani  

Amenajarea de parcuri cu vegetaţie decorativă în centrul 
localităţilor rurale, alături de o piaţă pietonală centrală 
(Băluşeni, Vlăsineşti, Săveni, Tudora, Vorona şi 
majoritatea UATB);  

Consiliul Judeţean Botoşani  

Amenajarea unor puncte de observare a avifaunei 
(pentru activitatea de birdwatching) (Vlăsineşti, Suliţa, 
Ştefăneşti, Ştiubieni, Hăneşti) 

Consiliul Judeţean Botoşani  

Restaurarea/reabilitarea  Muzeului de Etnografie 
Botoşani 

Consiliul Judeţean Botoşani Fonduri europene 

Reabilitarea şi restaurarea patrimoniului construit, aflat 
în proprietatea Consiliului Judeţean, Consiliilor locale şi 
a cultelor religioase. (Casa Sofian Botoşani, Biblioteca 
Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani, Primăria veche 
Dorohoi, Biserica Armenească „Sf.Treime” Botoşani 
Biserica „Sf.Gheorghe” Botoşani, M-rea Agafton,  Biserica 
de lemn „Adormirea Maicii Domnului” Hilişeu Crişan, M-
rea „Adormirea Maicii Domnului” Cozancea) 

Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură şi Patrimoniul 
Naţional Botoşani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punerea în valoare a patrimoniului muzeal prin 
restaurare (Muzeul Judeţean Botoşani, Muzeul de 
Ştiinţele Naturii Dorohoi) 

Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură şi Patrimoniul 
Naţional Botoşani 
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Promovarea patrimoniului prin turism cultural şi religios 
case memoriale, muzee, obiective din  jud. Botoşani,  
Manastirea Vorona, Mănăstirea Agafton, Mănăstirea 
Gorovei, Mănăstirea Cozancea, Mănăstirea Balş,  
Bisericile de lemn din jud. Botoşani 

Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură şi Patrimoniul 
Naţional Botoşani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protejarea şi punerea în valoare a valorilor etnografice, 
prin organizarea la nivel local a unor Muzee săteşti: 
Tudora, Stăuceni, Dersca 

Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură şi Patrimoniul 
Naţional Botoşani 

Punerea în valoare a patrimoniului construit şi 
arheologic, prin marcarea şi semnalizarea acestuia 

Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură şi Patrimoniul 
Naţional Botoşani 

Promovarea tradiţiilor folclorice prin organizarea unor 
festivaluri folclorice tradiţionale, târguri ale 
meşteşugarilor. (Festivalul din cadrul Zilelor oraşului 
Botoşani- aprilie, Festivalul „Dansului, cântecului, 
portului popular şi meşteşugurilor din Ţara de Sus”- 
august,) 

Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură şi Patrimoniul 
Naţional Botoşani 
 

Derularea anuală a programului Cultural al Memorialului 
Ipoteşti – proiecte culturale  
 

Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii Mihai 
Eminescu 

Derularea anuală a Programului de cercetare, elaborat de 
Consiliul Ştiinţific existent la Memorialul Ipoteşti – 
proiecte de cercetare/documentare şi editare 
 

Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii Mihai 
Eminescu 

Promovarea şi dezvoltarea activităţii turistice prin 
implementarea unui sistem de indicatoare/panouri 
publicitare si de marcaj rutier. 
 

Memorialul Ipoteşti – Centrul 
Naţional de Studii Mihai 
Eminescu 

Proiect cultural “Festivalul etniilor” CJCPCT Botoşani 

Proiect cultural “Promovarea multiculturalităţii în zona 
geografică Botoşani-Republica Moldova-Cernăuţi 
(Ucraina)” 

CJCPCT Botoşani 
 

 

Simpozion internaţional :”Eminescu: Carte-Cultură-
Civilizaţie”  

Biblioteca Judeţeană ”Mihai 
Eminescu” 

 

Editarea volumului: „Studii eminescologice – Etudes sur 
Eminescu – Eminescu studies – Eminescu studien -  

Biblioteca Judeţeană ”Mihai 
Eminescu” 

 

Festival - Concurs Naţional dans „Tărâmul copilăriei” 
 

Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii 

 

Concurs Expoziţie Internaţională de grafică 
 

Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii 

 

Concurs Internaţional de virtuozitate Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii 
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Concurs Naţional de muzică populară şi instrumentală Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii 

 

Reabilitarea bisericii monument istoric “Cuvioasa 
Parascheva”   

Consiliul Local Ştefăneşti  

Reabilitarea spaţiilor publice şi a obiectivelor de 
patrimoniu din centrul istoric al municipiului Botoşani, în 
vederea creşterii atractivităţii acestuia pentru vizitatori 
şi turişti  

Municipiul Botoşani  

Promovarea produselor tradiţionale din judeţul Botoşani, 
prin organizarea unui Târg naţional de produse ecologice, 
tradiţionale şi naturale obţinute în ferme şi gospodării 
ţărăneşti  

Municipiul Botoşani  

Conservarea şi valorificarea patrimoniului  istoric şi 
arhitectural al municipiului, rezultat al îndelungatei 
tradiţii cultural – istorice a municipiului  

Municipiul Dorohoi  

Creşterea vizibilităţii municipiului pe harta culturală 
europeană şi promovarea potenţialului de creaţie al 
municipiului prin organizarea de evenimente din 
domeniul artei, meşteşugurilor, creaţiei şi tradiţiilor 
populare  

Municipiul Dorohoi  

Expoziţie permanentă pentru lucrări de pictură şi 
sculptură din galeria Minerva  

Municipiul Dorohoi  

Pe urmele lui Enescu CL George Enescu Fonduri europene 
 Promovare ansamblul artistic de datini si obiceiuri 
”HORA”Vaculesti 

Primaria Vaculesti Proprii/Parteneriat 

Reabilitarea Siturile arheologice situate pe teritoriul 
administrativ 

PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat, fonduri europene 

Menţinerera şi promovarea tradiţiilor locale Comuna Todireni  
Sprijinirea si finantarea Tarafului Folcloric „Doina 
Holmului„ din Com. Frumusica 

CL Frumusica Buget local si 
parteneriat privat 

Monumentul eroilor din satul Soroceni Primăria Unţeni  
1.Reconstructie  biblioteca  comunala in sat  Ibanesti. 
2.Constructia unor monumente religioase/eroi  in  scopul  
dezvoltarii  si  imbogatirii  patrimoniului  cultural. 

Primaria  comunei Ibanesti buget local 
-alte surse 

• Conservarea şi punerea în valoare a Bisericii de lemn 
din satul Lunca, comuna Vârfu Câmpului 
• Meserii la Vârfu Câmpului – toate-s vechi şi nouă toate! 

Comuna Vârfu Câmpului Fonduri 
nerambursabile, sursă: 
Ministerul Culturii 

Conservarea bisericii “Sfântul Nicolae” Suharău , 
Monument istoric” 1793  

 Consiliul Judetean Buget de stat / 
Fonduri europene  
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Activităţi de promovare a pictorului Ştefan Luchian: la 1 
februarie, anual, se obişnuieşte ca elevii din şcolile 
municipiului sau judeţului să vină să depună flori la 
statuia pictorului, să aducă lucrări de pictură dedicate lui 
Ştefan Luchian. În perioada 1-5 aprilie, în cadrul 
programului “Să fii mai bun să ştii mai multe”, potrivit 
unui program dinainte stabilit, elevii, în nr. mare 
miziteză sediul Fundaţiei Ştefan Luchian. La 28 iunie 
comemorăm ziua morţii pictorului Ştefan Luchian. 
Organizarea unui concurs anual de pictură, cu decernarea 
marelui premiu “Ştefan Luchian”. Proiectul cu Şcoala 
“Ştefan Luchian”, Moineşti, Bacău – aniversarea a 145 de 
ani de la naşterea pictorului Ştefan Luchian 

- Fundaţia “Ştefan Luchian” 
Botoşani 

Fonduri proprii 

Vizitarea monumentului istoric, care este o casă din 
vremea pictorului Ştefan Luchian, vizitarea Camerei-
Atelier, cu obiecte aparţinând pictorului Ştefan Luchian, 
o galerie de artă cu lucrări în copie, la dimensiuni reale, 
aparţinând pictorului Ştefan Luchian  

- Fundaţia “Ştefan Luchian” 
Botoşani 

Fonduri proprii 

Infiintare Muzeul Comunei Calarasi, jud. Botosani Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Construirea şi dotarea muzeului Andrei Popovici 
Bâznoşanu, în localitatea Băznoasa, Com. Lunca 

Primăria Com. Lunca  

Înfiinţarea ansamblului folcloric Dîngenianca  Primăria Dîngeni şi Centrul 
Judeţean pt.Conservarea şi 
promovarea culturii Botoşani 

Fonduri proprii şi 
guvernamentale 

Înfiinţarea unui centru de informare a cetăţenilor cu 
privire la evenimentele culturale, artistice ce vor avea 
loc în Com. Dîngeni 

Primăria Dîngeni şi Centrul 
Judeţean pt.Conservarea şi 
promovarea culturii Botoşani 

Fonduri proprii şi 
guvernamentale 

1.Realizarea infrastructurii necesare punerii în valoare a 
potenţialului turistic existent 
2. Încurajarea construirii de pensiuni agroturistice 
moderne 
3. Susţinerea promovării activităţilor de turism şi 
integrarea acestora în circuitele turistice (expoziţii 
muzeale, etnografice şi manifestări culturale) 
4. Înfiinţarea unui centru de informare turistică 
 

Primăria Suliţa Consiliul local /Fonduri 
europene, buget local, 
buget de stat,  credite 
bancare, etc. 

