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Programul de Guvernare Programul de Guvernare Programul de Guvernare Programul de Guvernare 2016201620162016    
a a a a răspunsrăspunsrăspunsrăspuns    realitărealitărealitărealității tragice la care a fost martoră ii tragice la care a fost martoră ii tragice la care a fost martoră ii tragice la care a fost martoră societatea românească societatea românească societatea românească societatea românească și  a i  a i  a i  a ggggăăăăsitsitsitsit    solusolusolusoluții care au avut ii care au avut ii care au avut ii care au avut 
efect atefect atefect atefect atâââât t t t îîîîn perioada limitatn perioada limitatn perioada limitatn perioada limitatăăăă    a mandatului primit dar a mandatului primit dar a mandatului primit dar a mandatului primit dar a  a  a  a  și pus i pus i pus i pus bazele unei dezvoltbazele unei dezvoltbazele unei dezvoltbazele unei dezvoltăăăări de structurri de structurri de structurri de structurăăăă    

pentru perioada urmpentru perioada urmpentru perioada urmpentru perioada urmăăăătoaretoaretoaretoare    
    

 În anul 2016 În anul 2016 În anul 2016 În anul 2016 , , , , Guvernul nu a avut posibilitatea să îGuvernul nu a avut posibilitatea să îGuvernul nu a avut posibilitatea să îGuvernul nu a avut posibilitatea să își asume angajarea i asume angajarea i asume angajarea i asume angajarea pe toate fronturile pe toate fronturile pe toate fronturile pe toate fronturile de de de de 
reformă în societate, dar reformă în societate, dar reformă în societate, dar reformă în societate, dar șiiii----a aa aa aa asumat un set de măsuri concretesumat un set de măsuri concretesumat un set de măsuri concretesumat un set de măsuri concrete, limitate ca număr dar cu impact , limitate ca număr dar cu impact , limitate ca număr dar cu impact , limitate ca număr dar cu impact și i i i 
relevanrelevanrelevanrelevanțăăăă    sistemicsistemicsistemicsistemicăăăă. Sarcina concretă a fost aceea de a crea cadrul necesar, neutru din punct de vedere . Sarcina concretă a fost aceea de a crea cadrul necesar, neutru din punct de vedere . Sarcina concretă a fost aceea de a crea cadrul necesar, neutru din punct de vedere . Sarcina concretă a fost aceea de a crea cadrul necesar, neutru din punct de vedere 
politic în care au avut loc politic în care au avut loc politic în care au avut loc politic în care au avut loc ppppregătiri structurale regătiri structurale regătiri structurale regătiri structurale și crearea cadrului organizatoric adecvat pentru i crearea cadrului organizatoric adecvat pentru i crearea cadrului organizatoric adecvat pentru i crearea cadrului organizatoric adecvat pentru 
desfdesfdesfdesfăăăășurarea  proceselor electorale urarea  proceselor electorale urarea  proceselor electorale urarea  proceselor electorale îîîîn condin condin condin condiții optime ii optime ii optime ii optime     
    

În acest context, Instituția Prefectului – Județul Suceava a funcționat perioada anului ce a trecut 
concentrându și activitatea pentru realizarea obiectivelor Programului de Guvernare 2016 . 

 
Raportul privind starta tconomică și socială a judtţului Suctava în anul 2016, elaborat în 

conformitate cu reglementările art. 6, alin. (1), pct. 1, litera f) din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea 
unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare redă o imagine general asupra stării economice şi reflectă evoluţia 
principalilor indicatori economici, sociali şi culturali de la nivelul judeţului, pe baza datelor furnizate de 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale din subordinea Guvernului României, organizate la nivel teritorial.  

 
 
Capitolul 1 – AGRICULTURĂ 

 Activitatea DIRECȚIEI PENTRU AGRICULTURĂ SUCEAVA, a vizat următoarele 

domenii: 

● al producţiti vtgttalt s-a realizat monitorizarea pe o perioadă de 5 ani a evoluţiei în structură  
a situaţiei suprafeţei agricole a judeţului, la 31.12.2016 se prezintă astfel   
Nr.  
crt. 

Sptcificart 2012 
- ha - 

2013 
- ha - 

2014 
- ha - 

2015 
- ha - 

2016 
- ha - 

 

1 Suprafaţa  arabilă   180.621 180.240 179.954 179.945 179.572 
2 Păşuni 90.273 90.547 90.512 90.505 90.021 

3 Fâneţe 73.960 73.898 74.179 74.192 75.076 
4 Livezi 3.008 2.959 2.987 2.957 2.952  

Diferenţele + / - a existentului la finalul anului 2016 faţă de perioada 2012 - 2015, sunt ca 
urmare a schimbării categoriei/destinaţiei, scoaterii din circuitul agricol sau reintroducerii, înfiinţării de 
livezi – pepiniere    etc . 
 Referitor la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, în perioada 01.01.2016-31.12.2016, 
situaţia se prezintă astfel : 
            -au fost emise 11 decizii de scoatere definitivă a terenurilor din circuitul agricol pentru suprafaţa 
de   10.955  m.p.  
           -au fost emise 4 decizii de scoatere temporară a terenurilor din circuitul agricol  pentru  suprafaţa 
de  28.351 m.p. 
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         În ce priveşte aplicarea Legii nr.17/2014 , până la data de 31.12.2016, au fost înregistrate şi 
verificate un număr de 2.983 dosare privind vânzarea – cumpărarea de terenuri agricole, au fost primite 
şi verificate un număr de 830 comunicări de acceptare, eliberându-se  solicitanţilor un număr de 922 
avize şi 1.721 de adeverinţe pentru încheierea  contractelor de vânzare – cumpărare  

În dinamică, producţia vegetală medie obţinută la culturile de bază  în perioada 2012 – 2016, 
se prezintă astfel:  
Nr.  
crt. 

Sptcificart 2012 
kg/ha 

2013 
kg/ha 

2014 
kg/ha 

2015 
kg/ha 

2016 
kg/ha 

1 Grâu +secară +triticale 3.014 2.772 3.182 2.405 3.287 
2 Porumb  3.851 3.603 3.500 2.271 2.956 
3 Cartof  13.648 14.945 18.044 8.685 11.622 

4 Plante furajere  18.407 18.797 19.299 12.209 15.623 
5 Legume 13.944 16.140 16.528 12.012 13.821 
6 Fructe 10.800 10.610 11.755 8.032 8.896 
 

Situaţia la nivelul judeţului privind dotările cu maşini şi utilaje agricole, la data de 31.12.2016, 
este următoarea:   
DENUMIRE Buc. DENUMIRE Buc. 
Tractoare 6.269 Maşini combatere 57 
Combine păioase 457 Combine pentru furaje 33 
Pluguri 4.136 Vindrovere 29 
Maşini împrăştiat amendamente 67 Motocositori 1.480 
Maşini împrăştiat gunoi grajd 183 Greble mecanice 478 
Grape cu discuri 2.828 Prese balotat 483 
Combinatoare 341 Maşini recoltat cartofi 557 
Semănători păioase 560 Remorci cisternă 96 
Semănători-prăşitoare 506 Remorci transport persoane 2 
Maşini plantat cartofi 705 Trailere 421 
Cultivatoare 371 Remorci tractor 2.203 
Maşini erbicidat 578 Remorci auto 542 
Încărcător hidraulic 129 Motocultoare 267 
  

● al zootthniti, s-a coordonat activitatea de monitorizare a efectivelor de animale pe specii  şi a 
producţiei   animaliere . 

În acest sens, situaţia efectivelor de animale  la data de 31.12.2016  comparativ cu perioada 2012 
– 2015,  se prezintă astfel : 
Nr 
crt. 

Sptcificart Total 
tftctivt 

2012 

Total 
tftctivt 

2013 

Total 
tftctivt 

2014 

Total 
tftctivt 

2015 

Total 
tftctivt 

2016 
1 Bovine – total , capete 171.050 162.835 159.888 145.961 130.947 
2 Porcine – total, capete 55.080 54.210 56.573 45.089 32.982 
3 Ovine – total , capete 249.810 257.720 263.636 258.060 255.294 

4 Caprine – total, capete 15.490 18.125 22.216 19.465 18.163 
5 Păsări – total, capete 614.500 534.260 519.300 570.500 387.564 
6 Cabaline – total, capete 25.834 23.175 26.874 16.422 12.906 
7 Iepuri -  capete 13.613 23.600 21.350 11.525 10.569 
8 Familii de albine 20.500 25.980 28.551 25.010 23.496 
9 Animale de blană 80 250 150 140 151 
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 La valorificarea producţiei animale, în anul 2016, comparativ cu anul 2015 s-au obţinut 
următoarele rezultate: 
Produs cantitatt  Anul 2015 Anul 2016 
Carne total   mii tone viu 65,43  56,41 
Lapte vacă  mii hl 3.111,77   3.059,25   
Lapte capră oaie  mii hl  13,41  13,160 
Miere tone  406 390 
Ouă mii buc 63.205 63.860 
 

În anul 2016 au fost realizate un număr de 26 activităţi de îndrumare şi control   privind aplicarea 
programului propriu şi modul de exploatare şi întreţinere a suprafeţelor de păşuni aflate în proprietatea 
primăriilor . 
Situaţia  grupurilor de producători  la data de 31.12.2016, este  următoarea: 
-  comercializare carne porc -1; comercializarea fructe - 1;procesare fructe - 1; 
-  comercializarea de miere de albine - 2;  comercializarea laptelui - 6 . 
     Total grupuri de producători =  11. 
 
   În ce priveşte  asociaţiile agricole, la nivelul judeţului îşi desfăşoară activitatea  :  

-  28  de asociaţii cu profil zootehnic ;   
            -   1  în sectorul vegetal ;     
            -  1 în sector apicol                                                    

 - 2 în sector piscicol 
            - 36  în sectorul creşterea animalelor şi utilizarea păşunilor 
 Total  asociaţii = 68  
. 
 În ce priveşte cooperativele agricol, la nivelul judeţului îşi desfăşoarăactivitatea un număr de  
4 cooperative agricole. 
 
       ● al agriculturii  tcologict şi  al  produstlor tradiţionalt attstatt . 
 În agricultura ecologică, au fost înregistraţi un număr de 945 optratori şi s-a acordat 
consultanţă unui număr de 42 solicitanţi  în vederea  demarării unei astfel de activităţi . 
          În domeniul produselor tradiţionale atestate, în anul 2016 la nivelul judeţului Suceava, în 
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 724/2013 au fost atestaţi de către M.A.D.R. ca  producători de 
produse tradiţionale româneşti, un număr de 5 agtnţi tconomici, în următoarele  domenii : 
- produse din carne = 1 agent economic ; 
- produse din lapte  = 2 agenţi  economici ; 
- produse din peşte = 1 agent economic ; 
- dulceaţă                = 1 agent economic . 

De asemenea, în baza prevederilor  Ordinului nr.394/2014 , un număr de 2 agtnţi tconomici au 
atestat produse alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti  în domeniul produselor din 
carne . 

 ●al tlibtrării dt ctrtificatt şi autorizaţii 
 În baza solicitărilor făcute şi a documentaţiilor depuse şi verificate, în anul 2016 au fost eliberate 
un număr dt 4 ctrtificatt biomasă, 4 autorizaţii dt dtfrişart şi 32 dt autorizaţii ptntru înfiinţart 
plantaţii pomicolt. 
 

