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Nr.               /  

................................................. 

 

 

Lista proiecte implementate în perioada 01.01.2007-31.12.2017 

 

 

Nr 

crt 
Titlu proiect Valoare Perioada Scop / Obiectiv Rezultate 

1 

Reabilitare și modernizare străzi urbane în 

municipiul Botoșani, finanţat din Fondul 

European de Dezvoltare Regională, în cadrul 

Programului Operaţional Regional, Axa 

prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport regionale şi locale” , Domeniul de 

intervenţie  2.1 – „ Reabilitarea şi 

modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 

străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea 

şoselelor de centură” 

8.591.891 Euro 

(36.851.480,07 

lei) 

27.02. 2009 – 

26.09.2012 

 

Proiectul a constat în reabilitarea şi modernizarea 

a 13,4 km de străzi urbane în  municipiul Botoşani: 

Calea Naţională (bariera Dorohoi) - 3,15 km, 

Strada Uzinei – 0,2 km, Strada Împărat Traian –

1,5 km, Strada Tudor Vladimirescu – 1,75 km, 

Strada Petru Rareş – 1,2 km, Calea Naţională 

(bariera Iaşi) - 3,75 km, Strada Sucevei - 1,85 km 

- Reabilitarea şi modernizarea a 7 străzi din municipiul 

Botoşani: Calea Naţională (bariera Dorohoi)- 3.15 km, 

Strada Uzinei – 0.2 km, Strada Împărat Traian – 1.5 

km, Strada Tudor Vladimirescu – 1.75 km, Strada Petru 

Rareş – 1.2 km, Calea Naţională (bariera Iaşi) – 3.75 

km, Strada Sucevei – 1.85 km 

- Facilitarea mobilităţii populaţiei şi a bunurilor, 

fluidizarea traficului urban 

- Creşterea traficului de marfă şi pasageri pe străzile 

reabilitate/modernizate 

- Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea industriei de 

turism, creând premisele pentru apariţia unui produs 

turistic complex şi diversificat: cultural, istoric, 

agrement, sportiv, religios si de afaceri. 

2 

Modernizare Ambulatoriu Integrat al 

Spitalului de Recuperare  „Sf. Gheorghe”, 

finanţat de către Uniunea Europeană prin 

Programul Operaţional Regional 2007-2013, 

Axa Prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 – 

Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate 

997.735 Euro 

(4.212.038,41 

lei) 

18.08.2009 –

17.07. 2011 

Proiectul se adreseaza populatiei din municipiul 

Botosani si localitatile inconjuratoare, respectiv 

intregului judet Botosani, Spitalul de Recuperare   

„Sf. Gheorghe” Botosani, fiind singurul spital de 

specialitate din judet, iar scopul final al realizarii 

obiectivului il constituie asigurarea fiecarui 

individ in parte a unui nivel corespunzator de 

protectie a sanatatii, precum si oportunitati egale 

de a accesa serviciile medicale. 

Obiectivul general al proiectului: 

- imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor 

Principalele rezultate ale proiectului, ce au fost atinse 

in perioada de implementare, sunt modernizarea si 

echiparea infrastructurii Ambulatoriului integrat din 

cadrul Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” 

Botosani astfel:  

- modernizare parter, suprafata sectorului Ambulatoriu 

de la acest nivel – 1884,23 mp: cabinete medicale si 

laboratoare, birouri, holuri (sala de asteptare), grupuri 
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de asistenta medicala pentru asigurarea unui 

acces egal al cetatenilor din Municipiul Botosani 

si din arealul celorlaltor localitati ale judetului 

Botosani la serviciile de sanatate. 

 Obiectivele specifice ale proiectului: 

modernizare parter, suprafata sectorului 

Ambulatoriu de la acest nivel  1849,36 mp: 

cabinete medicale si laboratoare, birouri, 

holuri  (sala de asteptare), grupuri sanitare, 

anexe  (fisier, magazie, sterilizare, depozit, 

arhive, spalatri, vestiar) 

Achizitionarea a 74 echipamente de uz medical 

specifice dotarii infrastructurii serviciilor de 

sanatate, noi si performante, care vor utila 

cabinetele medicale si spatiile conexe ale 

Ambulatoriului integrat 

sanitare, anexe (fisier, magazie, sterilizare, depozit, 

arhive, spalatri, vestiar) 

- achizitionarea a 61 de echipamente de uz medical 

specifice infrastructurii serviciilor de sanatate, noi si 

performante, care dotează noile cabinete medicale si 

spatiile conexe ale Ambulatoriului integrat. 

Implementarea proiectului a creat condiţiile pentru 

îmbunătăţirea serviciilor de sănătate oferite pacienţilor, 

prin creşterea calităţii actului medical, cu impact 

asupra îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei 

3 

Reabilitarea şi modernizarea străzilor 

inelului principal de circulaţie din 

Municipiul Botoşani, finanţat din Fondul 

European de Dezvoltare Regională, în cadrul 

Programului Operaţional Regional, Axa 

Prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor-poli urbani de creştere, Domeniul 

Major de Intervenţie 1.1- Planuri integrate de 

dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre 

urbane. 