Înfiinţarea Festivalului Crapului în prima duminică după 
sărbătoarea religioasă Sf. Maria 

Primăria Suliţa Consiliul local /Fonduri 
europene, buget local, 
buget de stat,  credite 
bancare, etc. 
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1.Reabilitarea/modernizarea obiectivelor cu valoare 
istorică  
2.Amenajarea de locuri de parcare în vecinătatea 
obiectivelor culturale 

Primăria Răuseni PND  2014-2020;  
POR 2014-2020, Buget 
local 
 

AMENAJARE MUZEU ETNOLOGIC ÎN CADRUL CĂMINULUI 
CULTURAL CORNI 
 

COMUNA CORNI CNI 
BUGET LOCAL 

Promovarea tradiţiilor folclorice tradiţionale  locale 
”Ziua comunei Vlăsineşti – 15 august” şi ” Festivalul 
vinului – 26 octombrie” 

comuna Vlăsineşti POR- Surse  proprii 
Fonduri   
guvernamentale 
Administraţia 
 Fondului Cultural 
Naţional (A.F.C.N.) 

Pomovare Ansamblul Artistic de datini si obiceiuri 
tradiţionale ”Hora” al Căminului cultural Vlăsineşti 

comuna Vlăsineşti POR- Surse  proprii 
Fonduri   
guvernamentale 
Administraţia 
 Fondului Cultural 
Naţional (A.F.C.N.) 

Înfiinţare si dotări centru de promovare a traditiilor si 
obiceiurilor locale 
 

Parteneriat DJCCPCN 
Botoşani si ONG –uri, 
Primăria Pomîrla 

 

„Târgul lemnari lor''-infiintare spaţiu expozitional de 
promovare a produselor executate de elevii Liceului 
Teoretic „Anastasie Basota" Pomirla 

Parteneriat cu UNG- uri si 
societati comerciale, 
Primăria Pomîrla 

 

Festivalul „Ziua Vanatorilor "-eveniment cultural anual-
infiintare,promovare si dezvoltare 

Parteneriat cu societati 
comerciale, Primăria Pomîrla 

 

„Zilele Comunei Pomîrla”- eveniment cultural anual Parteneriat DJCCPCN 
Botoşani, Primăria Pomîrla 

 

„Ziua gospodarului”- festival anual Primăria Pomîrla  
„Zori de zi”- festival regional anual al copiilor de vârstă 
şcolară 

Primăria Pomîrla  

Restaurarea a doua biserici din lemn situate in satul 
Slobozia si satul Cuzlău, includerea acestora in lista 
monumentelor istorice si punerea lor in valoare 

UAT PALTINIS  Fonduri europene, 
Buget de stat, Buget 
local, parteneriat 
pubic-privat, alte 
fonduri 

Iniţierea unei sarbatori a comunei “Zilele comunei 
Todireni 

C.L. Todireni Bugetul local/Fonduri 
europene 

Ridicarea unui monument în comuna Todireni în cinstea 
eroilor neamului 

C.L. Todireni Bugetul local/Fonduri 
europene 

Proiect privind organizare Festival Pescăresc în com. 
Mihălăşeni, jud. Botoşani 

Comuna Mihălăşeni Fonduri europene 
nerambursabile 
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5.3.1 Sprijinirea mediului 
asociativ reprezentativ pentru 
acest sector de activitate şi a 
colaborării cu APL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reorganizare şi dotare a bazei sportive  
 

Consiliul Local Ştefăneşti  

Sprijinirea mediului asociativ reprezentativ pentru acest 
sector de activitate şi a colaborării cu administraţia 
locală 

Primăria Hlipiceni  

Infiintarea de asociatii sportive la nivelul comunei 
Frumusica 
Finantarea echipei de fotbal “Gloria Frumusica” 

CL Frumusica/ Parteneri 
privati 

Buget local si 
parteneriat privat 

Sprijinirea asociaţiilor profesionale Primăria Ştiubieni/ Consiliul 
Judeţean Botoşani 

Bugetul local/ Bugetul 
de stat/ fonduri 
europene 

Made in Botoşani, sprijinirea în continuare a campaniei 
derulată pe plan local 

- Asociaţia pentru Protecţia 
Consumatorilor Botoşani 

Fonduri proprii 

Încheierea de acorduri de parteneriat cu grădiniţe, şcoli 
din municipiu şi judeţ şi chiar din ţară, cu instituţii 
precum: Memorialul Ipoteşti, Biblioteca Judeţeană “Mihai 
Eminescu 

 Fundaţia “Ştefan Luchian” 
Botoşani 

Fonduri proprii 

Colaborarea eficientă şi transparentă cu presa, în scopul 
mediatizării acţiunilor filialei Botoşani a Crucii Roşii – 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile şi 
organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, 
naţionale şi internaţionale reprezentate la diferite 
niveluri, în interesul misiunii umanitare a Crucii Rosii 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Iniţierea de activităţi de pregătire în colaborare cu 
detaşamentele de intervenţii ale altor filiale ale SNCRR şi 
organizarea în comun a unei tabere de instruire specifică 
pentru voluntari 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Participarea la aplicaţii practice/simulări, în colaborare 
cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “N. Iorga” 
Botoşani 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Colaborarea cu organizaţii guvernamentale şi 
neguvernamentale ce desfăşoară activităţi cu caracter 
social la nivel comunitar, pentru 
eficientizareaactivităţilor din punct de vedere al alocării 
resurselor şi identificării beneficiarilor 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Dezvoltarea la nivelul filialei Botoşani a Proiectului 
“Banca de Alimente” a SNCRR 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Dezvoltarea de noi activităţi / servicii sociale (primare 
sau specializate) 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Organizarea de acţiuni publice individual şi în colaborare 
cu alte ONG-uri şi Autoritatea de Sănătatea Publică 
Botoşani, cu prilejul zilelor consemnate în Calendarul 
Sănătăţii 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 
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Acţiuni de educaţie pentru sănătate şi prim ajutor în 
instituţii de învăţământ / locuri publice în colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Primăria Botoşani 
şi Consiliul Judeţean Botoşani 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Iniţierea şi susţinerea în unităţi şcolare din zone sărace şi 
foarte sărace ale judeţului a unui proiect ce vizează 
igiena individuală în colaborare cu ISJ şi ASP 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Popularizarea şi dezvoltarea acţiunilor de donare de 
sânge, organizate în colaborare cu Centrul de Recoltare 
şi Conservare a Sângelui Botoşani, creşterea numărului de 
donatori onorifici 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Organizarea în colaborare cu ISJ, a concursului pentru 
sănătate şi prim ajutor “Sanitarii Pricepuţi” şi creşterea 
numărului de echipaje participante 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Organizarea şi susţinerea cursurilor de prim ajutor 
contra-cost pentru diverse instituţii şi organizaţii 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Organizarea şi susţinerea cursurilor de prim ajutor pentru 
membrii detaşamentelor de intervenţie voluntare care 
funcţioneză în subordinea primăriilor 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Sensibilizarea comunităţii şi educarea membrilor acesteia 
în ceea ce priveşte acordarea primului ajutor 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Iniţierea şi punerea în practică a unui proiect care 
urmăreşte pregătirea pentru acordarea primului ajutor a 
unor persoane din comunităţi mici şi izolate cât şi 
organizarea unor puncte de prim ajutor aici 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Promovarea imaginii şi Principiilor Fundamentale ale 
Crucii Roşii 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Colaborarea cu alte filiale în scopul derulării în comun 
anumitor acţiuni şi schimbul de experinţă 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Implicarea tinerilor în toate programele şi activităţile 
desfăşurate de filială 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Susţinerea, în rândul tinerilor, a unei campanii 
informative privind misiunea şi rolul Crucii Roşii 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Editarea de materiale informative proprii - Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 
Prezenţa cu activităţi specifice în cadrul manifestărilor 
publice din judeţ 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 
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Identificarea de noi resurse de finanţare pentru 
activităţile filialei (administrative şi specifice) - Crucea 
Roşie Botoşani. 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Elaborarea de proiecte şi găsirea soluţiilor financiare 
pentru punerea în practică a acestora 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Colaborare eficientă şi transparenţă cu presa, în scopul 
mediatizării acţiunilor filialei Botoşani şi Crucii Roşii 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Revitalizarea Programului – Drept Internaţional Umanitar 
– prin atragerea unor voluntari specializaţi 

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 

Marcarea la 4 iulie a zile Crucii Roşii Române Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 
Campania Umanitara “Din Dragoste pentru Comunitate”  Asociaţia Judeţeană a 

Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere 

Fonduri proprii 

Proiectul Cultural “INSTANTANEE CULTURALE 
BOTOŞANENE”  

Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere 

Fonduri proprii 

Concursul Interjudetean “CANT ŞI JOC MOLDOVENESC” -  Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere 

Fonduri proprii 

Festivalul Judeţean Cupa Dansului “DANCE SPORT” -  Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere 

Fonduri proprii 

Festivalul National de Muzică Folk “SERI MELANCOLICE 
EMINESCIENE”  

Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere 

Fonduri proprii 

Festivalul National “GALA COPILULUI ACTOR” Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere 

Fonduri proprii 

Festivalul National “TINERE SPERANŢE”  Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere 

Fonduri proprii 
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Festivalul Naţional de Poezie şi Proza Mihai Eminescu – 
Trofeu “Poesis Litera”  

Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere 

Fonduri proprii 

Vis şi Nemurire pentru Eminescu tabără de creaţie-
sculptură, pictură cu participarea laureaţilor Premiilor 
EMINESCU şi a altor artişti consacraţi în domeniul artelor, 
ce va avea loc anual, în perioada stabilită de comun 
acord cu participanţii 

Asociaţia Culturală GEEA Fonduri proprii 

Premiile EMINESCU – pentru Literatura, Arte vizuale, 
Colecţii  şi colecţionari, Teiul de Aur şi Teiul de Argint 
ale editurii GEEA, Botoşani – Asociaţia Culturală GEEA 

Asociaţia Culturală GEEA Fonduri proprii 

Proiectul de dezvoltare personala EDU ARTE – Centrul 
Judeţean de Excelenţă  

Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere /Centrul 
Judeţean de Excelenţă 
Botoşani 

Fonduri proprii 

Festivalul Judeţean de moda “MINI MISS MISTER 
BOTOŞANI”  

Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere 

Fonduri proprii 

Proiectul cultural “BOTOŞANI CAPITALĂ CULTURALĂ” - Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere 

Fonduri proprii 

Festivalul Judeţean de Divertisment “STREET FEST”  Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani 

Fonduri proprii 

Festivalul International “DANCE WINNERS ENERGY”- Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere 

Fonduri proprii 

Festivalul Judeţean “MINI STAR FEST”  Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere 

Fonduri proprii 

Proiectul Cultural “ZIUA LIMBII ROMÂNE Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere 

Fonduri proprii 
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Expoziţia documentară de filatelie şi numismatică 
“PERSONALITĂŢI BOTOŞANENE 

Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere 

Fonduri proprii 

Campania Umanitara “Din Dragoste pentru Comunitate”  Asociaţia Judeţeană a 
Organizatorilor de 
Evenimente Botoşani şi 
asociaţii partenere 

Fonduri proprii 

6.1.1 Creare şi dezvoltare 
GECT  (grupare Europeană de 
Cooperare teritorială) 

Sprijinirea mediului asociativ reprezentativ pentru acest 
sector de activitate şi a colaborării cu administraţia 
locală Călărasi 

Com. Calarasi, jud. Botosani Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Creare GECT Nord-Est  Consiliul Judeţean Botoşani - 
ADI Euronest 

 

6.1.2 Cooperare 
transfrontalieră 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ştefăneşti-Bălţi-Săveni  Consiliul Local Ştefăneşti  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construirea unui centru de afaceri transfrontalier 
Botoşani/Republica Moldova/Ucraina  

Municipiul Botoşani 

Înfiinţarea unui centru pentru promovarea tradiţiilor  
 

Municipiul Botoşani 

Dezvoltarea relaţiilor de cooperare transfrontalieră ale 
municipiului Dorohoi ca factor major al stimulării 
dezvoltării economice şi sociale, protecţia mediului, 
pregătirea pentru situaţii de urgenţă, proiecte de 
investiţii în infrastructura de transport, energie, 
furnizarea de apă potabilă, precum şi acţiuni ale 
comunităţilor locale care promovează schimburile 
educaţionale, culturale şi sportive, dezvoltarea societăţii 
civile etc, stimularea cooperării politice, economice, 
culturale  

Municipiul Dorohoi 

Crearea unei Reţele Comune pentru sprijinirea 
competitivităţii economice a zonei transfrontaliere 
Dorohoi  – Edineţ  – Briceni formată din instituţii private 
şi publice relevante  

Municipiul Dorohoi 

Elaborarea unui plan strategic comun de atragere a 
investiţiilor străine pe Zona transfrontalieră Dorohoi – 
Edineţ - Briceni  

Municipiul Dorohoi 

Dezvoltarea unei strategii şi a unui  plan comun pentru 
îmbunătăţirea şi restaurarea zonelor protejate naţionale 
şi regionale (zona transfrontalieră)   

Municipiul Dorohoi 

Desfăşurarea de Festivaluri culturale transfrontaliere 
pentru promovarea datinilor, tradiţiilor şi obiceiurilor 
comune  
 

Municipiul Dorohoi 
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Parteneriat transfrontalier în domeniul fitosanitar Direcţia pentru Agricultură 
Botoşani 

 

Cooperare transfrontalieră pentru dezvoltarea şi 
modernizarea agriculturii. Schimb de experienţă, 
exemple de bune practici, cursuri de perfecţionare pt. 
producători agricoli şi şi personalul instituţiilor publice cu 
atribuţii în domeniul agriculturii  

Direcţia pentru Agricultură 
Botoşani 

 

Proiect în cadrul Programului Operaţional Comun 
România Ucraina-Moldova  2014-2020 

 IPJ Botoşani  

Cooperare transfrontalieră în situaţii de urgenţă 
complexe 

Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Nicolae Iorga” al 
Judeţului Botoşani/ 
Consiliul judeţean 
Unităţi Administrativ 
Teritoriale 
Structuri/Instituţii ale ţărilor 
din zona de frontieră 

Fonduri europene 

Dezvoltarea infrastructurii prin proiecte comune UAT din 
Romania-Moldova-Ucraina-UE 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Cooperare transfrontalieră România –Moldova - Ucraina CL George Enescu Fonduri europene 
Prevenirea sindromului morţii albastre-fântână de mare 
adâncime 

Comuna Dersca FEADR 

-Proiect cultural  
-Imbunatatirea transfrontaliera a gestionarii deseurilor 
municipale solide din Republica Moldova, Romania 
si Ucraina 

Comuna Mileanca  

Reabilitarea infrastructurii de transport în zona de 
frontieră 

Primăria  Mihăileni B.R.D.C.E. 

POC Ro-Ua-Md infrastructură rutieră CL Mihălăşeni / CL 
Ştefăneşti, R. Moldova şi 
Ucraina 

Fonduri proprii 

 Identificarea de noi oportunitati de colaborare  si 
atragere de investitii in  comuna  Ibanesti. 

Primaria comunei Ibanesti  

Dezvoltarea infrastructurii prin proiecte transfrontaliere 
cu Ukraina şi Republica Moldova 

Primăria Suharau / Consiliul 
Judetean 

Buget de stat / 
Fonduri europene  

Proiecte transfrontaliere Comuna Viişoara Buget local, fonduri 
europene 

Iniţierea, în limita competenţelor statutare, de noi 
contacte cu filiale ale altor Societăţi Naţionale de CR/SR 
în vederea dezvoltării de proiecte/programe comune -  

Crucea Roşie Botoşani Fonduri proprii 
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Derularea de proiecte comune cu Crucea Rosie Germania 
– Serviciul Internaţional de Voluntariat  

Crucea Roşie Botoşani 

 

Fonduri proprii 

Alegeri Europarlamentare – 2013 şi în prima parte a 
anului 2014 – proiect finanţat de Parlamentul European şi 
cofinanţat de APC Botoşani  

Asociaţia pentru Protecţia 
Consumatorilor Botoşani. 

Fonduri proprii 

Consumer Clasroom – un parteneriat cu Comisia 
Europeană pentru desfăşurarea unor lecţii de protecţia 
consumatorilor cu tinerii -  

Asociaţia pentru Protecţia 
Consumatorilor Botoşani. 

Fonduri proprii 

Centrul Europe Direct Botoşani, proiect finanţat în 
proporţie de 50% de Comisia Europeană, cu suma de 
19.600 de euro şi care necesită cofinanţare pe plan local  

Asociaţia pentru Protecţia 
Consumatorilor Botoşani. 