Activitatea OFICIULUI DE STUDII PEDOLOGICE ŞI AGROCHIMICE SUCEAVA   
În anul 2016, cu sprijinul şi sub îndrumarea Direcţiei pentru Agricultură Suceava, la nivelul  

OSPA Suceava, au fost obţinute rezultate bune în ce priveşte activitatea managerială de organizare şi 
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desfăşurare a întregii activităţi inclusiv pe linie financiară şi s-au realizat următoarele lucrării şi studii de 
specialitate: 
- a fost încheiat un număr de 25 contractt privind realizarea de studii pedologice, agrochimice şi 

furnizarea de informaţii de specialitate pentru amenajamente pastorale, din care 20 cu primăriile din 
judeţ şi 5 cu Direcţia pentru Agricultură Suceava în baza Ordinului 278/2011; suprafaţa contractată 
şi  executată a fost de 6.047,17 ha , valoarea lucrărilor executate şi recepţionate  fiind de 135.618 lti  

- a fost încheiat un număr de 21 contractt cu persoane juridice pentru realizarea de studii de 
specialitate pentru înfiinţarea de livezi şi studii speciale; valoarea lucrărilor realizate şi încasate 
fiind de 35.781 lti ; 

- a fost încheiate un număr de 8 contractt, încasându–se suma de 3.617 lti, pentru scoaterea din 
circuitul agricol; 

- au fost realizate analize fizico-chimice de sol pentru 22 dt ptrsoant fizict şi juridict, suma 
încasată fiind de 10.260 lei . 

 
  Activitatea OFICIULUI JUDEŢEAN DE ZOOTEHNIE SUCEAVA în anul 2016, s-a 
desfășurat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr 1188/2014 și a avut ca obiectiv general 
coordonare și îndrumarea tehnică, exploatarea, ameliorarea și reproducția animaleleor, conservarea și 
managementul durabil al resurselor genetice la animale și la alte specii de interes zooeconomic; 
Principalele rezultate și acțiuni realizate  sunt redate sintetic: 

 
Activitatea de reproducţie 
             Situaţia realizării principalilor indicatori de reproducţie este redată în tabelul următor :      
                                                                                            

Specificare Program Realizat % 
Monte vaci şi viţele 89600 89640 100 
Monte scroafe 6800 6820 100 
Monte oi şi capre 222500 222650 100 
Monte iepe 5400 5405 100 
Viţei  86600 86650 100 
Purcei 54400 54460 100 
Miei şi iezi 244800 247800 101 
Mânji 3800 3800 100 

       
 Pentru monta naturală dirijată au fost autorizaţi următorii reproducători masculi: tauri-28 cap., 
berbeci – 103 cap., armăsari-34 cap., eliberându-se autorizaţiile de montă pentru reproducători şi 
autorizaţiile de funcţionare pentru punctele de montă respective:   
 Situaţia montelor şi produşilor realizaţi din montă naturală cu reproducători autorizaţi, este 
următoarea:  
            număr  

 Specificare  Program Realizat  % 
Monte Vaci şi 
viţele 1900 1060 54 
Monte scroafe   3  
Monte  ovine 1800 1880 104 
Monte caprine  250 270 108 
Monte iepe  340 165 48 
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Numărul de animale însămânţate artificial la data de 31.12.2016 a fost următorul: 
                                                                                                            capete 

Specificare  Program Realizat % 
IA vaci şi viţele 45.700 33833 74 
IA scroafe      700      676 97 
Viţei din IA 26.700 27.096 101 
Purcei din IA 5600 5643 101 
TOTAL    

    
 Pentru efectuarea de însămânţări artificiale la taurine s-au folosit 43.943 dozt mattrial stminal 
congelat, obținute de la tauri de mare valoare genetică, fiind efectuate un număr total de 42.368 
însămânţări artificialt, în cele 82 localități din cele 114 de la nivelul județului  
  
          O acţiune permanentă, pe tot parcursul anului, a constituit-o coordonarea activităţii de 
identificare, individualizare şi înregistrare a cabalinelor. În cursul anului 2016, s-au identificat, 
individualizat, înregistrat, acordat numărul unic UELN şi eliberat paşapoarte la un număr de 1.027 
capete ecvidee din localităţile judeţului şi s-au operat în baza de date ieşirile de ecvidee prin sacrificari, 
mortalităţi sau vânzări în alte judeţe – 1.470 capttt. 
  
 Activitatea de ameliorare   
     În activitatea de ameliorare a efectivelor de animale un accent deosebit s-a pus pe activitatea de 
control al producţiilor. La taurine, începând cu anul 2014, s-a efectuat controlul oficial al producţiei de 
lapte la un număr de 6.432 capete, proprietate a 356 fermieri şi al celui de carne pentru 2.236 capete, la 
57 fermieri. 
        Pentru controlul oficial al performanţelor productive la caprine au fost verificate un număr de 
920 de către o societate autorizată  
 
     Activitatea de inspecţie 
 În activitatea de inspecţie, obiectivul principal constă în supravegherea aplicării şi respectării 
prevederilor legislaţiei din domeniu. În acest sens, cel mai importante acțiuni efectuate, au fost : 

- Verificarea a 22 puncte de însămâmnțare artificială, privind modul de păstrare amaterialului 
seminal și asupra înregistrării însămânțărilor  

- Controlul la 6 puncte de montă naturală   
- Controale şi verificări la 50 de ferme pentru controlul performanţelor la producţia de lapte la 

taurine, și a producției de carne la 12 ferme  
- Controale la 40 de apicultori privind Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor. 

Verificarea a 17 cereri depuse de 4 forme asociative pentru obținerea a 6926 numere de 
identificarte pentru stupii deținuți; 

- Evaluarea a 4 cazuri bovine cu leucoză, 130 ovine de scrapie și 4 cazuri cabaline cu anemie 
infecțioasă  și altele  

 
Activitatea DIRECŢIEI SANITAR - VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA 

ALIMENTELOR (DSVSA), în cursul anului 2016, s-a  concretizat: 
1. Monitorizarea indeplinirii actiunilor prevezute in Planul de Inspectie si Control  

DSVSA Suceava a realizat controale tematice pentru a se verifica respectarea legislatiei sanitar 
veterinare si pentru siguranta alimentelor de catre Circumscriptiile Sanitare Veterinare si pentru 
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Siguranta Alimentelor,Circumscriptiile Zonale dar și Circumscriptiile Sanitare Veterinare Concesionale, 
astfel: 

a) Controale tematice în perioada sarbatorilor, in zonele de interes turistic; 
b) Controale tematice în unități de abatorizare, procesare carne și lapte; 
c) Controale la raft, în supermarketuri și hipermarketuri; 
d) Controale în trafic în baza protocoalelor existente între autoritatile statului, împreuna cu 

reprezentanții altor instituții cu atribuții de control; 
e) Controale în piețe și în târgurile de pe raza județului împreună cu reprezentații altor instituții; 
f) Controale în exploatațiile profesionale nonprofesionale de animale ca urmare a verificării 

activității medicilor veterinari concesionari din judetul Suceava;  
g) Controale tematice în taberele școlare și în unități de învățământ; 
h) Controale tematice in unități de depozitare și comercializare a produselor farmaceutice de uz 

veterinar dar și a unităților de fabricare a furajelor medicamentate; 
i) Controale tematice în grădini zoologice și adăposturi pentru animalele fără stăpân;  

2. .Monitorizarea si verificarea realizarii actiunilor prevazute in Planul  National Cadru de 
Inspectie si Control  in vederea: 

a)Păstrarii indemnitatii teritoriului judetului Suceava de boli infecto- contagioase majore; 
b)Prevenirii apariției de toxiinfecții alimentare; 
c)Realizării siguranței alimentelor; 
 
În cursul anului 2016 au fost tmist un număr total dt 26 dt ordonanțt din care 10 Ordonanțe de 

interzicere a activității și 16 Ordonanțe de suspendare a activitatii. 
În anul 2016 au fost sancționatt contravtnțional un număr dt 174 dt socittăți și dt ptrsoant 

fizict în cadrul ctlor 2567 insptcții tftctuatt,  
 
3. Realizarea actiunilor sanitar veterinare din cadrul Programului de Supraveghere, prevenire, 

control și eradicare a bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia 
animalelor, protectia mediului, precum si alte actiuni prevazute in programe nationale pe care Directia 
Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a trebuit sa le puna in aplicare in cursul anului 2016 
fiind redate mai jos: 

Tuberculinare bovine-87851 animale 
Testari LEB bovine-83042 animale 
Testari Bruceloza bovine-83015 animale 
Testari Bruceloza ovine si caprine-17775 animale 
Vaccinare anticarbunoasa bovine-115399 animale 
Vaccinare anticarbunoasa ovine si caprine-2945705 animale 
Vaccinare anticarbunoasa ecvine-10985 animale 
Vaccinare antirabica vulpi-2500 momeli vaccinale 
Vaccinare antirabica caini-36520 animale 
Vaccinare antirabica pisici-2861animale 
Vaccinare antipseudopestoasa pasari-179324 pasari 
Testare AIE cabaline-2719 cai 
 

În cursul anului 2016, în abatoarele din judetul Suceava au fost sacrificate un numar de 171.792 
animale din care 33.216 capete bovine, 125.750 capete porcine, 12.826 capete ovine, rezultand 
cantitatea de 16966,5 to dt carnt, aceasta cantitate fiind cu 880,05 to mai mare decât in anul 2015. 
Aceasta diferență poate fi explicată prin creșterea consumului de carne comercializată în județ, după 
cum urmează: 
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Produs 2015 

(cantitatt/to) 
2016 
(cantitatt/to) 

Diftrtnta 
        to 

carne vita 6229  6791  +562  

Carne porc 9625 9997  +372 
Carne oi/miei 232.45 178.50 -53.95 
Total carne verificata 16086.45 16966.5 880.05 
 
-Situatia tpizootică in judtțul Suctava în cursul anului 2016: 

În judetul Suceava au fost declarate 36 focart dt boală cu 28 focart dt boală mai multe  decât 
în anul 2015, an în care au evoluat doar 8 focare de boală: 
1.Anemia infectioasa ecvina- 4 focare de boala 
2.Rinotraheita infectioasa-7 focare de boala 
3.Leucoza enzootica bovina-3 focare de boala 
4.Leptospiroza-7 focare  de boala 
5.Trichineloza-9 focare de boala 
6.Rabie-4 focare de boala 
7.Scrapie-1 focar de boala 
8.Loca Americana-1 focar  de boala 
 

În cursul anului 2016 au fost stinst 3 focart dt boală, după cum urmtază: 
1.Anemia infectioasa ecvina- 3 focare 
2. Rabie-1 focar 

În ceea ce privește Situația Autorizarilor din punct de vedere sanitar veterinar, în cursul anului 
2016 au fost emise un număr total 1.315 de documente, din care : 

-Autorizații sanitar veterinare -4 unități 
-Înregistrări unitati pentru vânzare cu amănuntul- 538 unități 
-Inregistrări unități pentru vânzare directa- 46 unități 
-înregistrari mijloace de transpost -180 
-Vize auto-547 

 
În domeniul Ctrtificării și supravtghtrii animaltlor care au făcut obiectul comtrțului 

intracomunitar, în anul 2016, au fost introduse și inregistrare prin sistemul TRACES un număr de 232 
capete bovine, 52 capete ovine, 8 ecvine, 31.886 capete suine, peste 1,82 to, păsări 2.202,7 mii capete 
,ouă incubat 837,2 mii buc. și au ieșit tot prin același sistem un număr de 7224 bovine, 2489 ovine,172 
câini și 2 lei de la o grădina zoologica din județ. 

 
În domeniul Exporturilor și Comtrțului intracomunitar cu produst și subprodust dt 

origint animală, în anul  2016 : 
Schimburi intracomunitare:certificate sanitare veterinare-620 pentru: carne- 943 tone, produse 

din carne-386  tone, produse lactate 283 tone și subproduse și piei 587 tone având ca dtstinații pentru 
produsele sus mentionate: Cipru, Grecia, Italia, Marea Britanie, Spania, Germania, Irlanda, Belgia, 
Olanda. 