 

7.961.524,6 

euro 

(32.171.396,18 

lei) 

20.08.2010 – 

19.09.2013 

În cadrul proiectului se realizează lucrări de 

modernizare şi reabilitare a carosabilului străzilor: 

Calea Naţională – intersecţie cu strada Uzinei până 

la intersecţia cu strada Ion Pillat şi Nicolae Iorga, 

Cuza Vodă, tronsonul de stradă Nicolae Iorga până 

la intersecţia cu Bulevardul Mihai Eminescu, Ion 

Pillat, Săvenilor, Parcul Tineretului, Griviţa, peste 

6 km, inclusiv reabilitarea trotuarelor, 

modernizarea iluminatului public şi canalizarea 

pluvială pe strada Cuza Vodă, refacerea cadrului 

natural şi a spaţiilor verzi.  

 

Proiectul este complementar cu proiectul “Reabilitare 

şi modernizare străzi urbane în municipiul Botoşani” 

finanţat în cadrul axei prioritare 2, lucrărilor executate 

rezolvând astfel inelul de circulaţie interior, mărginite 

de străzile care preiau traficul greu, aşa numita şosea 

de centură. 

Pe tronsonul de strada Cuza Vodă, cuprins între Calea 

Naţională şi Marchian s-a procedat la reabilitarea 

sistemului de iluminat public prin înlocuire stâlpi şi 

corpuri de iluminat precum şi reţea subterană, totodată 

pe acest tronson realizându-se trecerea tuturor reţelelor 

în canalizare subterană, aceasta reprezentând un 

început, un model pentru viitoarele acţiuni. 

4 

Modernizarea şi reabilitarea accese 

pietonale şi carosabile precum şi iluminat 

arhitectural în Municipiul Botoşani, 

finanţat din Fondul European de Dezvoltare 

Regională, în cadrul Programului Operaţional 

Regional, Axa Prioritară 1- Sprijinirea 

7.567.089,3 

euro 

(31.995.923,76 

lei) 

20.08.2010 – 

19.07.2013 

Prin acest proiect s-a propus realizarea lucrărilor 

de reabilitare şi modernizare a Pietonalului Unirii,  

a Pieţii Revoluției, a Pietonalului Bancar, a 

Pietonalului Transilvaniei şi zona Pieţii Centrale 

respectiv lucrări de refacere a pavajului, refacerea 

zonelor de parcări şi accese auto prin repunerea 

Principalii indicatori ce se realizează prin proiect sunt: 

parcare pe două niveluri cu o suprafaţă de 3.918,20 mp 

având un număr de 168 de locuri de parcare create, 

20.649,8 mp total pietonale modernizate şi reabilitate, 

7.924,7 mp total carosabil modernizat şi reabilitat, 
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dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de 

creştere, Domeniul Major de Intervenţie 1.1- 

Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-

domeniul: Centre urbane. 

 

pavajului dobrogean existent şi refacerea spaţiilor 

verzi şi plantarea/replantarea vegetaţiei, reabilitare 

fântâni arteziene, jardiniere precum şi realizarea 

unei parcări subterane în zona Pieţii Centrale 

contribuind astfel la creşterea numărului de locuri 

de parcare, peste 160 locuri de parcare. 

Tot în cadrul proiectului va fi realizat iluminatul 

arhitectural pentru Pietonalul Transilvaniei, Piaţa 

Centrală (Parcarea Subterană), Piaţa Revoluţiei 

(Palatul Primăriei, Strada Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 

Pietonalul Bancar, Strada Teatrului), Pietonalul 

Unirii, Liceul A.T. Laurian pentru folosirea  şi 

punerea în valoare a arhitecturii locale, 

îmbunătăţirea imaginii prin aducerea în câmpul 

vizual a unor echipamente de iluminat moderne cu 

efecte luminoase deosebite, obţinerea de 

performanţe optime prin folosirea de reflectoare 

specializate şi curse cu flux sporit. 

4.336 mp total spaţiu verde reabilitat, 25.364 mp total 

suprafaţă iluminată arhitectural. 

Pe perioada derulării proiectului s-au creat şi menţinut 

un număr de peste 80 de locuri de muncă. 

 

5 

Reabilitarea, modernizarea parcurilor şi a 

spaţiilor verzi precum şi reabilitarea şi 

modernizarea iluminatului ornamental 

aferent acestora, în municipiul Botoşani, 

finanţat din Fondul European de Dezvoltare 

Regională, în cadrul Programului Operaţional 

Regional, Axa Prioritară 1- Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de 

creştere, Domeniul Major de Intervenţie 1.1- 

Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-

domeniul: Centre urbane. 