Fonduri proprii 

Proiect transfrontalier Romania-Moldova Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Schimb de experienţă şi proiecte comune de dezvoltare 
cu localităţi din UE, Republica Moldova, Ucraina, Belarus 

Primăria Dîngeni Fonduri proprii 

Proiecte comune transfrontaliere cu parteneri din 
Republica Ucraina şi Republica Moldova 

Comuna Brăieşti  

Schimburi de experienţă cu autorităţi locale din România 
şi/sau din Uniunea Europeană în scopul adoptării  
modelelor de bună practică 

Primăria Răuseni POS Regional 2014-
2020;PO Comun Ro-
Ucr- Mo 2014-
2020;P.O.D.C.A  2014-
2020, Bugetul local 

Reabilitare DC (drum comunal) în comuna Vlăsineşti, 
judeţul Botoşani 
 

comuna Vlăsineşti  PO comun RO – UA– MO  
 

Managementul transfrontalier de gestionare a deşeurilor 
solide 

comuna Vlăsineşti PO  comun RO– UA– MO   

Şcoala-animator socio-cultural pentru copii comuna Vlăsineşti PO  comun RO– UA– MO  
   

Înfiinţare targ transfrontalier- sat Racovat,com.Pomirla 
 

Parteneriat comune din 
Ucraina-Tinutul Hertei 

 

înfiinţare si dotări centru transfrontalier de dezvoltare al 
afacerilor 
 

Primăria comunei Pomirla  
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Festival transfrontalier-„Codrii Hertei " promovare datini 
si obiceiuri locale si regionale 
 
 

Parteneriat DJCCPCN 
Botoşani si Primarii din 
localitatile din Ucraina-
Tinutul Hertei 

 

„Drumul negustorilor"proiect transfrontalier Parteneriat DJCCPCN 
Botoşani ,Consiliul Judeţean 
Botoşani si Primarii din 
localitatile din Ucraina-
Tinutul Hertei 

 

Dezvoltare relatii de cooperare transfrontaliera in 
domeniul infrastructurii, protectia mediului, pregatirea si 
dotarea in vederea gestionarii situatiilor de urgenta, 
alimentare cu apa si statii de epurare, gestionarea 
deseurilor, cultura, sport educatie 

UAT PALTINIS  Fonduri europene, 
Buget de stat, Buget 
local, parteneriat 
pubic-privat, alte 
fonduri 

Implementare proiecte culturale şi economico-sociale 
transfrontaliere 

Comuna Hudeşti  

6.1.3 Cooperare inter-
regională, SEE 

Implementarea programelor  EUROPA PENTRU CETATENI  
- acordarea tuturor cetăţenilor europeni posibilitatea de 
a se cunoaşte, de a interacţiona şi de a se implica în 
proiecte comune, în vederea consolidării ideii de 
apartenenţă la spaţiul comunitar  
 

Municipiul Dorohoi  

Dezvoltarea dimensiunii europene în învăţământul 
preuniversitar din judeţul Botoşani prin Proiecte 
educaţionale şi programe comunitare prioritare 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Botoşani 

 

Dezvoltarea zonei in parteneriate PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local 
Identificarea de noi oportunitati de colaborare  si 
atragere de investitii in  comuna  Ibanesti. 

Primaria comunei Ibanesti  

Parteneriate şi proiecte de dezvoltare a învăţământului 
între şcolile şi grădiniţele Com. Dîngeni şi grădiniţe şi 
scoli din judet 

Şcoala gimnazială nr.1 
Dîngeni 

Fonduri proprii 

Simpozion internaţional „Prof. Dr. Gica Gradinariu"-
eveniment anual in parteneriat cu USAMV „Ion Ionescu de 
la Brad " Iasi 

Parteneriat USAMV Iasi si 
parteneri externi, Primăria 
Pomîrla 
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6.1.4 Acţiuni de înfrăţire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înfiinţarea/constituirea unor subunităţi (module) de 
intervenţie specializate în căutarea şi salvarea victimelor 
inundaţiilor. 

Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Nicolae Iorga” al 
Judeţului Botoşani/ 
Structuri/Instituţii ale ţărilor 
membre în cadrul Iniţiativei 
pentru Pregătirea şi 
Prevenirea Dezastrelor din 
SEE 

Fonduri europene 

INFRATIREA COMUNEI ALBESTI CU COMUNE DIN  
REPUBLICA MOLDOVA SI UCRAINA 

COMUNA ALBESTI MINISTERUL 
DEZVOLTARII 

Infratirea dintre Comuna Tudora,Judetul 
Botosani,Romania-Satul Tudora,Raionul Stefan-
Voda,Republica Moldova 

Comuna Tudora,Judetul 
Botosani 

 

Dezvoltarea relatiilor de infratire cu UAT –uri Moldova-
Ucraina-UE. 

C.L. Vlădeni BS+BL+Fonduri 
structurale 

Proiect rezultate din parteneriatul - Înfrăţirea Ungureni – 
Revermont (Franţa) 

Comuna Ungureni Buget local 
Fonduri europene, alte 
surse 

Înfrăţirea comunei George Enescu (RO) cu localitatea 
Pîrjota (MD)  

CL George Enescu Fonduri europene 

Înfrăţirea comunei George Enescu (RO) cu localitatea 
Boroseni Noi (MD) 

CL George Enescu Fonduri europene 

Acţiuni de înfrăţire la nivel local (dezvoltare economico-
socială, cooperare culturală) 

Comuna Mileanca  

Infratirea cu alte dezvoltari rurale sau urbane din  
exteriorul tarii 

PRIMARIA MIHAI EMINESCU buget local si buget de 
stat, fonduri europene 

Înfrăţire cu o administraţie UE Primăria Santa Mare Buget local 
Înfrăţirea comunei Broscăuţi cu comuna La Gouesniere 
din Franţa 

Consiliul Local Broscăuţi Fonduri proprii 

Asociaţia Plomeur-Unţeni-Soroceni Plomeur/comuna Unţeni privat 
1.Parteneriat/infratire/cooperare   intre comuna  
Ibanesti  si    comuna   Riaille  din  Franta 
2.parteneriate cu reprezentanti din China privind  
energia  verde(eoliana, solara) utilizata  in proiecte 
concrete privind  iluminatul  si  energia. 
3.Noi parteneriate/infratiri  transfrontaliere  in  vederea  
colaborarii/cooperarii  privind  dezvoltarea  economico-
sociala  si  cultural-educativa. 
4.Identificarea de noi oportunitati de colaborare  si 
atragere de investitii in  comuna  Ibanesti. 

Primaria comunei Ibanesti -buget local 
-alte surse 

Înfrăţirea localităţii Vârfu Câmpului cu localităţi din 
Grecia, Ucraina 

Comuna Vârfu Câmpului  
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Înfrăţiri cu administraţii locale din Ucraina şi Republica 
Moldova 

Comuna Viişoara Buget local, fonduri 
europene 

Infratire cu localitati din Republica Moldova si din 
Uniunea Europeana 

Comuna Călărasi Fonduri europene 
Bugetul de stat şi alte 
surse legal atrase 

Înfrăţirea cu localităţi din Franţa (întrerupte din anul 
1993  

Comuna Brăieşti  

Infratirea cu alte dezvoltari rurale sau urbane  Primăria Com. Mihăileni 
PRIMARIA MIHAI EMINESCU 

bugetul local si fonduri 
europene 

Înfrăţiri ale comunei Vlăsineşti cu localităţi din Ucraina, 
Belgia, Elveţia, Spania, Portugalia şi Polonia. 

comuna Vlăsineşti  POC RO – UA– MO 
,Asociatia Belgiana 
” Jeunes en 
Roumanie”, Program 
de cooperare 
Elveţiano-Român 
Programul Europa 
Creativă 2014-2020 

Acţiuni de înfrăţire cu alte localităţi din străinătate CL Prăjeni BL 
Fonduri europene 

6.1.5 Amplificarea şi 
extinderea relaţiilor de 
colaborare în cadrul 
Euroregiunilor 

Promovarea comunei Roma in cadrul unor Euroregiuni Primăria Roma Bugetul local 
„Olimpiada tricolora" proiect internaţional de Întreceri 
sportive destinate tinerilor din tarile cu steag tricolor din 
UE -susţinere si participare  

Parteneriat DJTS Botoşani -
ONG-uri 
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Capitolul  8   PLANIFICAREA,  EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGIEI 
 

1. Metodologie şi structuri de implementare în procesul de elaborare a Strategiei 
 

Elaborarea strategiei a demarat odată cu constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei 
de dezvoltare a judeţului pentru perioada 2013-2020, desemnat prin Dispoziţia nr. 222 din 04.10.2012 a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani. 

Preşedintele Grupului de lucru a fost desemnat unul din vicepreşedinţii Consiliului Judeţean, iar ca 
membri au fost desemnaţi funcţionari din aparatul de specialitate, din cadrul Direcţiilor Dezvoltare şi 
Promovare, Buget-Finanţe, Servicii Publice, Investiţii şi Achiziţii publice, Arhitect-Şef, precum şi 
administratorul public al judeţului. În cadrul Grupului de lucru au avut loc întâlniri periodice de analiză a 
stadiului elaborării Strategiei. 

De asemenea, în procesul participativ de elaborare a Strategiei, au avut loc mai multe etape de 
consultări cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean, ai unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţ, ai unităţilor deconcentrate, ai mediului asociativ, ai grupurilor de acţiune locală 
(GAL). În cadrul acestor consultări, au fost colectate propuneri care ulterior, au fost integrate în 
Strategie. 

O etapă importantă a procesului de planificare o reprezintă aprobarea proiectului Strategiei de către 
plenul Consiliului Judeţean, astfel Strategia devenind un document oficial ce va fi implementat, 
monitorizat şi evaluat periodic. 

Înainte de aprobare, acest document va fi supus unui proces de consultare publică, conform 
prevederilor legale în vigoare. Consultarea se va face prin afişarea pe web site-ului instituţiei. 