Export țări terțe: certificate sanitare veterinare -76 pentru: carne- 128  tone, produse din carne-
235 tone, produse lactate 176 tone, având ca destinații:Turcia, Serbia, Siria 

Intrări din comunitate:certificate sanitare veterinare -126 pentru:carne- 1958 tone, lapte intrat la 
procesare prin firma terta din judetul  Bihor 15 554 hl, Țările din care au intrat produsele au fost: 
Ungaria, Olanda, Germania, Spania. 
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Import produse de origine nonanimală  în anul 2016 (legume/fructe/vinuri etc.) Au fost 
certificate 260 pentru 2372 tone din Ucraina, Turcia, Polonia și Republica Moldova. 

DSVSA Suceava a acordat în anul 2016 un număr total de 4235 avizt inttrjudtttnt ptntru 
animalt, după cum urmează: 

-avize interjudetene pentru bovine-3615 avize 
-avize interjudetene pentru ovine-294 avize 
-avize interjudetene pentru pasari-6 avize 
-avize interjudetene pentru  porci-304 avize 
-avize interjudetene pentru cabaline-16 avize 

 
În anul 2016, Laboratorul Sanitar Vtttrinar și ptntru Siguranța Alimtnttlor din cadrul 

DSVSA Suceava a efectuat un număr total de 155.905 analizt, cu 21.423 analize mai multe decât în 
2015, după cum urmează:  
 

Dtnumirt analizt dt laborator 2015 2016 
 

Diftrtnta 
         

Determinarea entitatilor morbide la animale 123825 143132 +19307 

Determinarea reziduurilor din alimente 
 

1331 1963 +632 

Examinarea din punct de vedere fizico-chimic si 
microbiologic al alimentelor 

9326 10810 +1484 

Total 134.482 155.905 +21.423 
 
 În cursul anului 2016, inspectorii DSVSA Suceava au asigurat Programul de Permanență în 
cadrul CSV-PIF Sirtt, ocazie cu care au confiscat cantitatea de 2.205,92 kg produse alimentare de 
origine animală, produse ce proveneau din țări terte. 
 

Activitatea de Idtntificart si Inrtgistrart a Animaltlor în anul 2016 s-a desfășurat conform 
Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și 
Înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor  este redată dupa cum urmează: 

Înrtgistrarta animaltlor în sisttm: 
Bovine-44574 capete 
Ovine- 78489 capete 
Caprine-3943 capete 
Suine-15848 capete 
 
Pasapoarte emise 2015 2016 Diferenta 
Pasapoarte originale 29533 41937 +12404 
Pasapoarte duplicat  1557 5689 +4132 

 
 Activitatta OFICIULUL  JUDEȚEAN FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE (AFIR) din 
anul 2016, a vizat următoarele domenii : 

-Verificarea  unui număr  total de 183 ctrtri dt finanţart aferente Programului FEADR  pentru 
măsurile ce vor fi finanţate prin PNDR   2014 – 2020, din care:  

- Verificarea a 349  documtntaţii ptntru modificart contractt dt finanţart Program  FEADR 
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- Primirea, verificarea şi avizarea a 69  dosart dt achiziţit FEADR 

- Primirea şi verificarea 399 dosart ctrtrt dt plată aferente Programului  FEADR., instrumentate 
pentru toate măsurile SAFPD 

- Monitorizarea  investiţiilor  FEADR. și întocmirea a 3 rapoartt dt progrts pentru SAFPD 

 De asemenea, s-au derulat acţiuni de promovare a măsurilor cuprinse în Programul  FEADR 
și s-au oferit informații tuturor persoanelor interesate de modalitățor de obținere a finațării și 
implementării proiectelor  pentru investițiile rurale .  

 
AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ (A.P.I.A) Ctntrul 

Judtțtan Suctava a avut în responsabilitate  derularea şi gestionarea fondurilor privind: 
A. Plăţilt dirtctt, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, care se aplica în agricultura 

in perioada 2015- 2020 (schema de plata unică pe suprafața; plata redistributivă; plata pentru 
practici agricole benefice pentru clima și mediu; plata pentru tinerii fermieri; schema de sprijin 
cuplat; schema simplificata pentru micii fermieri);  Ajutoarele  Nationale Tranzitorii (ANT) care 
se acorda în domeniul vegetal și zootehnic in limita prevederilor bugetare anuale alocate de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și măsurile de dezvoltare rurală (din PNDR); 

B. Măsurilt sptcifict si măsurilt dt piaţă. 
A.P.I.A. implementează scheme de plată și măsuri pentru fermieri finanţate din: 

� Fondul European pentru Garantare în Agricultură – F.E.G.A. ca plăţi directe în cadrul Schemei de 
Plată Unică pe Suprafaţă – S.A.P.S.; 

� Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – F.E.A.D.R. ca plăţi a măsurilor din 
cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.)  2014-2020 Măsurile: 10 (Agro-
mediu si clima), 11 (Agricultura ecologica) si 13 (Plăți zone cu constrângeri naturale); 

� Bugttul naţional – Ajutoarele Naționale Tranzitorii. 
 
A. Activitatta privind Plăţilt dirtctt, ANT-urilt si Masurilt dt dtzvoltart rurala poate fi 

structurată astfel: 
1. Primirea şi administrarea corectă a cererilor de sprijin pe suprafaţă SAPS, plăţi compensatorii 
pentru măsurile de dezvoltare rurală - sprijin pentru zona montană defavorizată ZMD si plati 
agromediu  pentru zonele desemnate ca eligibile in cadrul acestor masuri, plati nationale - A.N.T. şi a 
documentelor aferente acestora pentru anul 2016. În anul 2016 au fost primite şi analizate un număr 
total dt 48.991ctrtri cu solicitari pe schemele de sprijin enumerate mai sus; datorita faptului ca cererea 
este unica,  cele 17.075 ctrtri pentru A.N.T.-uri in domeniul zootehnic se regasesc in nr total de cereri. 

2. Sprijinirea potenţialilor beneficiari pentru accesarea de credite bancare . Pentru anul 2016, in 
vederea sprijinirii fermierilor, APIA a continuat relatiile de colaborare cu Bancile comerciale si cu 
Fondul de Garantare a Creditului Rural, semnand Conventii si acte aditionale privind finantarea 
capitalului de lucru pentru beneficiarii schemelor de sprijin pe suprafata, Centrul judetean Suceava a 
eliberat un număr de 203 adtvtrințt pentru credite. 

3. Activitatea de Control pe Teren se poate rezuma la efectuarea controalelor, conform eşantionului 
transmis de APIA Central, astfel:   

Eșantion ptntru control campania 2016: 
a. Eșantion  teledetectie                                                  -   1.539 ftrmt 

� din care cu scop control TF                             23 ferme 
� din care cu scop control M10                            1 ferme 
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� din care cu scop control M11                            4 ferme 
� din care cu scop control M214                          9 ferme 
� din care cu scop control SMR 1                       34 ferme 
� din care cu scop control ECO                          66 ferme 
� din care cu scop control STRAT VEGETAL    1 ferma 

b. Control clasic                                                            -     431 ftrmt 

� din care esantionati MF                                  90 ferme 
� din care esantionati SAPS                            133 ferme 
� din care esantionati DR                                252 ferme 
� din care esantionati ECO                             151 ferme 

c. Control  GAEC 4                                           -                95 ftrmt 
d. Supracontrol                                                  -                   6 ftrmt 
e. Verificare BF  in teren  conform Anexa 17      -            315 antxt 
f. Colectarea punctelor esantioanelor de culturi pentru controlul prin teledetectie, Campania 2015; 
g. Vizite rapide pe teren, pentru a verifica prezenta culturilor ce se recolteaza in perioada iunie - 

iulie 2015. 

4.  Activitatea de  control administrativ formal/vizual ale cererilor de ajutor in vederea verificarii  
conditiilor  de eligibilitate, activitate care cuprinde toate elementele al căror control prin mijloace 
administrative este posibil si oportun. 

5. Cel de-al doilea control administrativ prin care toate cererile de plată verificate la controlul 
administrativ în sistem şi toate cererile selectate pentru controlul pe teren, pentru care s-au introdus în 
sistem datele obţinute la control şi pentru care s-a efectuat controlul administrativ, sunt verificate din 
nou, din punct de vedere al completitudinii, corectitudinii şi respectării procedurilor şi al 
operării/verificării în baza de date IACS  urmat de etapa de supracontrol care vizeaza efectuarea unei 
analize amănunţite a dosarelor de sprijin din punct de vedere al completitudinii, corectitudinii şi 
conformităţii cu procedurile stabilite,  pentru un eşantion de 5% din totalul cererilor de plată. 

6. Autorizarea cererilor de  sprijin pentru plata  in avans  si  plati  regulare  pentru  Campania 2016 
pentru cererile de  sprijin  pe scheme  de plata. Situatia autorizarii si platilor pe suprafata pana la data de 
30 decembrie 2016 este urmatoarea: 

6.1 Plata SAPS avans si regular (din FEGA) : 
S-a efectuat plata avansului catre fermierii care au depus cereri de plata in cadrul Schemei de Plata 

Unica pe Suprafata (SAPS) - Campania 2016 și pentru care s-a efectuat verificarea necesara conditiilor 
de eligibilitate in conformitate cu art. 2 al Regulamentul 1748/2015. 

Din data de 1 decembrie 2016 s-a demarat  plata finala  catre fermierii care au depus cereri de 
plata in cadrul Schemei de Plata Unica pe Suprafata (SAPS) - Campania 2016, conform articolului 75 
din regulamentul 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013. 

Cursul valutar pentru FEGA a fost stabilit la 4,4537 lei/euro. 
Cuantumul stabilit pt schtmt dt plata: 
Schema de Plata Unica pe Suprafata SAPS                      = 96,88 euro/ha; 

Plata redistributiva (PR) - nivelul I (1-5 ha)                     =   5,00 euro/ha; 

Plata pentru practici agricole benefice pt. clima si mediu  = 57,37 euro/ha; 

Plata pentru tineri fermieri                                              = 22,87 euro/ha. 

6.2 Plata finală Măsura 214 (din FEADR-95% si BN-5%): 
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 Pentru un numar 1.823 de fermieri cu angajamente aflate in derulare in cadrul M 214 au fost 
finalizate controalele admistrative, implicit indeplinirea conditiilor prevazute de art.75(2) al 
Regulamentului (UE) nr.1306/2013 pentru efectuarea platilor finale. 

7. Depistarea si recuperarea sumelor acordate necuvenit  conform art. 80, alin. 1 şi 2 din Regulamentul 
CE nr.1122/2009. 

8.  Actualizarea, întreţinerea şi completarea Bazei de date a Sisttmului dt idtntificart al parctltlor 
agricolt LPIS, care reprezintă o componentă a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, constituit 
pe baza ortofotoplanurilor, hărţilor, documentelor cadastrale sau a altor referinţe cartografice conform 
art. 17 din Regulamentul CE nr. 73/2009 şi art. 6, alin.1 din Regulamentul CE nr. 1122/2009.  

 Au fost verificate si validate în baza ortofotoplanurilor noi, în urma controalelor pe teren , 
teledetecţiei şi la  solicitările fermierilor un număr de 4929 BF (Bloc Fizic) si au fost editate un număr de 
1317 BF. 

B. Activitatta privind Măsurilt Sptcifict şi Măsurilt dt piață  

Măsurile Specifice și Măsurile de Piață privesc o serie de ajutoare finanțate din F.E.G.A., din 
Bugetul Național sau din F.E.A.D.R. 

Activitatea Serviciului Măsuri Specifice are ca scop principal primirea, administrarea cererilor de 
plată, informarea potentialilor beneficiari despre prevederile legale şi procedurale de acordare a 
ajutoarelor privind apicultura, creșterea animalelor, laptele, fructele și legumele, alimentele, cerealele, 
fructele și laptele în școli, renta viageră. 

Situaţia cererilor primite pe acte normative pentru aplicarea Măsurilor Specifice: 

 

Nr. 
crt. 