 

1.772.681,1 

euro 

(7.495.427,68 

lei) 

20.08.2010 – 

19.05.2013 

Proiectul presupune reabilitarea a patru parcuri din 

municipiu – parcul Primăriei, parcul Junior, parcul 

Sucevei, parcul Tineretului, lucrări constând în 

reabilitare alei, reabilitare fântâni arteziene, 

refacere spaţii verzi, plantare arbori precum şi 

modernizarea iluminatului,  arhitectural în cinci 

parcuri – executare reţea subterană nouă 3.880 m, 

montare 161 de stâlpi şi 195 aparate de iluminat 

ornamentale moderne, realizând astfel peste 

18.882 mp de spaţii verzi reabilitate şi 

modernizate, plantarea a 1017 arbori şi arbuşti 

ornamentali. 

Prin modernizarea iluminatului public în Parcul 

Primăriei s-a redus la jumătate consumul de energie 

electrică asigurând totodată un grad de iluminare la 

standarde europene. Pe perioada derulării proiectului s-

au creat şi menţinut un număr de peste 50 locuri de 

muncă. 

 

      

6 

Amenajare centru social – „Reutilizare 

clădire în scopul transformării în centru 

social în municipiul Botoşani”, finanţat din 

Fondul European de Dezvoltare Regională, în 

929.004,9 Euro 

(3.928.111,44 

lei) 

19.08.2010 

19.01.2013 

Acest proiect a constat în reabilitarea şi 

schimbarea destinaţiei clădirii degradate situată în 

strada Tineretului Nr. 4. Suprafaţa totală reabilitată 

a fost de 689,2 mp, urmând a deservi unui Centru 

Centrul oferă găzduire într-un mediu apropiat celui 

familial; oferă alimentaţie corespunzătoare atât din 

punct de vedere calitativ cât şi cantitativ, ţinându-se 

cont în primul rând de vârstă. În cadrul centrului sunt 
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cadrul Programului Operaţional Regional, 

Axa Prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor-poli urbani de creştere, 

Domeniul Major de Intervenţie 1.1- Planuri 

integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: 

Centre urbane 

pentru îngrijirea copiilor aflaţi în situaţie de risc 

social. În urma lucrărilor efectuate au rezultat 

următoarele: reabilitarea faţadelor şi acoperişului; 

reorganizarea şi compartimentarea spaţiului 

interior pentru a răspunde necesităţilor serviciului 

de asistenţă socială din municipiul Botoşani; au 

fost realizate noi compartimentări, în concordanţă 

cu necesităţile funcţionale din tema de proiectare; 

a fost realizat un termosistem în grosime de 10 cm 

la pereţii exteriori şi realizarea unei izolaţii termice 

peste ultimul planşeu; a fost construită o rampă de 

acces pentru persoanele cu handicap; a fost 

refăcute trotuarele perimetrale ale clădirii pentru a 

împiedica infiltrarea apei din precipitaţii la 

fundaţie; au fost ridicaţi la interior pereţi în 

vederea compartimentării cu ghips carton;  au fost 

reabilitate grupurile sanitare, montată tâmplărie 

PVC. 

oferite următoarele categorii de servicii pentru copii: 

educaţie nonformală şi informală pentru pregătirea şi 

orientarea şcolară şi profesională, comunicare, 

petrecere a timpului liber, recreere şi socializare, 

facilitarea menţinerii contactului dintre copil şi părinţi 

precum şi reintegrarea copilului în familie.  

Infrastructura socială creată pune la dispoziţia 

beneficiarilor spaţii pentru activităţi zilnice, spaţii de 

odihnă, birouri pentru consiliere. 

 

7 

Cresterea siguranţei si prevenirea 

criminalitatii in zona de actiune a 

municipiului botosani prin achizitionarea 

de echipamente specifice si amenajarea 

unui centru de supraveghere, finanţat din 

Fondul European de Dezvoltare Regională, în 

cadrul Programului Operaţional Regional, 

Axa Prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor-poli urbani de creştere, 

Domeniul Major de Intervenţie 1.1- Planuri 

integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: 

Centre urbane 

 

 

655.425 Euro 

(2.771.333,94 

lei) 

 

 

 

 

20.08.2010 –

19.04.2012 

Obiectivul general al proiectului este reducerea 

criminalitatii sociale si cresterea sigurantei 

cetatenilor din zona de actiune urbana a 

Municipiului Botosani, prin dezvoltarea serviciilor 

sociale pentru asigurarea echitatii sociale si 

prevenirea criminalitatii, contribuind astfel la 

creşterea calităţii vieţii, crearea de noi locuri de 

muncă şi dezvoltarea economiei locale. 