 
 

2. Monitorizare (comitet de monitorizare) şi evaluare (internă şi externă, inclusiv SEA - 
Evaluare strategică de mediu - conform HG 1076/2004) 

 
O strategie de dezvoltare este un document viu care trebuie analizat şi readaptat periodic, 

periodicitatea fiind stabilită de factorii decizionali la nivel judeţean funcţie de ritmul transformărilor 
majore ale societăţii. 

 Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei de dezvoltare au drept scop atât aprecierea 
gradului de realizare al activităţilor propuse de document, cât şi fundamentarea eventualelor revizuiri şi 
modificări ale obiectivelor, priorităţilor, domeniilor de acţiune.  

Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei va fi realizată în permanenţă, de către un 
comitet de monitorizare numit prin act administrativ de conducerea instituţiei. Comitetul de 
monitorizare are rolul de a asigura un proces participativ de implementare a strategiei, aceasta reunind 
toţi factorii interesaţi şi implicaţi în acest proces. 

Monitorizarea va consta în verificarea implementării în perioada programată a activităţilor, 
Această activitate contribuie şi la o îmbunătăţire a coordonării proiectelor realizate în profil teritorial. 

Succesul implementării strategiei depinde într-o foarte mare măsură de gradul de implicare al 
factorilor interesaţi. La aceştia se adaugă beneficiarii strategiei, publicul larg, al căror sprijin şi interes 
pentru strategie trebuie creat şi menţinut. 

Pentru realizarea identităţii vizuale se propun următoarele: concentrarea comunicării în jurul 
misiunii, viziunii şi valorilor, precum şi a celor cinci sintagme care prezintă ideea centrală a obiectivelor 
strategice: Accesibilitate, Competitivitate, Dezvoltare rurală, Capital uman, Turism şi cultură, Cooperare. 

Evaluarea implementării strategiei se bazează pe compararea gradului de atingere a ţintelor 
propuse iniţial cu situaţia dezvoltării judeţului la diferite momente. Prin activitatea de evaluare se 
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stabileşte, în funcţie de contextul socio-economic de la acel moment, valabilitatea sau nu a obiectivelor 
propuse. Evaluarea implementării strategiei se bazează pe analizarea evoluţiei indicatorilor de evaluare şi 
a stadiului la care aceştia se află în funcţie de ţintele aferente stabilite pentru fiecare sector. Evaluarea 
poate fi internă sau externă. 

La o perioadă stabilită de Preşedintele Consiliului Judeţean, echipa desemnată să realizeze 
evaluarea internă a Strategiei, va prezenta Consiliului Judeţean un raport de evaluare a implementării 
strategiei care va conţine situaţia indicatorilor de evaluare. În baza acestei situaţii, se vor propune 
eventuale modificări sau actualizări ale prevederilor Strategiei. Evaluarea externă este recomandat a fi 
realizată de către experţi/evaluatori externi şi neutri. 

Se recomandă ca, la perioade mai mari de timp (3-5 ani) sau în cazul unor schimbări socio-
economice sau administrative majore să se efectueze o revizuire a documentului strategic. Pentru 
perioada de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Botoşani se recomandă ca o primă 
revizuire a documentului să fie realizată la finalul anului 2015 - începutul anului 2016, când vor fi 
finalizate toate proiectele finanţate din fonduri europene din perioada actuală de programare şi când, 
conform previziunilor actuale, România va adopta moneda unică europeană. 

 



 

341 

8.3 Indicatori de monitorizare 
 

Obiectiv strategic 
 

Prioritate de 
dezvoltare 

Indicatori de monitorizare 

1. Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
comunicaţii şi a 
serviciilor publice, în 
scopul creşterii 
accesibilităţii 
judeţului 

1.1 Infrastructură şi 
amenajarea 
teritoriului 

 
 

- nr. km de drumuri naţionale/judeţene/comunale/săteşti/de exploatare şi centuri 
ocolitoare rehabilitate/modernizate 

- nr. poduri şi podeţe construite/rehabilitate 
- nr. km cale ferată modernizată 
- puncte de trecere a frontierei modernizate 
- nr. km reţea de alimentare cu gaze natural înfiinţată/extinsă 
- nr. de gospodării conectate la reţeaua de gaze natural 
- nr. km de reţea de energie electrică înfiinţată/extinsă 
- nr. km sistem de iluminat public extins 
- nr. locuinţe/locuinţe sociale înfiinţate 
- număr pasageri transport public urban 
- număr staţii transport public urban modernizate 
- număr vehicule pentru transport public 
- număr reţele wireless publice 
- reţele de telecomunicaţii 

1.2 Infrastructura 
pentru protecţia 
mediului, patrimoniu 
natural şi prevenirea şi 
gestionarea  riscurilor 
naturale 

 

- lungimea reţelelor de apă şi canalizare nou înfiinţate/modernizate/extinse 
- număr staţii de epurare nou înfiinţate/modernizate/rehabilitate 
- număr staţii de colectare, depozitare temporară şi transfer realizate 
- cantitatea de deşeuri solide sortate înaibnte de depozitare 
- cantitatea de deşeuri reciclate 
- nr. proiecte implementate privind îmbunătăţirea sistemelor existente de încălzire 
- nr. de proiecte implementate pentru utilizarea surselor de energie alternative, 
regenerabilă 

- suprafaţa de spaţii verzi nou înfiinţate/reabilitate 
- suprafaţă terenuri împădurite 
- suprafaţă terenuri ecologizate 
- nr. km mal regularizaţi 
- nr. km îndiguiri 
- numărul de intervenţii rapide în cazul situaţiilor de urgenţă 
- număr mijloace fixe achiziţionate pentru dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenţă 

- număr de proiecte implementate pentru prezervarea biodiversităţii şi siturilor naturale 
1.3 Infrastructura 

socială şi de 
sănătate 

- Nr. de persoane care beneficiază de servicii sociale integrate, inclusive de îngrijire la 
domiciliu 

- Nr. centre sociale înfiinţate/reabilitate/modernizate 
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 - Nr. de unităţi medicale rehabilitate/construite şi echipate 
- Nr. de localităţi cu cabinet stomatologice în mediile rural şi urban 
- Nr. de localităţi cu cabinet şi medic şcolar pentru mediile urban şi rural 
- Nr. de localităţi rurale cu asistent medical comunitar 
- Nr. de unităţi de învăţământ preşcolar reabilitate/modernizate/construite/dotate 
- Nr. de unităţi de învăţământ preuniversitar reabilitate/modernizate/construite/dotate 
- Nr. de centre after-school reabilitate /modernizate/construite/dotate 
- Nr. bazine de înot, baze sportive, terenuri de sport reabilitate/modernizate/nou 
înfiinţate 

- Nr. de muzee/ biblioteci/cămine culturale/case de cultură 
reabilitate/modernizate/construite/dotate 

2. Dezvoltare 
economică 
sustenabilă şi 
crearea unei 
economii 
compeetitive bazate 
pe CDI şi societatea 
informaţională 

a. Mediul 
de 
afaceri 

 

 

- nr. de firme active la nivelul judeţului 
- nr. investiţii directe (autohtone şi străine) înregistrate în judeţ 
- nr. de IMM-uri care beneficiază de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor 
- nr. de noi locuri de muncă create de unităţile de producţie şi prestări servicii 
- nr. de asociaţii profesionale înfiinţate 
- nr. de întreprinderi nou înfiinţate şi ponderea acestora în totalul de întreprinderi active 
- parcuri industriale/de afaceri/incubatoare /clustere nou înfiinţate 
- nr. parteneriate public-private iniţiate 

2.2 Cercetare, 
dezvoltare, inovare 

- nr. de sisteme de e-guvernare implementate 
- nr. de sisteme e-sănătate implementate 
- nr. de sisteme e-administraţie implementate 
- nr. proiecte de cercetare/dezvoltare/inovare 
- nr. brevete de invenţii obţinute 

3. Sprijinirea 
economiei rurale şi 
dezvoltarea mediului 
rural prin 
valorificarea 
resurselor specifice 
spaţiului rural 

3. 1 Dezvoltare rurală 
 

- nr. de locuri de muncă nou create în mediul rural 
- nr. facilităţilor de care beneficiază întreprinzătorii pentru dezvoltarea afacerilor 
- nr. investiţii private în mediul rural 
- nr. de asociaţii agricole înfiinţate 
- nr. de ferme înfiinţate 
- nr. pieţe volante şi agro-alimentare înfiinţate în judeţ 
- contribuţia sectorului agricol la PIB-ul judeţean 
- nr. grupurilor de producători/asociaţiilor de producători agricoli nou 

înfiinţate/funcţionale 
- numărul centrelor de preluare a produselor agricole direct de la producători 
- nr. de unităţi de producţie de prelucrare a resurselor naturale construite/modernizate 
- nr. de produse ecologice şi tradiţionale înregistrate 
- suprafeţe cultivate cu produse ecologice 

3.2 Agricultură, 
zootehnie, apicultură 
şi silvicultură 

 

3.3 Piscicultură 
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4. Îmbunătăţirea 
capitalului uman prin 
promovarea ocupării 
forţei de muncă, 
acces la educaţie, 
sănătate şi instruire, 
promovarea 
incluziunii sociale şi 
combaterea sărăciei 