Schtma sprijin 

2015 2016 

nr. 
ctrtr

i 

nr. 
ctrtri 

tligibilt 

Valoart 
(lti) 

nr. 
ctrtri 

nr. 
ctrtri 
tligibil

t 

Valoart  
(lti) 

1 
HG  1050/2013 

1 1 962.835,37 1 1 1.067.777,06 Programul Naţional Apicol  
2014 -2016  (PNA) 

2 

OUG 67/2013 pt modificarea 
lui OUG  96/2002; 
HG761/2011 si  HG 1628/2008 
Acordarea ajutorului comunitar 
pentru furnizarea laptelui si 
anumitor produse lactate 
elevilor din  instituţiile şcolare 

3 3 2.289.381,63 2 2 2.217.676,83 

3 

OUG 24 / 2010, HG 
800/2013, HG 788/2014 
Privind implementarea 
programului de încurajare a 
consumului de fructe in scoli 

2 2 1.227.433,09 1 1 1.012.847,95 

4 

HG 759 / 2010, HG 769 /2014 
Privind acordarea de ajutoare 
specifice pentru îmbunătăţirea 
calităţii produselor agricole în 
sectorul de agricultură 
ecologica 

294 239 1.441.894,72 
Sunt incluse in cererea unica 
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5 

 MASURA 215/ A 
Plati privind bunastarea 
animalelor – pachetul a – 
porcine 
 

11 4 8.768.785,18  4 4 6.355.087,15 

6 

 MĂSURA 215/B 
Plati privind bunastarea 
animalelor – pachetul b – 
pasari 
 

2 1 217.325,07  1 1 409.320,82 

7 

H.G.1179/2014  HG 39/2015 
ŞI NOTA 97032/14.01.2015 a 
Directiei Generale Afaceri 
Europene şi Relatii 
Internaţionale - 
AMELIORARE  

2 0 81.320 3 

Acțiune 
în 

desfășura
re  

513.055,00 

8 
OUG 45/2015  ajutor de stat  
secetă severă 

 
1242  
 

1226 2.485.194,16  - - - 

9 

LEGEA 247/2005 
Privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei precum 
şi unele măsuri adiacente (titlul 
11 rentă viageră) 

241 241 255.919,31 234 234 249.339,61 

10 

HG 886/ dtctmbrit 2016 
privind distribuirea unei sume 
pentru producatorii de carne de 
porc și suma stabilita in anexa 
la regulamentul delegat (UE) 
2016/1613 al Comisiei din 8 
septembrie 2016 

- - - 4 4 734.282,58 

11 

HG 1174/2014  și OMADR 
1727/2015, 
Pentru acordarea ajutorului de 
stat privind motorina utilizata 
in agricultura pentru 
intreprinderile mici si mijlocii 
ce desfasoara activitate in 
domeniul productiei primare 
agricole. 

 

233 
acord

uri 
preal
abile 
și 569 
(total 
cereri 
cumu
late 
pe 

cele 
patru 
trime
stre) 

569 
(total 
cereri 
cumulat
e pe 
cele 
patru 
trimestr
e) 

2.834.605,89 

245 
acordur

i 
prealabi

le și  
590 

(total 
cereri 

cumulat
e pe 
cele 
patru 

trimestr
e) 

590  
(total 
cereri 

cumulat
e pe cele 

patru 
trimestr

e) 

2.586.085,77 
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12 

HG 160 din 16 martit 2016 
cu modificărilt din HG  367 
din 18 mai 2016, 
 pentru distribuirea sumei 
stabilite în anexa la  
Regulamentul delegat (UE) 
2015/1.853 al Comisiei din 15 
octombrie 2015 de acordare a 
unor ajutoare excepţionale cu 
caracter temporar fermierilor 
din sectorul creşterii 
animalelor, SECTOR 
PORCINE 

- - - 4 4 117.400,01 

13 

HG 160 din 16 martit 2016 
cu modificărilt din HG  Nr. 
367 din 18 mai 2016, pentru 
distribuirea sumei stabilite în 
anexa la  Regulamentul delegat 
(UE) 2015/1.853 al Comisiei 
din 15 octombrie 2015 de 
acordare a unor ajutoare 
excepţionale cu caracter 
temporar fermierilor din 
sectorul creşterii animalelor, 
SECTOR  LAPTE 

- - - 2.358 2.343 4.173.420,23  

 
Inspecţiile efectuate în anul 2016, comparativ cu anul 2015: 

 
INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI 

MATERIALULUI SĂDITOR SUCEAVA efectuează controlul, certificarea identității şi calității 
semintelor, înregistrarea, supravegherea, monitorizarea şi acreditarea agenților economici furnizori de 
semințe şi material săditor in toate etapele producerii, prelucrării şi comercializării.  

În anul 2016 s-a urmărit îmbunătățirea calității inspecțiilor în câmp în privința menținerii 
identității şi purității varietale, îmbunătățirea calității rezultatelor la analizele de laborator la probele de 
intern şi a documentelor de calitate emise. 

Procesul de control şi certificare a vizat depunerea declarației de multiplicare la cererea operatorilor 
economici înregistrați pentru culturile de toamnă şi primăvară şi pentru materialul săditor pomicol, 
dendrologic şi ornamental.pentru suprafaţa de 1225 ha, de către 39 de agenţi economici, astfel :  

Măsuri dt piaţă  / Sprijin financiar 
acordat dt la bugttul dt stat 

 

Nr. 
insptcţii 

Nr. 
suprainsptctii / 
supracontroalt 

2015 2016 2015 2016 
Măsuri de piaţă (Ajutor comunitar acordat furnizarii laptelui in 

scoli;  Ajutor financiar acordat in cadrul  programului incurajare  
consum de fructe in scoli - distributia de mere;  Cota de lapte;  

Masuri de retragere de pe Piata LEGUME si FRUCTE)  

555 217 2 0 

Masuri specifice (Schema de ajutor de stat pentru 
compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic 

de seceta severa OUG 45) 
210 10 3 0 
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       La materialul săditor pomicol s-au eliberat documente de inspecții în câmp la un număr de 6 
agenți economici pentru un număr de 88.150 buc. specii diferite de pomi fructiferi (câmpul 2 şi 3) , iar la 
materialul săditor dendrologic ornamental şi floricol (specii de arbuști ornamentali ,foioase ,conifere, 
flori) suprafața de 45,23 ha pentru un număr de 651.893 buc., de la 14 agenți economici, verificând un 
număr de 171 parcele. Au fost redactate şi eliberate un număr de 20.378 buc etichete oficiale la material 
săditor pomicol. 

Controlul anual al optratorilor tconomici inrtgistrati în vtdtrta indtpliniri ctrinttlor 
ptntru continuarta activitatii dt productrii, prtlucrart şi comtrcializart a stminţtlor şi 
mattrialului săditor, s-a concrteizat în:  

- verificaţi şi monitorizaţi un număr de 210 operatori economici întocmindu-se un număr de 210 
fişe de supraveghere şi monitorizare conform legislaţiei în vigoare şi avizând 39 operatori economici în 
activitatea de producere,  39 operatori economici în activitatea de prelucrare şi 132 operatori economici 
în activitatea de comercializare a seminţelor şi materialui săditor. 

-  retragerea  definitivă a  autorizaţiilor  de la 31 operatori economici. 
Controlul calității stminttlor si mattrialului saditor prin analizt dt laborator în 

conformitatt cu normtlt în vigoart (nr tșantioant analizatt) a constat în : 
- efectuareaa . 1197 determinări din care puritate 147, germinație 212, umiditate 115, stare 

sanitara 152, determinări cartof 11 şi alte determinări material săditor 448. 
 - redactarea şi verificarea a  39.729 buc etichete oficiale şi 11.747 buc etichete furnizor pentru 

loturi de semințe destinate comercializării.  
În 2016 s-au realizat venituri proprii în sumă de 137.515 lei provenind din tarife control în câmp, 

analize laborator şi vize autorizații de producere, prelucrare şi comercializare. 
Controlul rtsptctării ltgislațiti în domtniu a constat în: 
- 30 controale tematice şi periodice dispuse de Inspecția Națională pentru Calitatea Semintelor, 

verificandu-se 27 depozite, 33 magazine, 10 piețe şi târguri. În urma acestora s-au confiscat şi distrus un 
număr de 335 pomi fructiferi, iar un număr de 203 buc. de diferite specii de pomi şi plante ornamentale 
au fost blocate şi  returnate către agenții economici furnizori. 

De asemenea, s-a urmărit activitatea de import conform legislație în vigoare. Au fost verificate 
un nr. de 10 importuri cu următoarele cantitaţi: 
Cartofi  sămânță            –              2 importuri        -  25,5  tone;  
Material plantare nuc     -             3 importuri          -  6.58  buc; 
Plante ornamentale          -           5  importuri         -  7.827 buc. 
 

 OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SUCEAVA (OCPI)  

Activitatea de avizare și recepție documentații tehnice: Au fost soluționate un număr de 1.155 
ctrtri dt rtctpțit tthnică care s-au finalizat prin 1082 admittri și 73 rtspingtri.  

Verificare şi recepţie lucrări pentru înscrierea în cartea funciară: au fost soluționate un număr de  
28.212 cereri de recepție finalizate prin 26135 admiteri și 2077 respingeri.   

Verificarea cererilor de reexaminare ca urmare a soluționării unor cereri cu respingere au fost 
înregistrate un număr de 80 cereri de reexaminare, din care 11 cu admittrt și 69 cu rtspingtrt   

Lucrărilt dt înrtgistrart sisttmatică în cadrul proitctului CESAR: 
UAT Moara  

În luna octombrie a fost întocmit procesul verbal de acceptare pentru lucrarea de înregistrare 
sistematică, în cadrul Proiectului CESAR  

UAT Mănăstirta Humorului: în luna octombrie a fost preluată documentația în format digital în 
vederea demarării verificărilor a copiilor spre publicare  Au fost verificate 1380 fișiere din totalul de 
6450 reperzentând 21,40% . 
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Lucrărilt dt înrtgistrart sisttmatică întocmitt la nivtl dt stctor cadastral în baza 
prtvtdtrilor OUG nr. 35/2016 

Au fost întocmite 59 contracte de finanțare între ANCPI şi UAT-uri conform prevederilor OUG 
nr. 35/2016, dintr-un număr de 105 UAT-uri eligibile. S-au încheiat 17 contracte de execuție între UAT-
uri şi persoane fizice sau juridice autorizate în domeniul de activitate. 

Pentru un număr de șase UAT-uri:Liteni, Siret, Bosanci, Ilișești, Capu Cîmpului, Berchișești s-au 
definitivat lucrările de înregistrare sistematică la nivel de sector, în conformitate cu prevederile OUG nr. 
35/2016. Au fost recepţionate un număr de 1890 imobile. 

Pentru UAT Iaslovaț în luna octombrie s-a procedat la afișarea documentelor tehnice, la data de 
23.12.2016 încheindu-se perioada de afișare. Lucrarea este în curs de actualizare în conformitate cu 
soluțiile date la rezolvarea celor 94 cereri de rectificare depuse de cetățeni. Pentru UAT Ciprian 
Porumbescu, s-a predat documentația întocmită în conformitate cu prevederile OUG nr. 35/2016, în 
format digital aceasta fiind în curs de verificare. 

Pentru UAT Cornu Luncii, în cadrul PNCCF s-a procedat la verificarea la teren a unui număr de 
912 imobile în patru sate componente ale comunei în vederea pregătirii datelor care vor face obiectul 
verificării ulterioare predării documentației întocmită de prestator. 

Proiectul este în curs de desfăşurare fiind  definitivate lucrările de măsurare şi colectare a actelor 
de la proprietari. Lucrarea cuprinde aproximativ 16 000 imobile. Lucrările sunt în graficul asumat de 
către executantul lucrării. 