Obiectivul specific al proiectului este cresterea 

sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de 

actiune urbana a Municipiului Botosani, prin 

achiziţionarea si instalarea unui sistem de 

supraveghere, astfel:  

- Achizitionare sistem de supraveghere, constand 

in: Subsistemul de Camere Video din teren, 

Subsistemul de comunicatii: Subsistemul de 

Monitorizare si Control (Dispecerat)  

Proiectul vine in intampinarea nevoilor bine definite la 

nivel de zona de actiune urbana si municipiu, prin 

crearea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii 

urbane (cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii 

in zona de actiune urbana a Municipiului Botosani, prin 

achiziţionarea si instalarea unui sistem de supraveghere 

pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalitatii):  

 

In special, in mod direct, la nivelul zonei de actiune 

urbana, proiectul satisface urmatoarele nevoi, ca si 

efect direct al implementarii acestuia:  

- Risc mare al infracţionalitătii în Parcul Tineretului şi 

Centrul Vechi  

- Siguranţa cetătenilor, a locuintelor şi a copiilor în 

şcoli este considerată nesigură  
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- Instalarea echipamentelor pentru creşterea 

siguranţei şi prevenirea criminalităţii, in zona de 

acţiune urbana a municipiului Botosani  

 

- Activitatea agenţilor de poliţie este considerată de 

populaţie mai mult nesatisfăcătoare decât 

satisfăcătoare  

- Creşterea infractionalitătii în rândul tinerilor  

- Comportamentul cetaţenilor care nu respectă legile  

- Lipsa de supraveghere a multor elevi care au parinţi 

plecaţi în străinătate – devin copii problemă  

- A crescut gradul de violentă în şcoli  

8 

Dezvoltarea capacitatii administratiei 

publice locale din judetul Botosani  pentru 

elaborarea si implementarea Strategiilor  

de dezvoltare locala prin parteneriat,  

schimb de bune practici si instruirea 

functionarilor publici, cofinantat din Fondul 

Social European prin Programul Operational 

Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-

2013, axa prioritara 1- Îmbunatatiri de 

structura si proces ale managementului 

ciclului de politici publice, domeniul major de 

interventie 1.1- Îmbunatatirea procesului de 

luare a deciziilor la nivel politico-

administrativ, operatiunea: Strategii de 

dezvoltare locala. 

162.161 Euro 

(694.161, 90 

lei) 

18.10.2010 – 

17.04.2012 

Obiectivul general al proiectului a fost 

cresterea capacitatii administrative si 

institutionale, a organelor administratiei publice 

locale, in activitatea de planificare si implementare 

a strategiilor de dezvoltare socio-economica. 

Prin implementarea proiectului s-a 

urmarit profesionalizarea si eficientizarea 

activitatii de dezvoltare (planificare) strategica si 

de implementare de strategii la nivelul 

administratiei publice locale din judetul Botosani. 

In cadrul proiectului au fost desfasurate  

urmatoarele activitati:  Realizarea unui studiu 

privind nivelul actual de organizare si functionare 

al activitatii de planificare si dezvoltare strategica 

în cadrul a 40 de institutii ale adminstratiei publice 

locale din judetul Botosani; Conferinta regionala 

“Rolul planificarii strategice în dezvoltarea 

durabila”; Elaborarea si diseminarea “Manualului 

de bune practici în planificarea strategica”; 

Parteneriat, schimb de bune practici si instruire 

specifica activitatilor de planificare si dezvoltare 

strategica din institutiile administratiei publice 

locale în domeniul cooperarii intercomunale; 

Elaborare de instrumente de planificare si 

dezvoltare strategica. 

Prin parcurgerea proiectului au rezultat: 1. 

Diagnostic nevoi de dezvoltare a activitatii de 

planificare si dezvoltare strategica si de formare a 

personalului ce îndeplineste atributii specifice acestor 

activitati; 2. Program de formare adaptat cerintelor 

specifice posturilor de lucru din institutiile 

adminstratiei publice locale din judetul Botosani creat, 

transferat si operationalizat; 3. Constientizare crescuta 

a rolului dezvoltarii (planificarii) strategice în 

activitatea APL si în viata comunitatii; 4. Cresterea 

capacitatii organelor APL în elaborarea si 

implementarea de strategii de dezvoltare; 5. Asigurarea 

implementarii corespunzatoare a proiectului în deplin 

acord cu cerintele programului si în conditii de maxima 

vizibilitate. 
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9 

Reabilitarea sistemului de termoficare 

urbană la nivelul Municipiului Botoşani, 

pentru perioada 2009-2028, în scopul 

conformării la legislaţia de mediu şi 

creşterii eficienţei energetice, cofinanţat în 

cadrul Programului Operaţional Sectorial de 

Mediu, Axa prioritară 3.1., calitatea 

municipiului Botoşani fiind aceea de solicitant 

şi responsabil cu gestiunea financiară, iar 

calitatea de beneficiar direct o deţine SC. 

Modern Calor. 
 

 

45.250.299,95 

euro 

(149.307.714 

lei) 

 

24.02.2011 – 

31.01.2016 

Obiectivul general al proiectului constă în 

reducerea impactului negativ al emisiilor poluante 

cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu 

energie termică în scopul îmbunătăţirii stării de 

sănătate a populaţiei şi a conformării la legislaţia 

de mediu. 