4. 1 Sănătate şi servicii 
sociale 

 

- programe de asistenţă socială derulate 
- ponderea cazurilor de abandon şcolar din populaţia şcolară totală 
- nr. localităţi în care au fost desfăşurate campanii de mobilizare comunitară 
- număr de voluntari ai serviciilor sociale 
- parteneriate funcţionale între furnizorii publici şi cei privaţi din domeniul serviciilor 

sociale 
- ONG-uri active în domeniul social 

4.2 Educaţie şi instruire 
de calitate 

 

- rata şomajului 
- absolvenţi ai învăţământului profesional angajaţi în calificările obţinute 
- reţele de asistenţă socială în mediul rural şi urban 
- servicii de asistenţă socială la domiciliu nou înfiinţate 
- nr. servicii educaţionale complementare 

4.3 Creşterea 
capacităţii 
instituţionale a APL 

 

- nr. de strategii de dezvoltare locală elaborate 
- nr. PUG, PUZ elaborate/actualizate 
- nr. sedii administrative construite/ modernizate/ dotate 
- nr. cursuri de instruire desfăşurate 
- nr. funcţionari participanţi la cursuri de instruire/an 
- număr echipament IT achiziţionate 
- valoare investiţii realizate din fonduri nerambursabile 
- nr. investiţii teritoriale integrate 
- nr. platforme de dezvoltare urbană nou create 

4.4 Îmbunătăţirea 
accesului grupurilor 
vulnerabile pe piaţa 
muncii şi la servicii 
sociale de calitate 

 

- nr. de elevi romi înscrişi la şcoală 
- nr. acţiuni preventive de integrare pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile 
- nr. persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii sociale 
- nr. participanţi la programe de instruire şi reconversie profesională (grupuri vulnerabile) 

5. Promovarea şi 
valorificarea 
resurselor turistice şi 
culturale ale 
judeţului Botoşani, 
promovarea unui 
mod de viaţă sănătos 

5.1 Turism 
 

- numărul de turişti sosiţi 
- durata medie de şedere 
- indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare 
- nr. de vizitatori la principalele obiective turistice din judeţ 
- persoane active în sectorul turistic specializate 
- nr. campanii/evenimente de promovare a judeţului 
- participări la târguri de turism în ţară 
- participări la târguri de turism în străinătate 

5.2 Cultură 
 

- campanii de promovare şi punere în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi natural 
- proiecte în domeniul cultural implementate 
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5.3 Tineret şi sport - nr. parteneriate cu ONG-uri pentru promovarea acţiunilor în domeniul tineretului 

6. Dezvoltarea 
relaţiilor de 
cooperare externă, a 
parteneriatelor 
intra- şi inter-
regionale 

6.1 Relaţii 
internationale şi 
parteneriate 

- nr. acorduri de parteneriat/colaborare realizate 
- nr. proiecte transfrontaliere/interregionale implementate 
- nr. acţiuni de înfrăţire al UAT-urilor din judeţ  cu UAT-uri din străinătate 
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Capitolul  9     CORESPONDENŢA STRATEGIEI JUDEŢENE CU POLITICILE ŞI 
REGLEMENTĂRILE EUROPENE  ŞI NAŢIONALE 

 

Elementele Strategiei de dezvoltare a judeţului se fundamentează pe orientările strategice 
privind politica de coeziune la nivel european şi naţional, de priorităţile determinate de Strategia 
Europa 2020, de priorităţile stabilite în Cadrul Strategic Comunitar pentru perioada 2014-2020, 
precum şi de planificarea strategică naţională şi regională. 

Strategia a fost astfel concepută pe tipologia socio-economică, nevoile şi potenţialul de 
dezvoltare ale Judeţului Botoșani, evidenţiind corespondenţa cu priorităţile europene şi naţionale, 
precum şi cu tendinţele de dezvoltare pentru perioada 2014-2020, la nivel naţional, regional şi 
judeţean. 

Cadrul strategic european EUROPA 2020  

La data de 3 martie 2010, Comisia Europeană a dat publicităţii Comunicarea EUROPA 2020 - O 
strategie pentru creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii. Strategia europeană de 
creştere economică pentru deceniul 2011-2020 a apărut pe fondul unei crize economico-financiare 
profunde şi al intensificării provocărilor pe termen lung (globalizarea, presiunea asupra utilizării 
resurselor, îmbătrânirea populaţiei). 

Strategia Europa 2020 propune 3 priorităţi care se susţin reciproc: 
• creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; 
• creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 
• creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării 
forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. 

 
Pentru definirea direcţiei de evoluţie până în anul 2020, Comisia propune următoarele 5 

obiective principale ale UE, interconectate şi cruciale: 
1.  75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani ar trebui să aibă un loc de 

muncă; 
2.  3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (CD); 
3.  obiectivele „20/20/20" în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o 

reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiţii favorabile în acest sens); 
4.  rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% şi ar trebui atinsă o 

rată de cel puţin 40% absolvenţi de studii superioare, din totalul generaţiei tinere; 
5.  numărul persoanelor ameninţate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane. 

 Cele cinci obiective principale ale Strategiei 2020 definesc poziţia pe care UE doreşte să o 
atingă în 2020 şi orientările integrate stabilesc orientările de politică pe termen mediu. În vederea 
obţinerii de rezultate, a fost pusă în aplicare o guvernanţă economică mai puternică. Ea traduce 
priorităţile tematice şi obiectivele strategiei Europa 2020 într-un ciclu anual de supraveghere 
multilaterală axată pe rapoartele naţionale şi pe recomandările specifice pentru fiecare ţară. 

Astfel cele trei priorităţi reprezentative sunt structurate în şapte iniţiative emblematice, 
pentru a stimula realizarea de progrese în atingerea fiecărui obiectiv prioritar: 

• „O Uniune a inovării" pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru şi accesul la finanţările pentru 
cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare în 
produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă; 
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• „Tineretul în mişcare” pentru a consolida performanţa sistemelor de educaţie şi pentru a 
facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii; 

• „O agendă digitală pentru Europa" pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de 
mare viteză şi pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor şi 
întreprinderilor; 

• „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor" pentru a permite 
decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie cu 
emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a 
moderniza sectorul transporturilor şi a promova eficienţa energetică; 

• „O politică industrială adaptată erei globalizărif pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri, în 
special pentru IMM-uri, şi a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide şi durabile în măsură să 
facă faţă concurenţei la nivel mondial; 

• „O agendă pentru noi competenţe si noi locuri de muncă' pentru a moderniza pieţele 
muncii şi a oferi mai multă autonomie cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe tot 
parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune corelări a 
cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională; 

• „Platforma europeană de combatere a sărăciei pentru a garanta coeziunea socială şi 
teritorială, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar 
persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de a duce 
o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate. 
 

Politica de coeziune a Uniunii Europene 
Noua Politica de Coeziune consolidată va reprezenta strategia principală de investiţii a Uniunii 

Europene, constituind instrumentul cheie pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. În 
cadrul noii politici de coeziune, investiţiile se vor direcţiona către: 

• cercetare şi inovare; 
• tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC); 
• competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri); 
• trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon; 
• adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionarea riscurilor; 
• protecţia mediului şi eficienţa resurselor; 
• transport durabil şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore; 
• ocuparea forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor; 
• incluziune socială şi combaterea sărăciei; 
• educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii; 
• consolidarea capacităţii instituţionale şi administraţii publice eficiente. 
Pentru perioada 2014-2020, Comisia a propus un cadru simplificat care urmăreşte atingerea a 

două obiective, respectiv „Investiţii în creştere economică si ocuparea forţei de muncă la nivelul 
statelor membre şi regiunilor şi „Cooperare teritorială europeană. Toate regiunile contribuie la 
obiectivul general de investiţii în ocuparea forţei de muncă şi creştere economică, instrumentele şi 
sfera intervenţiei diferenţiindu-se în funcţie de nivelul de dezvoltare economică. 

Noua politică de coeziune prevede norme comune pentru cele cinci fonduri structurale Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune, Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri 
Maritime (FEPAM), consolidându-le coerenţa şi intensificându-le impactul. 
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Atingerea ţintelor din Strategia 2020 presupune contribuţia tuturor politicilor comune, inclusiv a 
politicii de coeziune, într-o manieră complementară, bazată pe sprijinul reciproc. Cadrul Strategic 
Comun (CSC) răspunde acestei necesităţi fundamentale de sinergii politice, şi transpune obiectivele 
priorităţilor UE pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii în acţiuni-cheie pentru 
viitoarele Fonduri Structurale (fondurile CSC). Dispunând de o serie de pre- condiţionalităţi (un cadru 
integrat pentru investiţii, un sistem de aplicare verificat, asumarea responsabilităţii la faţa locului, 
un parteneriat progresiv si abordări intersectoriale), fondurile CSC pot contribui la succesul 
Strategiei Europa 2020. 