Emittrta titlurilor dt proprittatt: au fost verificate și redactate un număr de 1037 titluri dt 
proprittatt din care un număr de 952 titluri pentru o suprafață de 1.411,219 ha ttrtn agricol și un 
număr de 85 titluri pentru o suprafață de 542,6922 ha ttrtn cu vtgttațit fortstitră. 

Emittrta aviztlor ptntru scoattrta ttrtnului din circuitul agricol: au fost analizate şi 
verificate un număr de 24 documentaţii pentru care au fost emise un număr de 4 avize de soatere 
temporară a terenurilor din circuitul agricol pentru o suprafaţă de 2,8351 ha şi un număr de 20 avize 
pentru scoaterea definitivă a terenurilor din circuitul agricol pentru o suprafață de 2,6344 ha. 

La Serviciul publicitate imobiliară, în anul 2016, la nivelul O.C.P.I. Suceava au fost înregistrate 
în Registrul General de Intrare 185.545 ctrtri pentru înscrieri în cartea funciară, eliberări extrase de 
carte funciară sau copii după alte documente din arhivă, după cum urmează: 

- B.C.P.I. Suceava – 73.357 
- B.C.P.I. Rădăuți – 39.877 
- B.C.P.I. Fălticeni – 25.445 
- B.C.P.I. Câmpulung Moldovenesc – 16.257 
- B.C.P.I. Gura Humorului – 15.422 
- B.C.P.I. Vatra Dornei – 15.187 
La nivelul O.C.P.I. Suceava a fost implementată aplicația e-Terrra 3, o aplicație care asigură 

înregistrarea cererilor și furnizarea serviciilor de cadastru și publicitate imobiliară mult mai rapid și 
facil. 

Tot în aceeastă perioadă, la nivtlul O.C.P.I. Suctava au fost convertite din format analogic în 
format digital un număr de 35.800 cărți funciare.     

În anul 2016, cuantumul total al vtniturilor incasatt pentru serviciile prestate de OCPI și alte 
surse a fost de 10.934, 8 mii lti  

Fondurile alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli – subventii – pe anul 2016 prezintă 
următoarea structură: 
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Modalitatea de  
finanţare 

Fonduri aprobate prin 
buget  

Credite repartizate  Plaţi nete efectuate  

Subventii ( lei) 5.390.793 5.390.743 5.308.153 

Fondurile alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli – venituri proprii – pe  anul 2016 prezintă 
următoarea structură: 

Modalitatea de  
finanţare 

Fonduri aprobate prin 
buget  

Credite 
repartizate  

Plaţi nete efectuate  

Venituri proprii 1.530.610 677.969 664.339 
 

CAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ  (CAJ)  SUCEAVA  
Pentru realizarea obiectivelor propuse la începutul anului prin Planul de Acţiuni 2016,  în cadrul 

Camerei Agricole Județene Suceava s-au iniţiat o serie de acţiuni tematice prin care s-a urmărit 
realizarea următoarelor obiective:  

a) Dezvoltarea agriculturii și a satului românesc 
 Pentru realizarea acestui obiectiv s-au ținut dezbateri pe cinci tematici: 
 - Influența schimbărilor climatice asupra mediului și culturilor agricole;  

 - Norme de ecocondiționalitate în cadrul măsurilor și schemelor de plată, în conformitate cu 
prevederile manualului de proceduri elaborat de APIA şi AFIR;  
 - Prevenirea, prognozarea, monitorizarea și controlul atacurilor bolilor, dăunătorilor și 
buruienilor. Utilizarea produselor de protecție a plantelor și a echipamentelor;  
 - Atestarea produselor tradiționale în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 724/2013 în 50 
localități din județ. 
 b) Transformarea gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole cu caracter comercial, formarea şi 
consolidarea clasei de mijloc în spaţiul rural 

 În scopul transformării gospodăriilor țărănești în ferme comerciale s-au efectuat întâlniri în 60 
localități cu următoarele teme:  

- Ce să producem şi cum să comercializăm? 
- Asigurarea culturilor o necesitate impusă de factorii climatici; 
- Măsuri de rentabilizare a activităţilor din ferma. 

 c) Asimilarea fondurilor europene şi guvernamentale pentru dezvoltare rurală 
 În anul 2016 specialiştii consultanţi au acordat peste 1000 cazuri de consultanţă la solicitările 
fermierilor și s-au efectuat întâlniri în 55 localități cu următoarele teme: 

- PNDR 2014-2020, forme de ajutor financiar acordate producătorilor agricoli de la bugetul de stat 
şi de la Uniunea Europeană; 

- Avantajele asocierii pe grupe de producători; 
- Modalități de sprijinire a tinerilor fermieri pentru a beneficia de fonduri europene. 
 d) Ridicarea gradului profesional al agricultorilor 

Pentru realizarea activităţilor specifice în domeniul formării profesionale continue a 
producătorilor agricoli, C.A.J. Suceava  a urmărit promovarea formării profesionale continue în mediul 
rural şi realizarea acestui obiectiv pe principiile economiei de piaţă. Au fost organizate cursuri în funcție 
de cererile fermierilor din județ. 
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1.Evidenţa absolvenţilor cursurilor de formare profesională a producătorilor agricoli  
 

Nr. 
crt. 

Mtstria Număr cursuri Număr 
absolvtnţi 

1. Apicultură  1 20 
2. Lucrător în creşterea animalelor   2 43 
3. Lucrător în cultura plantelor 2 43 
 TOTAL 5 106 
 
2. Cursuri de formare profesională (instruire) a beneficiarilor măsurilor din PNDR 2007– 2013 
Nr. crt. Măsura  Număr cursanţi  
1. Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri  6 
2. Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-

subzistență 
25 

3. Alte măsuri - 
Total  31 

  
3. Cursuri de formare profesională a beneficiarilor măsurilor din PNDR 2014 – 2020 
Nr.  
crt. 

Măsura  Număr ftrmitri din 
listtlt APIA  

Număr ftrmitri 
instruiți  

1. Măsura 10 – Agro-mediu și 
climă 

1977 489 

2.  Măsura 11 – Agricultura 
ecologică   

35 - 

Total  2012 489 
  
 Pentru creşterea competitivităţii fermelor agricole şi în special a fermelor familiale, s-au 
organizat 20 de loturi demonstrative, din care 16 vegetale şi 4 zootehnice.  
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE - FILIALA SUCEAVA 

Pentru desfăşurarea activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de 
îmbunătăţiri funciare din judeţul Suceava, declarate de utilitate publică, Unitatea de Administrare a 
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare a făcut solicitări către ANIF în vederea obţinerii sumei de 479,35 mii 
lei din fonduri de la bugetul de stat. S-au făcut propuneri pentru lucrări de exploatare, întreţinere şi 
reparaţii în amenajările:  

,,Desecare Chlişeni – Udeşti” în valoare de 479,35 mii lei;la lucrările de îmbunătățiri funciare 
afectate de calamitățile naturale din peioada anilor 2008-2014  

 Suma solicitată a fost aprobată și acordată , executându-se lucrări de decolmatare și distrugere 
a vegetației pe canalele de desecare din amenajarea mai sus menționată . 

Unitatea de Administrare Suceava a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare a emis în anul 2016 un 
număr de 106 avizt ANIF. 
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Capitolul 2 – APE şi PĂDURI 
 
 SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR SUCEAVA (SGA) a desfăşurat în anul 2016 
activități de: 

- administrare, exploatare, întreţinere, reparare, completare si modernizare a lucrărilor 
hidrotehnice  aflate în administrare: defrişări 2405,2 sute mp pe lucrări de apărare și 1,9 km pe 
cursuri de apă neamenajate, terasamente 99,53 mii mc pe lucrările din administrare, 87,73 mii 
mc terasamente pe cursurile de apă neamenajate, gabioane 344,5 mc, anrocamente 1782,3 mc, 
cosiri 42,25 ha, vopsiri 192,5 mp, întreținerea echipamentelor electrice și hidromecanice la 
acumulările din administrare 10.848 ore. 

- coordonare a exploatării lacurilor de acumulare, indiferent de deţinătorul acestora;  

- urmărire a comportării in timp a construcţiilor hidrotehnice din administrare – 116 obiective 
monitorizate;  

- monitorizare a stării și evolutiei calitative a apelor – au fost efectuate 19333 analize fizico-
chimice și 548  biologice si bacteriologice pentru apă, sedimente şi biotă pentru 1867  probe; 

- monitorizare cantitativă a resurselor de apă -  măsurători de niveluri râuri și lacuri 54003, 
măsurători niveluri foraje 9528, măsurători debite râuri 2876, măsurători precipitații 40812, 
măsurători evaporări 1092, măsurători debite aluviuni în suspensie 284. 

- avizare a lucrărilor ce se execută pe ape sau au legatură cu apele, eliberarea autorizaţiilor de 
gospodărire a apelor, notificări de începere a execuției și de punere în funcțiune : 143 autorizații 
de gospodărire a apelor, 70 avize de gospodărire a apelor, 26 notificări începere execuție și 18 
notificări punere în funcțiune;  

- monitorizare a volumelor de apă prelevată – 885 procese verbale,  a volumelor de nisipuri,  
pietrișuri extrase din cursurile de apă – 279 procese verbale și 698 procese verbale evacuări ape 
uzate epurate, cu mențiunea că la data prezentei raportări închiderea pe anul 2016 nu a fost 
finalizată;  

- aparare împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa si 
constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor;  

- asigurare a secretariatelor tehnice permanente în domeniul apărării împotriva inundaţiilor; 

- avertizare şi interventie in caz de producere a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase şi de 
accidente la constructiile hidrotehnice din administrare; 

- elaborare a Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase 
si accidentelor la constructiile hidrotehnice din administrare, precum şi acordare a  asistenţei 
tehnice la elaborarea de către utilizatorii de apă şi comisiile locale a planurilor proprii de apărare;  

- ţinerea la zi a cadastrului apelor şi a drepturilor de folosire a apelor 9.272 obitctivt;  

- întocmire studii de prefezabilitate pentru promovarea de lucrări noi de amenajare pentru 
protecţia calităţii apelor, precum şi pentru prevenirea acţiunii distructive a apelor – 4 teme 
proiectare pentru următoarele obiective de investiții :  

  1. Supraînălțare mal stâng râu Suceava pe tronsonul Vicovu de Sus – Frătăuții 

   Noi, jud. Suceava – etapa a II-a; 

  2. Apărare mal drept râu Siret pentru protejarea frontului de captare a comunei 

   Dumbrăveni, jud. Suceava; 
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  3. Apărare mal râu Siret în zona amonte stații de măsurare a debitelor DESWAT 

   și WATMAN și Stația Hidrometrică Siret; 

  4.Regularizare și apărare de maluri râu Moldova la Drăgușeni, com.Drăgușeni,  

  jud. Suceava 

- pregătire şi perfecţionare a personalului prin diverse forme de instruire; 

- control a utilizatorilor de apă şi a lucrărilor construite pe ape şi în legatura cu apele, din punct de 
vedere al funcţionării si al incadrării în prevederile avizelor si autorizaţiilor de gospodărire a 
apelor – 564 controale;  

- constatare a contravenţiilor si aplicare a sancţiunilor prevăzute de legislaţia în domeniul 
gospodăririi apelor – 52 sancțiuni din care 44 avertismente și 8 sancțiuni contravenționale în 
valoare totală de 240000 lei  pentru încălcarea legislației în domeniul gospodăririi apelor 

 
  SISTEMUL HIDROTEHNIC INDEPENDENT SIRET a desfăşurat, în anul 2016, 

activităţile cuprinse în ,, PROGRAMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR PE ANUL 2016”, 
aprobat de Admin. Bazinală de Apă,,Siret”- Bacău.  
     Exploatare 
 -  Mentenanța echipamentelor hidromecanice 
-   Mentenanța instalațiilor electrice 
    Întreținere si reparații 
     - Terasamente -  27 mii mc 
     - Lucrări beton -    225 mc 
     - Peree mp  - 600 mp  
  Principalele lucrări executate:  

- consolidarea malului drept, în zona Grămești a acumulării Rogojești , pentru a opri 
eroziunea. 