Obiective specifice: 

- Reducerea poluării aerului determinată 

de sistemul de termoficare 

- Introducerea măsurilor de eficienţă 

energetică pentru reducerea pierderilor de 

energie în instalaţii şi pe reţelele de 

transport şi distribuţie a energiei termice 

- Asigurarea accesului la servicii de 

termoficare la un tarif accesibil, în special 

pentru populaţia cu venituri reduse. 

 

- Reducerea cu 29% a costurilor tehnologice cu energia 

termică și apă cu 2.205 mii lei în anul 2014 față de 

2011. 

 - Investiția a contribuit substanțial la scăderea prețului 

local al energiei termice: - de la 491,23 lei/Gcal cu 

TVA în anul 2011, la 375,86 lei/Gcal în anul 2015. 

 - Scăderea prețului local de facturare pentru instituțiile 

publice și agenții economici care au optat pentru 

conectarea la rețeaua de transport apă fierbinte: 

- de la 342,81 lei/Gcal cu TVA în anul 2011, la 

238,24 lei/Gcal în anul 2015. 

- Diminuarea efortului bugetar al Primăriei 

municipiului Botoșani pentru subvenția unitară 

necesară acoperirii diferenței de preț a energiei termice 

pentru populație: 

- de la 307,73 lei/Gcal cu TVA în anul 2011, la 

205,86 lei/Gcal cu TVA în anul 2015. 

- Creșterea eficienței energetice a sursei CET ca urmare 

a instalării de noi capacități de producere a energiei 

electrice și termice: 

- de la 75,9% în anul 2011, la 89% în anul 2015. 

- Îmbunătățirea calității vieții în municipiul Botoșani 

prin reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă ca 

urmare a instalării de capacități de producere a energiei 

electrice și termice reprezentând cele mai noi 

tehnologii disponibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Crearea Centrului Naţional de Informare 

şi Promovare Turistică Botoşani, depus în 

cadrul Programul Operaţional Regional, axa 

prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului, Domeniul Major de 

Intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului 

turistic şi crearea infrastructurii necesare, în 

scopul creşterii atractivităţii României ca 

destinaţie turistică. 

136.483,54 euro 

(601.755.93 lei) 

 

03.06.2013 – 

03.11.2014 

Obiectivele proiectului urmăresc să contribuie la 

creşterea numărului de turişti din municipiul 

Botoşani precum şi din alte ale judeţului Botoşani 

şi nu numai, într-o mai bună informare şi 

promovare a arealului vizat, atât prin intermediul 

site-ului cât şi prin intermediul TIC. Proiectul 

contribuie la valorificarea superioară a 

resurselor/atracţiilor turistice din oraşul Botoşani 

Rezultatele proiectului: 

- 1 centru specializat de informarea şi 

promovare privind atracţiile turistice din 

municipiul Botoşani si din zonele asociate 

(evenimente culturale sau de afaceri, situri 

arheologice, informaţii privind  locurile de 

cazare, restaurante, cafenele, posibilităţi de 

agrement). 
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 şi zonele asociate, şi în consecinţă la dezvoltarea 

turismului din zonă. 

 

- 1 portal web cu informaţii turistice la nivelul 

municipiului Botoşani 

- Echipamente hardware şi software 

(calculatoare, scanner, copiatoare) 

- 1 program informatic de operare şi gestionare 

a informaţiilor turistice 

- Pliante, broşuri, materiale promoţionale 

Proiectul va contribui semnificativ la 

dezvoltarea socio-economică a municipiului Botoşani 

şi a zonelor asociate acestuia, ca urmare a dinamizării 

activităţilor din industria turistică. 

11 

,,Cetăţeni europeni –şanse egale 
pentru sănătate” 

Agenţia Naţională pentru Romi în cadrul 

Programului „Anul european al cetăţenilor” 

50.000 lei 
01.07.2013 –   

15.12.2013 

Obiectiv general: Creşterea accesului cetăţenilor 

români de etnie romă din Municipiul Botoşani  la 

serviciile de sănătate în contextul implementării 

Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 

pentru perioada 2012-2020. Pentru atingerea 

obiectivelor generale ale proiectului se vor avea în 

vedere 2 aspecte  principale: 

a)Evaluarea stării de sănătate pentru un număr 

reprezentativ de persoane de etnie 

romă neasigurate medical  în vederea realizării 

unei statistici cu privire la starea generală de 

sănătate în rândul persoanelor care nu beneficiază 

de asigurare medicală  

b)Realizarea a cel puţin 3 parteneriate de 

colaborare pentru implementarea politicilor  

publice de sănătate în contextul ,,2013 Anul 

European al cetăţenilor” 

Obiective specifice: 

1. Derularea unei campanii de informare  educare, 

comunicare cu privire la  

riscurile asociate îmbolnăvirii familiei, 

comunităţii şi avantajele înscrierii  pe lista unui 

medic de familie pentru un număr de cel puţin  

   Rezultate:  