Conform analizei anuale a creşterii din 2012, statele membre trebuie să acorde o atenţie 
specială stabilirii de priorităţi pentru cheltuielile care favorizează creşterea în domeniile educaţiei, 
cercetării, inovării şi energiei, precum şi asigurării eficienţei acestor cheltuieli. 

O atenţie deosebită trebuie acordată pentru menţinerea sau consolidarea extinderii şi 
eficacităţii serviciilor de ocupare a forţei de muncă si a politicilor active pe piaţa muncii, cu accent 
asupra şomajului în rândul tinerilor, precum şi pentru facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare. 

Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţiile commune 
sunt propuse o serie de mecanisme care să încurajeze abordarea integrată în ceea ce priveşte 
programarea în vederea coordonării şi obţinerii de sinergii în timpul punerii în aplicare. Conform 
regulamentului, sunt prevăzute două mecanisme pentru a facilita dezvoltarea unor abordări la nivel 
local şi sub-regional: dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii şi investiţiile 
teritoriale integrate pentru FEDR, FSE şi Fondul de coeziune. 

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (bazată pe experienţa iniţiativei 
LEADER în cadrul dezvoltării rurale) vizează creşterea eficacităţii şi a eficienţei strategiilor de 
dezvoltare teritorială, delegând procesul de luare a deciziilor şi de punere în aplicare către un 
parteneriat local format din actorii din sectorul public şi cel privat şi din actorii societăţii civile. 
Definirea ascendentă a nevoilor de dezvoltare, a obiectivelor şi direcţiilor de acţiune locale trebuie să 
ţină cont de priorităţile stabilite în documentele programatice naţionale şi regionale. 

Abordarea integrată în ceea ce priveşte punerea în aplicare a fondurilor CSC mai presupune 
investiţii teritoriale integrate pentru FEDR, FSE şi FC. O investiţie teritorială integrată (ITI) este un 
instrument care prevede acorduri de realizare integrată pentru investiţiile care aparţin mai multor 
axe prioritare ale unuia sau mai multor programe operaţionale. Finanţările provenind din mai multe 
axe şi programe prioritare pot fi grupate într-o strategie de investiţii integrată pentru un anumit 
teritoriu sau domeniu funcţional. Aceasta poate lua forma unei strategii integrate pentru dezvoltarea 
urbană, dar şi pentru cooperarea intermunicipală în anumite teritorii, permiţând autorităţilor de 
management să delege punerea în aplicare a unor părţi ale mai multor axe prioritare către un 
organism unic (o autoritate locală), pentru a se asigura că investiţiile sunt efectuate în mod 
complementar. În cadrul unei ITI, anumite componente pot fi puse în aplicare prin dezvoltarea locală 
plasată sub responsabilitatea comunităţii, combinând cele două abordări. 

Cadrul strategic naţional 

Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României orizonturi 2013-2020-2030 (SDD RO). 
Provocările şi obiectivele stabilite urmăresc structura Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Uniunii 
Europene (SDD UE). Pornind de la o serie de provocări înscrise în SDD UE, au fost stabilite următoarele 
obiective generale pentru România: 

• Schimbările climatice şi energia curată 
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul din SDD RO îl reprezintă asigurarea funcţionării 

eficiente şi în condiţii de siguranţă a sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediul actual 
al UE în privinţa intensităţii şi eficienţei energetice; îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în 
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cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice şi energie din surse regenerabile" şi la nivel 
internaţional în urma adoptării unui nou acord global în domeniu; promovarea şi aplicarea unor masuri 
de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

• Transport durabil 
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul din SDD RO îl reprezintă atingerea nivelului mediu 

actual al UE în privinţa eficienţei economice, sociale şi de mediu a transporturilor şi realizarea unor 
progrese substanţiale în dezvoltarea infrastructurii de transport. 

• Producţie şi consum durabile 
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul din SDD RO îl reprezintă decuplarea creşterii 

economice de degradarea mediului prin inversarea raportului dintre consumul de resurse şi crearea de 
valoare adăugată şi apropierea de indicii medii de performanţă ai UE privind sustenabilitatea 
consumului şi producţiei. Ţinta principală este accelerarea dezvoltării în ansamblu a sectorului de 
servicii şi a contribuţiei acestuia la creşterea produsului intern brut, astfel încât să se atingă o 
pondere de circa 60%. 

• Conservarea şi gestionarea resurselor naturale 
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul naţional îl constituie atingerea nivelului mediu actual 

al ţărilor UE la parametrii principali privind gestionarea responsabila a resurselor naturale. 
• Sănătatea publică 
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul naţional este atingerea unor parametrii apropiaţi de 

nivelul mediu actual al stării de sănătate a populaţiei şi al calităţii serviciilor medicale din celelalte 
state membre ale UE; integrarea aspectelor de sănătate şi demografice în toate politicile publice ale 
României. 

• Incluziunea socială, demografia şi migraţia 
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul naţional este promovarea consecventă, în noul cadru 

legislativ şi instituţional, a normelor şi standardelor UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de 
şanse şi sprijinirea activă a grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a Strategiei 
Naţionale pe termen lung privind populaţia şi fenomenele migratorii. 

 
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul naţional este conturarea domeniilor specifice de 

aplicare a expertizei şi resurselor disponibile în România în slujba asistenţei pentru dezvoltare, şi 
alocarea în acest scop a circa 0,50% din venitul naţional brut. 

În cadrul strategiei sunt prezentate problemele şi preocupările specifice situaţiei din România, 
respectiv: 

• Creşterea sustenabilă  
• Dezvoltarea regională şi acţiunea locală 
• Amenajarea teritoriului şi planificarea spaţială: planificarea spaţială, cadastrul 

României; 
• Dimensiunea culturală a dezvoltării durabile; 
• Capacitatea administrativă şi calitatea serviciilor publice  
• Politica externă şi de securitate. 

 
Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 este un document strategic privind 

dezvoltarea teritorială durabilă şi integrată pe termen mediu şi lung a României. Conceptul asigură un 
cadru de fundamentare a dezvoltării teritoriale a României, în concordanţă cu evoluţiile din spaţiul 
european şi internaţional, bazându-se pe practicile curente în domeniul planificării teritoriale. CSDTR 
stabileşte liniile directoare de dezvoltare teritorială a României la scară regională, inter-regională, 
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naţională, prin integrarea relaţiilor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional, corelând 
conceptele de coeziune şi competitivitate la nivelul teritoriului. 

Acordul de parteneriat RO-UE 

Cu scopul de a maximiza fondurile Cadrului Strategic Comun 2014-2020, obiectivele, orientările 
strategice şi iniţiativele emblematice din Strategia 2020 trebuie să fie dezvoltate în continuare în 
contextele naţionale şi regionale. 

Ţinând cont de situaţia și de politicile macroeconomice, alături de blocajele creșterii la nivel 
naţional, subliniate mai sus, Guvernul României a stabilit anumite priorităţi de finanţare pentru 
utilizarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiţii în Acordul de Parteneriat 2014-2020, având 
următorul obiectiv global:  

Reducerea discrepanţelor de dezvoltare economică și socială dintre România și statele 
membre UE, prin generarea unei creșteri suplimentare de X % a PIB și a unei creșteri 
suplimentare de Y % a ocupării forţei de muncă până în 2022. 

Acest obiectiv global este o simplă expresie a procesului de convergenţă economică și socială și 
reprezintă o continuare firească a obiectivului Cadrului de Referinţă Strategic Naţional 2007-2013. 
Atingerea obiectivului va duce la o reducere a discrepanţelor sociale și economice dintre România și 
statele membre UE. 

Pentru a îndeplini aspiraţiile de creștere economică reflectate în obiectivul global al acestui 
Acord de Parteneriat, România se va transforma într-o economie modernă și competitivă, abordând 
următoarele cinci provocări în materie de dezvoltare: 

I. Competitivitatea 
II. Oamenii și societatea 
III. Infrastructura 
IV. Resursele 
V. Administraţia și guvernarea. 

Planificare sectorială 
În următoarea perioadă se vor dezvolta o serie de strategii sectoriale pentru perioada 2014 - 

2020 în România, care vor avea ca scop îmbunătăţirea capitalului uman prin creşterea ocupării, 
îmbunătăţirea incluziunii sociale, precum şi dezvoltarea unor politici educaţionale. Inventarul 
acestora cuprinde: 

• Strategia Naţională pentru Ocupare în perspectiva 2020; 
• Strategia Naţională de Reducere a Sărăciei 2014-2020  
• Plan de Acţiune al Strategiei pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii 

Roma pentru perioada 2012-2020  
• Strategia pentru Sănătate 2014-2020  
• Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Scolii  
• Cadrul strategic pentru educaţia terţiară  
• Strategia Naţională pentru învăţarea pe tot Parcursul Vieţii  

• Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Educaţionale  
  
Cadrul strategic regional 
Priorităţile tematice ale Strategiei de dezvoltare regională, obiectivele specifice șii măsurile, 

corelarea acestora cu obiectivele tematice ale Strategiei EUROPA 2020, precum și corelarea Strategiei 
judeţene cu acestea, sunt sintetizate în tabelul de mai jos: 



 

350 

Prioritate Obiectiv specific Măsuri Corelarea cu 
obiectivele tematice 
ale Strategiei Europa 