- lucrări de protecție  și finisaje mp  5.612 (s-au executat vopsitorii  la  batardouri 
Acumulare Bucecea) 

- executrea de  lucrări de decolmatare rigole la Acumulările Bucecea și Rogojești�

  - decolmatare Canal Negostina  
 Anul 2016 a fost un an secetos, cu debite mici de intrare în țară pe râul Siret, acumulările 

Rogojești și Bucecea au fost exploatare în regim de  restricții, prin reducerea debitelor de 
uzinare și folosirea volumelor existente în lacuri, cu precădere pentru alimentare cu apă. 
 

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA 

La sfârşitul anului 2016, suprafaţa totală administrată de Direcţia Silvică Suceava este de 
342.024 ha fond forestier, din care 272.412 ha proprietate publică a statului şi 69.612 ha proprietate a 
persoanelor juridice şi fizice, aflată în administrare şi/sau pază. 
 Obiectivele generale ale Direcţiei Silvice Suceava au fost: 

- apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier  
- intensificarea eforturilor de protecţie a pădurilor; 
- gestionarea durabilă a faunei cinegetice de pe fondurile de vânătoare atribuite; 
- dezvoltarea reţelei de accesibilizare a fondului forestier judeţean; 
- recoltarea, prelucrarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier; 

respectarea prevederilor din Standardele de certificare a pădurilor la nivel de direcţie 
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Pentru realizarea acestor obiective au fost realizate activități  pentru: 

1. Rtgtntrarta pădurilor 
În fond forestier de stat, programul pentru lucrările de regenerarea pădurilor în suprafaţă de 

1.640 ha, din care regenerări naturale 730 ha şi împăduriri integrale 910 ha, a fost realizat în procent de 
105%, cu o depăşire de 50 ha la regenerări naturale şi 34 ha la împăduriri integrale. 

Concomitent cu lucrările de instalare a noilor regenerări s-au efectuat lucrări de completări 
curente în plantaţii cu reuşită provizorie pe suprafaţa de 376 ha, cât este prevăzut în program, şi 3 ha 
refacere plantaţii calamitate. 

Valoarea lucrărilor de regenerarea pădurilor a fost de 12.425,1 mii lei. 
În fond forestier privat, suprafaţa cu regenerări este de 630 ha, din care regenerări naturale pe 

92 ha şi împăduriri pe 538 ha. Lucrări de completări s-au executat pe  o suprafaţă de 35 ha.  
 În campania de împăduriri s-au folosit 7,7 milioane puieţi forestieri, din care 5,3 milioane puieţi 
molid,722 mii puieţi brad, 260 mii puieţi larice, 329 mii puieţi stejar, 358 mii puieţi paltin de munte, 56 
mii puieţi salcâm, 207 mii puieţi frasin, 232  mii puieţi fag, 172 mii puieţi gorun, 30 mii puieţi cireş, 67 
mii puieţi pin silvestru, 3 mii puieţi plop e.a., 19 mii puieţi anin, 7 mii puieţi tei, 1 mii puieţi plop alb.În 
majoritate, puieţii au fost asiguraţi din pepinierele proprii.                                           
        În cadrul “Lunii plantării arborilor” s-au desfăşurat o serie de evenimente ca: acţiuni de plantare, 
sponsorizări cu material forestier pentru plantat, expoziţii pe teme specific pădurii, concursuri 
profesionale etc.  

2. Îngrijirta în arborttt 
2.1. În pădurile proprietate publică a statului 
Faţă de programul anual  de 11.300 ha la  lucrările de îngrijire a arboretelor tinere stabilit de 

Regia Natională a Padurilor, fundamentat pe baza prevederilor amenajamentelor silvice şi a stării de 
vegetaţie a arboretelor, au fost realizate 11.983 ha (106%). 

Pe natură de lucrări, situaţia se prezintă astfel: 
La degajări, programul anual s-a realizat în proporţie de 107 %  respectiv s-a parcurs cu lucrări o 

suprafaţă de 1243 ha faţă de un program de 1150 ha.  
La curăţiri, programul aferent anului 2016 a fost de 1150 ha şi s-au realizat 1.252 ha (109 %).  
La rărituri, faţă de un program de 9000 ha s-au realizat până la sfârşitul anului 9.488 ha (105%).  
2.2.În pădurile altor proprietari pentru care s-au încheiat contracte de administrare sau pază 
s-au lucrări de îngrijire o suprafaţă totală de 1.198 hectare. 
Pe natură de lucrări, suprafeţele realizate sunt următoarele: 

� degajări –   115 ha; 
� curăţiri –    94 ha; 
� rărituri –   989 ha. 

3. Exploatarta şi valorificarta masti ltmnoast 
Pe baza prevederilor Codului Silvic şi a amenajamentelor silvice în vigoare, Consiliul de 

Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva a aprobat prin mai multe hotărâri, un program 
de recoltare a masei lemnoase în anul 2016, pentru Direcţia Silvică Suceava de 1.356 mii mc. 

Programul a fost realizat în procent de 99,89%, ca urmare a boicotarii de catre agentii economici 
a licitatiilor organizate de DS Suceava, la finele anului 2016 exploatându-se  un volum total de 1.337 
mii mc. 

Volumul de 1.337 mii mc s-a recoltat astfel: 
- 956,5 mii mc (71%) s-au exploatat de agenţi economici atestaţi, în cadrul 

contractelor de furnizare a masei lemnoase pe picior; 
- 265,9  mii mc (20 %) s-au exploatat prin prestaţii de servicii de exploatare 

de către agenţi economici atestaţi; 
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- 114,6 mii mc (9%) s-au exploatat cu formaţiile  proprii de exploatare, în 
regia ocoalelor silvice. 

4. Prottcţia ptntru mtnţintrta unti stări fitosanitart normalt a pădurilor   
Lucrările de protecţia pădurilor s-au efectuat pentru menţinerea unei stări fitosanitare 

corespunzătoare în pepiniere, solarii, culturi tinere şi arborete de foioase şi răşinoase. 
În cursul anului 2016, dăunătorii forestieri au fost semnalați pe o suprafață de 97.652 ha, 

reprezentând un procent de 29%, din suprafața fondului forestier administrat, în scădere față de anul 
anterior, când dăunătorii s-au semnalat pe o suprafață de 99.646 ha.  

Pe forma de proprietate situația suprafețelor pe care s-au semnalat dăunători forestieri se prezintă 
astfel: 

- 80.728 ha, (30%) în fond forestier proprietate publică a statului; 
- 16.924 ha, (24%) în fond forestier aparținând altor deținători. 
În pepiniere şi solarii, s-au realizat lucrări de depistare, prevenire şi combatere a dăunătorilor, pe 

284 ha. 
În plantaţii şi arborete, s-au realizat lucrări de depistare, prevenire şi combatere a dăunătorilor, 

pe 38287 ha: 
De asemenea, s-au realizat lucrări de monitorizare şi depistare a dăunătorilor defoliatori în 

arboretele de răşinoase (Lymantria monacha), pe 263540 ha şi în arboretele de foioase (tortricide, 
geometride, Lymantria dispar), pe 1679 ha, aceştia rămânând în continuare în stare de latenţă.  

În cursul anului 2016 s-au realizat următoarele cantităţi de lucrări de minim sanitar: 
- linii izolatoare – 10 ha; 
- tratarea puieţilor – 5608 mii puieţi; 
- șanţ de minim sanitar – 14 km; 
- gard viu – 6 km. 
 
GARDA FORESTIERĂ SUCEAVA a contribuit la îndeplinirea următoarelor obiective: 
Suceava este judeţul cu cea mai mare suprafaţă de fond forestier din ţară, aceasta ridicându-se la 

437465 ha la data de 01.01.2016. Suprafaţa reprezintă 6,8% din fondul forestier al ţării și 50,9% din 
suprafaţa totală a judeţului. 

I. Rtîmpădurirta supraftţtlor dt fond fortstitr proprittatt privată şi a ctlor proprittatt 
publică a UAT: 

 La nivelul judeţului Suceava, la finele anului 2016 s-a înregistrat o clasă de regenerare de 6.009 
ha, din care pentru 3184,5 ha nu s-a respectat prevederea din Codul silvic de a fi împădurite în două 
sezoane de vegetaţie de la tăierea unică sau definitivă. Din acest motiv, activitatea de reîmpădurire în 
fondul forestier a devenit prioritară. S-au trimis 96 de somații de împădurire și s-au formulat 2 sesizări 
penale. 

Suprafaţa din clasa de regenerare provine majoritar din fondul forestier privat al persoanelor 
fizice şi juridice - 3490 ha, din fondul forestier proprietatea unităţilor administrativ teritoriale - 915 ha şi 
1604 ha din fondul forestier proprietate publică a statului. 

 În acest sens, s-au întocmit 316 devize pentru reîmpădurirea a 797 ha proprietatea privată a 
persoanelor fizice şi juridice. 
 Realizările s-au concretizat în: 
-     împădurirea a 469 ha fond forestier a persoanelor fizice şi juridice; 
-     împădurirea a  499 ha fond forestier a unităţilor administrativ-teritoriale; 
-     împădurirea a  920 ha fond forestier de stat; 
 În total s-au împădurit 1888 ha în anul 2016. 
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 II. Crtşttrta supraftţtlor dt păduri şi amtliorarta ttrtnurilor dtgradatt:  
 Pentru anul 2016 au fost incluse în programul de proiectare al Gărzii Forestiere Suceava un  
număr de 3 obiective, realizarea de studii de fezabilitate pentru împădurirea unor terenuri degradate 
constituite în perimetre de ameliorare de pe raza județului Suceava.  
  
            III. Monitorizarta şi impulsionarta gospodăririi întrtgului fond fortstitr prin structuri 
autorizatt 

Programarea activităţii de control s-a orientat prioritar spre inspecţii în pădurile private fără 
servicii silvice şi impulsionarea proprietarilor de păduri pentru asigurarea pazei prin ocoale silvice. 

Au fost aplicate un număr de 48 sancţiuni contravenţionale cu o valoare de 51.000 lei, fiind 
preluate în pază 160 ha. 
 
 IV. Controlul aplicării rtgimului silvic în toatt formtlt dt proprittatt asupra pădurii: 

Realizările sunt prezentate în „Situaţia activităţii de control silvic în judeţul Suceava pe anul 
2016 – Comparaţie cu anul 2015”, astfel: 

 
Nr. 
Crt 

Sptcificări 2015 2016 
%2016/ 

2015 

1 Volumul arborilor tăiaţi ilegal 6417 3166 49 

2 Număr sesizări penale 30 28 93 

3 
Valoarea prejudiciilor din infracţiuni - lei 1254638 265091 21 

4 
Număr contravenţii constatate 1018 791 78 

5 
Valoarea amenzilor contravenţionale - lei 1984805 2011800 101 

6 
Material lemnos confiscat TOTAL, din care: 8515 8475 99 

7 
        *  Material lemnos confiscat fizic 1336 1615 121 

8          * Material lemnos care nu se regăseşte, 
confiscat  contravaloric 

7179 6860 96 

9 
Număr sesizări verificate 110 171 155 

 

Din situația prezentată, observăm că, la nivelul județului Suceava, volumul tăierilor ilegale 
constatate a scăzut în anul 2016 la 3166 m.c., respectiv 49% din volumul constatat în anul 2015. 