- 1000 de persoane informate, consiliate în domeniul educaţiei 

pentru  sănătate 

- 2 conferinte de presă de prezentare a scopului şi obiectivelor 

proiectului  

-1000 de pliante tiparite si distribuite cu informatii pentru 

sanatate  

- 300 de  recomandări medicale pentru 300 de cetăţeni 

români de etnie romă, nesigurati medical 

- Realizarea unei statistici  pe baza interpretării 

rezultatelor analizelor medicale şi a recomandărilor  

medicale pentru un eşantion reprezentativ de persoane 

neasigurate din comunitatea de romi  

- 3 parteneriate de colaborare încheiate de  partenerii 

din cadrul proiectului cu factori relevanţi de la nivel 

local şi naţional cu rol în influenţarea politicilor publice 

cu privire la îmbunătăţirea accesului la sănătate a 

persoanelor provenite din grupuri vulnerabile 
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1000 de persoane din Municipiul Botoşani pe o 

perioada de 2 luni 

 Pentru realizarea obiectivelor va fi constituită o 

echipă de experţi, (studenţi romi la medicină, 

mediatori sanitari, mediatori  comunitari ) care va 

desfăşura Campania în  municipiul Botoşani 

inclusive prin distribuirea de material informative 

cu privire la sănătate.  Campania va fi derulată în 

colaborare şi sub îndrumarea Direcţiei de sănătate 

publică.  

 

2. Asigurarea unui pachet de analize medicale de 

bază  pentru 300 de persoane  

de etnie romă, neasigurate medical  din 

Municipiul Botoşani într-o perioadă de 2 luni  

     Pentru atingerea acestui obiectiv avem în 

vedere identificarea şi consilierea beneficiarilor 

pentru a participa la acţiune, identificarea 

furnizorilor de servicii medicale specifice, 

asigurarea cadrului optim de desfăşurare a 

acţiunii,  realizarea unei statistici cu privire la 

starea de sănătate a unui eşantion reprezentativ 

de persoane neasigurate din comunitatea locală 

de romi  pe baza interpretării rezultatelor 

analizelor medicale şi a recomandărilor  

medicale pentru persoanele din grupul ţintă. 

 

3. Incheierea a cel puţin trei parteneriate cu 

instituţiile publice locale implicate  

în implementarea Strategiei Guvernului 

României de incluziune a cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 

2012-2020 pentru adaptarea politicilor publice  la 

nevoile  de sănătate a comunităţilor de romi în 

timp de o lună . 
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   Pentru reaalizarea acestui obiectiv  partenerii din 

cadrul proiectului vor desfăşura activităţi de lobby 

şi advocacy pentru încheierea de   parteneriate de 

colaborare cu factori relevanţi de la nivel local şi 

naţional cu rol în influenţarea politicilor publice cu 

privire la îmbunătăţirea accesului la sănătate a 

persoanelor provenite din grupuri vulnerabile 

inclusiv în baza Strategiei Guvernului României 

de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 şi 

în contextul 2013 ,, Anul European al 

cetăţeanului” 

In acest sens proiectul nostrum răspunde unor 

probleme cronicizate cu care se confruntă 

minoritatea romă din  judeţul Botoşani privind 

asigurarea serviciilor de asistenţă medicală  

În special romii proveniţi din cadrul grupurilor 

vulnerabile şi fără asigurare medicală . 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Development of the agriculture sector 

through creation of an agricultural cross-

border network - Dezvoltarea sectorului 

agricol prin crearea unei reţele 

transfrontaliere agricole, depus în cadrul 

Priorităţii nr. 1 a Programului Operaţional 

Comun România – Ucraina – Republica 

Moldova 2007- 2013, are drept obiectiv 

general încurajarea productivităţii şi a 

competitivităţii sectorului agricol în vederea 

intensificării contactelor dintre partenerii de 

pe ambele părţi ale graniţei, în scopul 

2.475.000 euro 

(11.061.270 lei) 

11.10.2013 – 

31.12.2016 

Obiectivele specifice sunt: crearea unei reţele 

transfrontaliere pentru partenerii agricoli din 

Republica Moldova, România şi Ucraina; crearea 

unui Parc Logistic Agro – Industrial în oraşul 

moldovean Sângerei, care va reprezenta legătura 

centrală a reţelei transfrontaliere, adaptarea  

calităţii produselor la normele europene, 

implementarea şi dezvoltarea infrastructurii post 

recoltă în Parcul Logistic Agro - Industrial, 

dezvoltarea serviciilor de bază pentru sortarea, 

congelarea şi depozitarea fructelor în Parcul 

Logistic Agro – Industrial, dezvoltarea produselor 

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt: 1 

parc logistic agroindustrial, Piaţa Viilor renovată, un 

spaţiu de expoziţie amenajat în zona transfrontalieră în 

Piaţa Viilor, o piaţă transfrontalieră virtuală, 3 

campanii de informare pentru agricultori, 3 campanii 

de informare pentru partenerii de afaceri, 3 studii de 

piaţă, 3 baze de date cu producătorii agricoli, 1 ghid 

pentru investitorul agricol transfrontalier implicat în 

proiect, 3 schimburi de experienţă, 150 de broşuri de 

prezentare a agriculturii transfrontaliere, 3 evenimente 

de diseminarea a rezultatelor din alte ţări, 60 de mape 
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îmbunătăţirii situaţiei economice din aria 

eligibilă a  programului. 