2020 

Corelarea cu obiectivele 
Strategiei judeţului 

Botoșani 

1. Îmbunătăţirea 
capitalului uman prin 
aplicarea de măsuri 
orientate către creșterea 
ocupării, accesului la 
educaţie, instruire şi 
sănătate, promovarea 
incluziunii sociale 
 

Creșterea ocupării în 
rândul tinerilor şi a 
grupurilor vulnerabile 
 

Acţiuni pentru sprijinirea 
integrării pe piaţa muncii a 
tinerilor care nu sunt 
incluși într-o formă de 
învăţământ, formare 
profesională sau nu au un 
loc de muncă 
 
Acţiuni preventive şi active 
de integrare pe piaţa 
muncii (inclusiv 
personalizate) pentru 
grupurile vulnerabile  

Promovarea ocupării 
forţei de muncă şi 
sprijinirea mobilităţii 
forţei de muncă 
 
Promovarea incluziunii 
sociale şi combaterea 
sărăciei 
 
Investiţiile în educaţie, 
competenţe şi  învăţare 
pe tot parcursul vieţii 

Ob. 4 Îmbunătăţirea 
capitalului uman prin 
promovarea ocupării 
forţei de muncă, acces la 
educaţie, sănătate și 
instruire, promovarea 
incluziunii sociale şi 
combaterea sărăciei 

Îmbunătăţirea accesului 
şi a participării la 
educaţie şi instruire de 
calitate 
 

Reducerea ratei de  
părăsire timpurie a şcolii, 
în special pentru tinerii din 
zonele rurale şi 
comunităţile defavorizate 
 
Îmbunătăţirea calităţii şi 
eficienţei învăţământului 
prin adaptarea ofertei 
educaţionale la cerinţele 
pieţei muncii 
 
Creșterea accesului la 
formare profesională 
continuă 
 
Crearea, modernizarea şi 
extinderea infrastructurii 
de educaţie 

Investiţiile în educaţie, 
competenţe şi învăţare 
pe tot parcursul vieţii 
 
Promovarea incluziunii 
sociale şi combaterea 
sărăciei 

Creșterea accesului la 
servicii de sănătate de 
calitate 

Extinderea şi diversificarea 
serviciilor de sănătate 

Investiţiile în educaţie, 
competenţe şi învăţare 
pe tot parcursul vieţii 

Promovarea incluziunii 
sociale prin regenerarea 
zonelor rurale şi urbane 
aflate în declin 

Extinderea, diversificarea 
şi  îmbunătăţirea accesului 
grupurilor vulnerabile şi a 
comunităţilor izolate la 
servicii de sănătate, 
educaţie, sociale şi locuire 

Promovarea incluziunii 
sociale şi combaterea 
sărăciei 

2. Dezvoltarea unei 
infrastructuri moderne 
care să asigure creşterea 
accesibilităţii, 
conectivităţii şi 
atractivităţii Regiunii 
Nord-Est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creșterea 
accesibilităţii, 
conectivităţii şi 
mobilităţii prin 
realizarea de investiţii 
în infrastructura de 
transport 
 
 
 
 

Modernizarea şi 
dezvoltarea infrastructurii 
aeroportuare 
 
Modernizarea şi 
dezvoltarea infrastructurii 
feroviare 
 
Modernizarea şi 
dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 
Dezvoltarea de sisteme de 
transport urban durabile 

Promovarea unor 
sisteme de transport 
durabile şi eliminarea 
blocajelor din cadrul 
infrastructurilor majore 

Ob.1 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
comunicaţii și a serviciilor 
publice, în scopul 
creșterii accesibilităţii 
judeţului 

Stimularea atractivităţii 
şi economiei locale prin 
creșterea accesului la 
infrastructură TIC de 
calitate 

Extinderea infrastructurii 
de broadband, în special în 
zonele rurale şi 
comunităţile izolate 
 

Îmbunătăţirea 
accesului, a utilizării şi 
a calităţii tehnologiilor 
informaţiei şi 
comunicării (e-
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Dezvoltarea TIC prin 
crearea şi dezvoltarea de 
produse şi servicii tip e-
„servicii” 

guvernare şi e-servicii) 

3. Sprijinirea unei 
economii competitive şi 
a dezvoltării locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprijinirea 
inovării şi 
competitivităţii 
mediului 
economic, 
promovarea 
rezultatelor 
obţinute 

Dezvoltarea inovării şi 
transferului de know-how 
inclusiv prin crearea şi 
dezvoltarea de clustere 
 
Sprijin pentru domenii 
competitive şi sisteme 
productive integrate, 
inclusiv pentru dezvoltarea 
de produse, servicii şi 
procese tehnologice noi, cu 
valoare adăugată crescută, 
„verzi" 

Consolidarea cercetării, 
a dezvoltării 
tehnologice şi a inovării 
 
Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii, a sectorului 
agricol şi a sectorului 
pescuitului şi 
acvaculturii 
 
Protecţia mediului şi 
promovarea utilizării 
eficiente a resurselor 

Ob. 2 Dezvoltare 
economică sustenabilă și 
crearea unei economii 
compeetitive bazate pe 
CDI și societatea 
informaţională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impulsionarea 
sectorului de cercetare 
- dezvoltare, în special 
a cercetării aplicate 

Sprijinirea cercetării 
publice şi private, în 
vederea dezvoltării şi 
fructificării soluţiilor 
integrate 

Consolidarea cercetării, 
a dezvoltării 
tehnologice şi a inovării 

 

Îmbunătăţirea accesului 
firmelor la servicii de 
afaceri de calitate 

Sprijin pentru accesarea 
serviciilor dedicate 
firmelor şi tinerilor 
antreprenori 

Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii, a sectorului 
agricol şi a sectorului 
pescuitului şi 
acvaculturii 

Sprijinirea exporturilor 
şi competitivităţii 
produselor locale la 
export 

Dezvoltarea de reţele şi 
platforme pentru 
sprijinirea exportatorilor 
locali 

Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii, a sectorului 
agricol şi a sectorului 
pescuitului şi 
acvaculturii 

Sprijinirea dezvoltării 
zonelor urbane 

Asigurarea condiţiilor de 
dezvoltare în mediul urban, 
prin realizarea de investiţii 
în infrastructura locală 

Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii, a sectorului 
agricol şi a sectorului 
pescuitului şi 
acvaculturii 

Sprijinirea dezvoltării 
zonelor rurale 

Asigurarea condiţiilor de 
dezvoltare în mediul rural, 
prin realizarea de investiţii 
în infrastructura locală 
 
Dezvoltarea de activităţi 
economice alternative în 
mediul rural, inclusiv 
dezvoltarea capacităţii 
antreprenoriale a tinerilor 

Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii, a sectorului 
agricol şi a sectorului 
pescuitului şi 
acvaculturii 

Sprijinirea valorificării 
potenţialului turistic 
existent 

Dezvoltarea 
infrastructurii de turism şi 
de agrement aferentă, 
promovarea potenţialului 
turistic 
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În prezent se află în curs de elaborare, de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, și 
Strategia de specializare inteligentă a Regiunii Nord est 2014-2010. Acest document strategic 
abordează reconfigurarea economică a Regiunii Nord-est, prin promovarea inovării și cercetării-
dezvoltării aplicate și adaptate cerinţelor stringente ale pieţei la nivelul domeniilor și subdomeniilor cu 
potenţial de factor economic dinamic pentru economia regiunii. Această strategie este elaborată în 
continuarea Strategiei regionale de Inovare 2007-2013 și urmărește stabilirea viziunii de dezvoltare 
inovativă specializată pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020, prin identificarea 
avantajelor competitive și a celor comparative, stabilirea priorităţilor strategice și utilizarea politicilor 
inteligente pentru maximizarea potenţialului de dezvoltare economică bazată pe cunoaștere al Regiunii 
Nord-Est. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Optimizarea utilizării 
şi protejarea resurselor şi 
patrimoniului natural 

Promovarea 
eficientei 
energetice 

Creșterea eficientei 
energetice a instituţiilor 
publice, gospodăriilor şi 
firmelor 

Sprijinirea tranziţiei 
către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid 
de carbon în toate 
sectoarele 
 
Promovarea adaptării la 
schimbările climatice, 
prevenirea şi 
gestionarea riscurilor 

Ob. 5 
Promovarea şi 
valorificarea resurselor 
turistice şi culturale ale 
judeţului Botoşani, 
promovarea unui mod de 
viaţă sănătos 

Protejarea mediului şi 
biodiversităţii prin 
realizarea de investiţii 
specifice aquis-ului 
comunitar şi 
valorificarea siturilor 
naturale 

Investiţii în crearea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi extinderea reţelei de apă 
potabilă şi canalizare, în 
sistemele de management 
integrat a deșeurilor şi 
sistemele de management 
a riscurilor 
 
Reabilitarea solurilor 
contaminate şi/sau poluate 
 
Prezervarea biodiversităţii 

Protecţia mediului şi 
promovarea utilizării 
eficiente a resurselor 
 
Promovarea adaptării la 
schimbările climatice, 
prevenirea şi 
gestionarea riscurilor 
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