Evoluţia volumului de masă lemnoasă tăiată ilegal inventariată de Garda 
Forestieră/C.R.S.C/I.T.R.S.V. Suceava în judeţul Suceava pentru ultimii 6 ani este redată în tabelul și 
graficul următor: 

An Vol. taiat ilegal m.c. 
2011 4620 
2012 7709 
2013 7148 
2014 2273 
2015 6417 
2016 3166 
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Intensificarea controalelor din acest an și eficientizarea lor a dus la scăderea volumului de masă 

lemnoasă constatată ca tăiată ilegal.   
În ceea ce priveşte acţiunea de control a circulaţiei materialelor lemnoase şi verificarea activităţii 

operatorilor economici, constatăm un volum de material lemnos confiscat aproximativ egal în anul 2016 
și 2015, dar în cuantum de 35% față de 2014 (23.998 m.c.). Acest lucru se datorează eficientizării 
sistemului "Radarul pădurilor", volumul de lemn transportat/comercializat ilegal a scăzut consistent. 

 

 
 
Ca şi sancţiuni aplicate de instituţia noastră în județul Suceava, în 2016 s-au aplicat 791 

contravenţii, faţă de 1018 în anul 2015. Valoarea contravenţiilor aplicate este aproximativ aceeași în 
2016 faţă de 2015: 
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 În funcţie de constatările efectuate cu ocazia controalelor silvice şi de alte informaţii, Garda 
Forestieră Suceava actualizează periodic zonele din judeţul Suceava cu infracţionalitatea silvică cea 
mai ridicată, astfel încât programarea controalelor să reducă cât mai mult riscul apariţiei unor tăieri 
ilegale de arbori de amploare. 

În perioada 15.11.2016 – 24.12.2016 a fost organizată campania de prevenire, constatare şi 
combatere a recoltării ilegale a pomilor de Crăciun, organizată împreună cu Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean, Inspectoratul Județean de Jandarmi.  

 În pădurile deţinute de primării şi administrate prin ocoale silvice de Stat situaţia regenerării este 
relativ uşor de asigurat datorită colectării fondului de conservare, în pădurile aparţinând persoanelor 
fizice lipsa resurselor financiare destinate regenerării blochează aproape total acţiunea de reîmpădurire.  

 V. Altt activităţi dtsfăşuratt dt Garda Fortstitră Suctava în cursul anului 2016, pt raza 
judtţului Suctava: 

- verificarea şi aprobarea actelor de punere în valoare a masei lemnoase – 624 
- avizarea documentaţiilor de derogare de la prevederile amenajamentelor - 6 
- cerificarea documentaţiilor aferente titlurilor de proprietate şi semnarea titlurilor - 139 
- analiza documentaţiilor depuse pentru eliberarea dispozitivelor de marcat - 43 
- analiza documentaţiilor şi eliberarea avizelor pentru certificatele de origine pentru biomasa 
provenită din silvicultură şi industriile conexe – 54 
- decizii de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional – 2 
- avize pentru funcţionarea structurilor silvice – 4 
 -verificarea îndeplinirii condiţiilor stabilite în planul de conformare pentru ocoalele silvice –   
- verificarea devizelor de împăduriri elaborate de către ocoalele silvice pentru proprietarii de 
terenuri forestiere – 316 devize pentru suprafaţa de 797 ha 
- identificarea proprietarilor care nu au împădurit în termenul legal şi aplicarea sancţiunilor 
- efectuarea controlului anual al regenerărilor la ocoalele silvice private şi de stat  
- emiterea certificatelor de identitate pentru materialele forestiere de reproducere – 36 
- verificarea şi corelarea datelor din raportarea statistică SILV 1 – 4 
- inventarierea terenurilor cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional – activitate 
în curs, efectuată în baza comunicărilor transmise de primăriile unităţilor administrativ – 
teritoriale 
- avizare PUG şi PUZ – 10 
- elaborare acorduri distribuire și utilizare a formularelor documentelor cu regim special - 931. 
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VI. Managtmtntul şi controlul activităţii dt vânătoart:  
- acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului – 22 
- evaluari trofee si verificarea corectitudinii evaluarii acestora - 20 
- eesizări privind activitatea cinegetică (pagube aduse culturilor agricole, limite de fonduri 

cinegetice etc.) - 17 
- verificarea autorizaţiilor de vânătoare şi a armamamentului folosit în acţiuni de vânătoare – 20 
- verificarea respectării regimului autorizaţiilor de vânătoare - 20 
- verificarea criteriilor de licenţiere a gestionarilor fondurilor de vânătoare - 17 
- verificare achitare tarife gestionare fonduri de vânătoare, tranşa I 2014-2015 – 18 gestionari; 
- centralizarea cotelor de recoltă conform Ordinului nr. 818/2015 – 18 gestionari  
- efectuare control de fond cinegetic – 16 
- verificarea respectării clauzelor contractuale de gestionare – 4 
- controale acţiuni de vânătoare – 2 
- verificări privind reaşezarea cotelor de recoltă pe fondurile de vânătoare -  2 
- verificare acţiuni evaluare vânat – 7 
- amenzi la practicarea vânătorii şi regimul armelor de vânătoare – 0 
- centralizare date privind evaluarea efectivelor de vânat – 18 gestionari pe 71 fonduri cinegetice 

 
 
Capitolul 3– CULTURA 

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA și instituțiile de profil aflate sub autoritatea acestuia, 
respectiv Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera”, Centrul Cultural „Bucovina” și Muzeul Bucovinei, au 
desfășurat conform calendarului acțiunilor cultural-artistice aprobat pentru anul 2016. Au fost 
implementate proiectele: 

Crăciun în Bucovina – judtțul Suctava (28 noitmbrit – 13 ianuarit 2016) 
Paşttlt în Bucovina – localităţi din judtţul Suctava (lunilt aprilit-mai 2016) 
Hora Bucovinti – Frasin, judtţul Suctava (21-22 mai 2016) 
Ptltrin în Bucovina – Mănăstirta Putna și Basilica Minor Cacica, judtțul Suctava (6 – 16 

august 2016) 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare, s-au aprobat finanţări nerambursabile din fonduri publice prevăzute în bugetul propriu al 
Consiliului Judtţtan Suctava pentru activităţi nonprofit de interes judeţean,  în valoare de 1.000.000 
lei, pentru un număr de 159  de beneficiari, suma alocată pentru derularea contractelor fiind de 
1.000.000 lei, pentru următoarele domenii de activitate: 

a) Programele unităţilor de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România – s-au 
finanţat  110 proiecte, în valoare de 700.000 lei, suma fiind acordată în totalitate; 

b) Acordarea de fonduri pentru susţinerea programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul 
cultural (simpozioane, manifestări teatrale, apariţii editoriale, etc.) - au fost aprobate 19 proiecte în 
valoare totală de 100.000 lei, sumă alocată în totalitate.  
 
 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ  
 În domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, a fost asigurată inventarierea  şi 
actualizarea evidenţei patrimoniului imobil a ctlor 518 obitctivt aflatt în Lista Monumtnttlor 
Istorict şi au fost monitorizate intervenţiile asupra monumentelor istorice prin  

-     nr. avize eliberate  – 231 
 -     nr. de inspecţii la monumente  – 343 

- nr. de certificate de export definitiv/temporar – 43 
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- colaborări cu Inspectoratul Judeţean de Politie pe probleme de patrimoniu– 16 
- avize specifice conform Legii 17/2014  - 62 
În realizarea acestor atribuţii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava, aplică legislaţia în 

domeniul avizării intervenţiilor  de orice fel, indiferent de proprietar sau administrator , în zone de sit 
arheologic sau istoric, ansambluri de arhitectură cu statut de monument istoric precum şi în zonele de 
protecţie a acestora, precum şi în celelalte domenii de referinţă ale Legii 422/2001 şi a Legii 182/2000, 
O.G. 43/2000. 

Realizează inspectarea periodică a monumentelor clasate şi patrimoniului mobil clasat şi emite 
avize pentru efectuarea de cercetări/supravegheri arheologice la monumentele istorice potrivit 
competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice şi prin reglementările privind protejarea patrimoniului arheologic controlând 
modul în care instituţiile organizatoare ale cercetărilor şi responsabilii ştiinţifici respectă standardele şi 
procedurile în vigoare.  

Asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Comisiei Zonale nr.7 a monumentelor istorice 
pentru avizarea documentaţiilor de construire pentru raza de competenţă judeţele Suceava, Botoşani şi 
Neamţ. 

Asigură demersurile necesare inventarierii şi verificarea actualizării  permanente a evidenţei 
patrimoniului imobil şi comunicarea trimestrial la INMI informaţii şi date necesare realizării şi 
actualizării Listei Monumentelor Istorice. 

Iniţiază şi perfectează colaborări şi schimburi de experienţă cu instituţii omoloage din ţară, cu 
personalităţi ale vieţii culturale locale şi naţionale, întreţine şi actualizează permanent pagina de internet 
a instituţiei http://www.suceava.djc.ro/, şi în cadrul site-ului cultura@peNET, cu informaţii, organizează 
şi urmăreşte modul şi calitatea implementării politicilor culturale europene – cu acces deosebit pe 
patrimoniu cultural comun european şi al obiectivelor lor majore. 
  
  
Capitolul 4– DEZVOLTARE ŞI ADMINISTRAŢIE 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA 
În cursul anului 2016 au fost eliberate 151 avize la autorizaţii de construire, 628 avize la 

certificate de urbanism, 128 certificate de urbanism și 78 autorizaţii de construire. Au fost emise 23 
avize la PUZ și 2 avize PUG, pentru comuna Dorna Candrenilor și orașul Solca. În vederea întocmirii 
proceselor-verbale de recepție la finalizarea lucrărilor au fost regularizate 18 taxe de autorizare și au fost 
înregistrate 15 declarații de sistare a lucrărilor. 
 Pentru ca Programul Guvtrnamtntal „Laptt-corn” şi „Programul dt încurajart  a 
consumului dt fructt în şcoli” să se poată desfăşura în condiţii normale în toate instituţiile de 
învăţământ, s-a monitorizat şi analizat periodic activitatea legată de aplicarea acestora pe parcursul 
anului școlar.  
 Reprezentanții Serviciului monitorizare bugete proiecte, împreună cu delegați ai Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Suceava, Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava şi ai Direcției de 
Sănătate Publică Județeană Suceava, au efectuat controale programate și au luat măsuri pentru a elimina 
orice perturbare în derularea Programului Guvernamental „Lapte-corn” şi a „Programului de  încurajare  
a consumului de fructe în şcoli”, în cursul anului şcolar 2016. 
 Suma alocată derulării acestor programe a fost de 18.930.000 lei, din care s-au achitat 
16.965.640,50 lei, beneficiind de produse un număr 16.641 preșcolari și 67.317 elevi.  

Accelerarea proceselor de reformare a statului, creșterea performanței administrației publice. 
Administrație în slujba cetățenilor, standarde de calitate și standarde de cost în serviciile 

furnizate de stat cetățenilor. Cultivarea încrederii populației și mediului de afaceri în administrația 
publică 
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      Monitorizarta impltmtntării Programului Naţional de Dezvoltare Locală , program finanțat 
de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Ordonanța de urgență nr. 
28/10.04.2013 şi Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013,  domeniul drumuri 
 În anul 2016, în vederea implementării Programului Naţional de Dezvoltare Locală s-au 
verificat și s-au transmis către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice situațiile 
privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate și situațiile privind lucrările 
decontate. 
        S-au informat UAT - urile și s-a acordat asistență tehnică privind documentele ce trebuie 
transmise pentru includerea în Programului Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivelor de investiții 
cuprinse în Lista anexă, în vederea finanțării de la bugetul de stat și întocmirea Contractelor de 
finanțare. 

    În anul 2016, s-au continuat lucrările la obiectivele de investiții (domeniul drumuri) incluse în 
Programul naţional de dezvoltare locală pentru judeţul Suceava, finanțat în conformitate cu OUG 
nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.  