 

şi asigurarea evidenţei contabile pentru 

producătorii agricoli din Parcul Logistic Agro – 

Industrial, crearea şi gestionarea unui colţ 

expoziţional transfrontalier în Piaţa Viilor; 

organizarea schimbului de experienţă şi 

transferului de know-how pe probleme de 

agricultură, între experţii din zona transfrontalieră, 

pentru a promova produsele fabricate în zona de 

frontieră pe pieţele internaţionale.  

de prezentare a celor 3 evenimente de diseminarea 

rezultatelor. 

 

13 

Reabilitare termică în vederea creşterii 

eficienţei energetice a 3 blocuri din 

municipiul Botoşani, finanţat prin Programul 

Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 

prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul 

de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în 

eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe. 

768.430,29 euro 

(3.403.224,07 

lei) 

22.11.2013 – 

22.08.2014 

Obiectivul general al proiectului  este 

îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de 

locuinţe din Municipiul Botoşani în conformitate 

cu obiectivele Strategiei Europa 2020 prin diverse 

măsuri de reabilitare termică, contribuind astfel la 

creşterea calităţii vieţii, creşterea / menţinerea ratei 

de ocupare a forţei de muncă, consum redus de 

energie, limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră 

şi dezvoltarea economiei locale. 

Obiectivul specific al proiectului este 

îmbunătăţirea eficienţei energetice a 3 blocuri de 

locuinţe din municipiul Botoşani în vederea 

obţinerii unei economii anuale de energie de 

minim 40% pe parcursul a 12 luni, prin: 

- Lucrări la spaţiile exterioare ale blocului 

de locuinţe; 

- Lucrări de reparaţii; 

- Lucrări la instalaţia de distribuţie în 

subsol; 

- Lucrări conexe. 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cca 172 familii – 

proprietari de apartamente din blocurile de locuinţe 

incluse în cadrul proiectelor de investiţii care fac 

obiectul cererii de finanţare, după cum urmează: 

- Cca. 57 - blocul de locuinţe nr. 21, sc. A, B, 

C, str. Împărat Traian 

- Cca 38 - blocul de locuinţe nr. 14, sc. A, B, 

str. Tudor Vladimirescu 

- Cca 77 - blocul de locuinţe nr. 40, sc. A, B, C, 

D, E, str. Săvenilor 

 

 

 

14 

Reabilitarea termică a blocurilor din 

strada Aleea Arcului nr. 4, Săvenilor nr. 42 

şi Calea Naţională nr. 56, finanțat prin 

Programul Operațional Regional 2007-2013 – 

Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării 

498.545,46 

Euro 

(2.194.846,42 

lei) 

10.09.2014 – 

30.06.2016 

Obiectivul general al proiectului este promovarea 

coeziunii sociale, prin creşterea eficienţei 

energetice a blocurilor de locuinţe din 

municipiul Botoşani, în conformitate cu 

Implementarea masurilor de eficienta energetica 

propuse prin prezentul proiect, va conduce la 

imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei 

Municipiului Botosani, prin: 
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durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, 

1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența 

energetică a blocurilor de locuințe” 

 

obiectivele Strategiei Europa 2020, contribuind 

astfel la creşterea ratei de ocupare a forţei de 

muncă locală, consum redus de energie şi limitarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 

Obiectivul specific al proiectului este cresterea 

eficienţei energetice a 3 blocuri de locuinţe din 

Municipiul Botosani in vederea obtinerii unei 

economii anuale de energie de minim 40% pe 

parcursul a 21 luni si 11 zile, prin diverse masuri 

de reabilitare termica:  

 Lucrari de interventie la spatiile 

exterioare ale blocului de locuinte; 

 lucrari de reparatii; 

 lucrari conexe 

 Imbunatatirea conditiilor de confort interior 

 Reducerea consumului energetic 

 Reducerea costurilor de intretinere pentru 

incalzire si apa calda menajera 

Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, 

transportul si consumul de energie, rezultand implicit 

utilizarea eficienta a resurselor de energie, in 

conformitate cu Strategia Europa 2020. 

 

 

 

15 

Reabilitarea termică în vederea creşterii 

eficienţei energetice a 2 blocuri din 

municipiul Botoşani, finanțat prin Programul 

Operațional Regional 2007-2013 – Axa 

prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 

orașelor – poli urbani de creștere”, 1.2. 

„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică 

a blocurilor de locuințe” 

 

486.457,39 

Euro 

(2.141.628,67 

lei) 

10/09/2014 - 

30/06/2016 

Obiectivul general al proiectului este promovarea 

coeziunii sociale, prin creşterea eficienţei 

energetice a blocurilor de locuinţe din 

municipiul Botoşani, în conformitate cu 

obiectivele Strategiei Europa 2020, contribuind 

astfel la creşterea ratei de ocupare a forţei de 

muncă locală, consum redus de energie şi limitarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 

Obiectivul specific al proiectului este cresterea 

eficienţei energetice a 2 blocuri de locuinţe din 

Municipiul Botosani in vederea obtinerii unei 

economii anuale de energie de minim 40% pe 

parcursul a 21 luni si 11 zile, prin diverse masuri 

de reabilitare termica:  

 Lucrari de interventie la spatiile 

exterioare ale blocului de locuinte; 

Implementarea masurilor de eficienta energetica 

propuse prin prezentul proiect, va conduce la 

imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei 

Municipiului Botosani, prin: 

 Imbunatatirea conditiilor de confort interior 

 Reducerea consumului energetic 

 Reducerea costurilor de intretinere pentru 

incalzire si apa calda menajera 

Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, 

transportul si consumul de energie, rezultand implicit 

utilizarea eficienta a resurselor de energie, in 

conformitate cu Strategia Europa 2020. 
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 lucrari de reparatii; 

 lucrari conexe 

16 

Diversitatea multiculturală – pilon de 

dezvoltare comunitară  în judeţele 

Botoşani, Bistriţa–Năsăud şi Iaşi, 

implementat în parteneriat cu U.A.T. 

Municipiul Bistriţa şi Asociaţia „Iubire şi 

Încredere” Iaşi, în cadrul Programului 

PA17/RO13 Promovarea diversităţii în cultură 

şi artă în cadrul patrimoniului cultural 

european finanţat prin Granturile SEE, 

program gestionat de Ministerul Culturii prin 

Unitatea de Management a Proiectului. 

 

195.587,62 

Euro 

(863.268,95 lei) 

22.12.2014- 

31.10.2016 

Obiectivul general urmărit pe parcursul 

implementării proiectului, vizează promovarea 

unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale şi 

consolidarea dialogului intercultural, inclusiv prin 

consolidarea culturii minorităţilor în judeţele 

Botoşani, Bistriţa - Năsăud şi Iaşi.  

 

Rezultatele proiectului sunt: promovarea diversității 

multiculturale prin organizarea a 4  festivaluri (2 la 

Botoșani, 1 la Iași și 1 la Bistrița) și a unor manifestări 

culturale (Iași),  realizarea unui film documentar 

privind cultura și tradițiile multietnice, consolidarea 

dialogului intercultural şi dezvoltarea capacităţii de 

colaborare şi extindere a posibilităţilor de derulare a 

unor activităţi variate în domeniul artistic şi cultural la 

nivel regional şi interregional prin organizarea a 12 

workshop-uri cu specialiști în cultură și arte ce au 

condus la elaborarea și tipărirea a 3 studii sectoriale 

privind cultura și artele din cele 3 areale, diseminate 

prin intermediul unei campanii de promovare și 

advocacy pentru mediatizarea înţelegerii diversităţii 

culturale în România şi în ţările SEE. 

17 

Un nou început- Sprijin pentru dezvoltarea 

unei strategii locale durabile, Programul 

Operational Capital Uman 2014-2020, Axa 

prioritară: 5  Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității; Prioritatea de 

investiții: 9.vi Strategii de dezvoltare locală 

elaborate la nivelul comunității, parteneri 

Asociatia Partnet- Parteneriat pentru 

Dezvoltare Durabilă și SC Agrafics 

Communication SRL; cod MySMIS 114071 

 

42791 euro 

196839.15 lei 

 

01.09.2017-

04.12.2017 

Obiectivul general al proiectului consta in 

promovarea incluziunii sociale, combaterea 

saraciei si a oricarei forme de discriminare in 

municipiul Botosani prin mobilizarea si animarea 

comunitatii si a partenerilor locali in dezvoltarea 

locala, crearea unui Grup de Actiune Locala 

(GAL) si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare 

Locala. 

Rezultatele proiectului: 1 Grup de Initiativa Locala 

infiintat; 10 persoane (membri GAL) absolvente a 

unui curs de dezvoltare a competentelor pentru a 

demara si gestiona procese de dezvoltare la nivel 

local ; 1 cercetare in teren realizata; 4 focus grupuri 

organizate a cate 20 de persoane fiecare; 1 studiu de 

referinta realizat; 1 baza de microdate primare 

intocmita; 1 analiza diagnostic a nevoilor si 

problemelor populatiei din zonele din teritoriul SDL, 

in special ZUM realizata; 5 parteneriate incheiate 

pentru dezvoltarea GAL; un plan de animare a 

teritoriului realizat si implementat; 1 sondaj privind 

monitorizarea si evaluarea activitatilor in randul 

populatiei realizat; 1 Strategie de Dezvoltare Locala 

realizata incluzând o listă indicativă de interventii  

 