Prin Subprogramul „Infrastructură la nivel județean”, s-a semnat contractul de finanțare   nr. 
198/16049 din 18.07. 2016 pentru alocarea unei finanțări din bugetul MDRAP în sumă de 500.000 lei, 
pentru realizarea obiectivului de investiții: Execuție pod din beton pe DJ177C, km 15+650 în localitatea 
Valea Moldovei,  a cărui beneficiar este Consiliul Județean Suceava. 

Prin actul adițional din 30 decembrie 2016, s-a suplimentat valoarea contractului de finanțare cu 
300.000 lei.  

Pentru acest obiectiv de investiție, în anul 2016 s-a decontat suma de 237.241 lei de la bugetul de 
stat și 50.378 lei din bugetul local, stadiul fizic realizat fiind de 20%.  
 

Modtrnizarta administraţiti publict 
În procesul de implementare și monitorizare a Strattgiti ptntru consolidarta administrațiti 

publict 2014-2020, aprobată prin HG nr. 909/2014 Grupul Județean de Modernizare a administrației 
publice care face parte din Rețeaua Națională de Modernizare RNM. a realizat monitorizarea Strategiei 
pentru modernizarea administraţiei publice din judeţul Suceava. 
  În acest context, în luna aprilie a fost organizată la Conferinţa cu tema Eficienţa capacităţii 
administrative la nivelul structurilor administraţiei publice, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava - Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică și unele organizații non-
guvernamentale județene, în cadrul căreia au fost dezbătute teme care au conturat necesitatea unui cadru 
legislativ stabil funcționării administrației publice în raport cu direcțiile de dezvoltare ale UE și 
obiectivele Strategiei Europa 2020. 

Eficientizarea activităţii proprii se realizează  pe următoarele componente: 
●  Adoptarea unor metode moderne de management la nivelul instituţiei prin: 

- Delegarea de competenţe/ transfer de responsabilităţi asupra deciziilor curente, de la conducere 
spre execuţie (încurajarea managementului participativ). Stimularea iniţiativei ca mijloc general de 
abordare a activităţilor planificate. 

- Elaborarea planurilor şi strategiilor sectoriale cu participarea tuturor angajaţilor; participare 
colectivă la implementarea acestora. 

- Îmbunătăţirea procedurii de evaluare a activităţii instituţiei şi a rezultatelor obţinute/ 
implementarea metodelor de acţiune; 

- Implementarea sistemului de management al calităţii, respectiv al procesului de certificare a 
calităţii serviciilor,  pentru serviciile către cetăţeni. 

●Optimizarea fluxurilor informationale inter si intra-institutionale și îmbunatățirea 
comunicării prin realizarea analizei activității desfășurate în săptamana anterioată și planificarea 
acestora  pentru săptămâna ce urmează  în cadrul ședințelor operative săptămânale sau ori de câte 
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ori situația a impus o, ca de exemplu în perioada desfășurării proceselor electorale sau a 
situațiilor de urgență. 

● Promovarea  imaginii instituției, asigurării transparenţei activităţilor desfăşurate 
pentru cetăţeni  s-a realizat prin: 
   - Mediatizarea activităţii instituţiei prin: conferinţe de presă, comunicate, afişiere, publicare de 

pliante şi broşuri cu atribuţiile prefectului şi ale aparatului de specialitate; 
-   Actualizarea site-ului instituţiei cu informaţii privind activitatea instituţiei şi diverse informaţii 

interes public. 
O altă componentă deosebit de importantă a activității instituției prefectului o constituie 

vtrificarta ltgalității acttlor administrativt tmist sau adoptatt dt autorităţilt administraţiti 
publict localt şi judtţtnt, care în anul 2016, s-a concretizat în:  

- txtrcitarta controlului dt ltgalitatt asupra unui număr dt 41.626 actt administativt 
emise sau adoptate de autorităţile publice locale (6.684 hotărâri şi 34.942 dispoziţii)  

- din care: 41.247 aprtciatt ca fiind ltgalt, 100 revocate de emitent și 253 în curs de 
reanalizare de emitent. 

Au fost formulate un număr de 26 acţiuni la instanţa dt conttncios administrativ (16 hotărâri 
adoptate de consiliile locale şi 10 dispoziţii emise de primari). 

Activitatta dt aplicart a apostilti pe actele oficiale administrative a constat în primirea și 
înregistrarea unui număr de 3.268 ctrtri pentru aplicarea apostilei unui  număr de 4.625 actt 
administrativt. 
 

INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCŢII are în aria de activitate 2.561 
obitctivt, din care : 

- 218 operatori economici cu activitate în construcții; 
- 74 statii de betoane  
- 39 laboratoare  
- 41 agenti economici cu activitate  comercială  
 
În cursul anului 2016, activitatta ct control s-a concretizat într un număr total de 1.130 

controalt, astfel: 
- 292 controale privind calitatea lucrărilor de execuție a celor 120  obiectivede investiții gestionate 

de MDRAP prin PNDR; 
- 62 controale privind urmărirea în exploatare a construcțiilor; 
- 4 controale la operatorii economici cu activitate de proiectare și execuție  
- 5 controale în domeniul performanței energetice; 
- 111 controale în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului  
- 46 controale în domeniul supravegherii pieții produselor pentru construcții și a stațiilor de 

producere a betoanelor , mixturi asfaltice și agregate minerale . 
Activitatta dt avizart și tmittrt acorduri s-a concretizat în analizarea  434 documentații 

tehnice depuse pentru avizări lucrări publice și emiterea acordului  
Reprezentanții Inspectoratului Județean în Construcții  au participat ca membrii în comisiile de 

recepție la terminarea lucrărilor de către investitori și în comisiile de  evaluare a pagubelor produse de 
fenomenele  meteo și ca urmare a acidenelor tehnice la construcții , explozii , alunecări de teren etc. 
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Capitolul 5 – EDUCAŢIE  

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA (IŞJ)  

 Structura reţelei şcolare în anul şcolar 2016-2017, pe tipuri de unităţi de învăţământ, este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

Tip dt unitatt 
TOTAL, 

DIN 
CARE 

PJ 
Structur

i 

URBAN RURAL 

TOTA
L 

PJ 
Struc 
turi 

TOTA
L 

PJ 
Struct 

uri 
Grădiniţe cu program normal 368 8 360 59 7 52 309 1  308 
Grădiniţe cu program 
prelungit 

21 
10 11 20 9 11 1 1 0 

Şcoli primare 100 0 100 3 0 3 97 0 97 
Şcoli gimnaziale 220 141 79 40 37 3 180 104 76 
Licee  37 37 0 31 31 0 6 6 0 
Şcoli speciale 6 6 0 6 6 0 0 0 0 
Cluburi sportive 3 3 0 3 3 0 0 0 0 
Cluburi ale elevilor 7 6 1 7 6 1 0 0 0 
Şcoală postliceala 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
C.J.R.A.E. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
C.C.D. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
TOTAL 765 214 551 172 102 70 593 112 481 
 
Evoluţia rtţtlti şcolart judtţtnt în anul 2016, comparativ cu ptrioada 2009-2015: 

 
Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Dinamica raportată la 
anul anttrior 

Total unităţi 920 865 848 821 813 806 779 765 Scădere cu 1 % 
Rural  732 683 667 641 633 628 603 593 Scădere cu 1 % 
Urban 188 182 181 180 180 178 176 172 Scădere cu 1 % 

Unităţi cu 
personalitate 
juridică 

230 228 217 218 220 219 217 214 Scădere cu 1 % 

Rural  124 122 113 113 113 114 114 112 Scădere cu 1 % 
Urban 106 106 104 105 107 105 103 102 Scădere cu 1 % 

Structuri 690 637 631 641 593 587 562 551 Scădere cu 1 % 
Rural  608 561 554 528 520 514 489 481 Scădere cu 1 % 
Urban 82 76 77 75 73 73 73 70 Scădere cu 1 % 

 
În vederea atingerii obiectivelor propuse s-a realizat încadrarea cu personal didactic, în rețeaua 

școlară a județului Suceava fiind cuprinse: 7.795 cadrt didactict, 1.188 cadrt didactict auxiliart și 
1.518 cadrt ntdidactict. 
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Raportul număr tltvi/număr cadrt didactict, la înctputul anului şcolar 2016-2017 

Nivtl dt învăţământ 
Număr dt 

tltvi 
Număr dt cadrt 

didactict 
Eltvi/cadrt 

didactict 
Preşcolar 19019 1007 18,88 
Primar 33616 1692 19,86 
Gimnazial 29434 2634 11,17 
Liceu şi învăţământ profesional 27856 2007 13,87 
Special 1736 455 3,81 

TOTAL 111504 7795 14,30 
 

Prtşcolar, 
18,88Lictu şi învăţământ proftsional, 

13,87

Raportul număr tltvi/număr cadrt didactict, la înctputul anului şcolar 

 
 

 

Normt didactict şi cadrt didactict pt mtdii (urban, rural) , la înctputul anului şcolar 2016-2017 

Didactic Urban Rural Total 
Norme didactice 4434 3415 7849 
Cadre didactice 4286 3509 7795 
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În unitățile de învățământ 98% este personal  didactic calificat  asigură derularea unui învățământ de 
calitate în concordanță cu cerințele unei societăți moderne. 

Sesiunea 2016 a fost derulată pentru următoarele categorii de cadre didactice: 
347  pentru definitivat, 201 pentru gradul II şi 322 pentru gradul didactic I.  
12       cadre didactice au obţinut echivalarea doctoratului cu gradul didactic I. 

                     2250       inspecţii de specialitate curente şi speciale. 
S-a realizat pregătirea şi monitorizarea debutanţilor în cadrul Programului de formare „Bazele 

formării profesionale” pentru 347 cadre didactice debutante, organizat în vederea participării la 
examenul naţional de definitivat.  
 

Situaţia autorizării de unităţi/specializări în învăţământul de stat, în 2016, comparativ cu 
perioada 2012-2015: 

 

Anul 
Număr  

unităţi şcolart 
 autorizatt 

Număr  
sptcializări 
autorizatt 

Nivtl dt învăţământ 

2012 8 10 - nivel gimnazial, liceal, postliceal 
2013 2 12 - nivel liceal, postliceal 
2014 6 10 - nivel liceal, postliceal, profesional 
2015 9 15 - nivel preşcolar, liceal, postliceal, 

profesional 
2016 3 3 - nivel liceal, profesional 

 
Situaţia acreditării de unităţi în învăţământul particular, în 2016, comparativ cu perioada 2012-2015: 
 

Anul 
Număr unităţi 

acrtditatt 
Nivtl dt învăţământ 

2012 - - 
2013 5 - nivel postliceal, liceal, profesional, preşcolar 
2014 1 - nivel profesional 
2015 - -  
2016 - -  

 
Realizarea planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional prin corelarea domeniilor 

de calificare /specializare cu cele solicitate pe piaţa locală a pieţei forţei de muncă, conform PRAI şi 
PLAI; aprobarea în CLDPS a calificărilor /specializărilor noi propuse, astfel, în anul şcolar 2016-2017 
funcţionează: 122 grupe cu 3.143 elevi. 

 
Rezultatele obţinute de elevi la Examenul de Bacalureat, exprimate în procente de 

promovabilitate la nivel de judeţ, în 2016, faţă de perioada 2012-2015: 

Stsiunta 
Anul 

Iunit-iulit August-stpttmbrit 

2012 46,98% 38,24% 
2013 65,78% 30,97% 
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2014 67,32% 41,42% 
2015 70,09% 23,86% 
2016 72,55% 21,84% 

 
Evoluţia organizării învăţământului cu predare simultană în anul 2016, comparativ cu perioada 

2009-2015. 

Nivtl dt 
şcolaritatt 

Număr  
dt 

unităţi 
în 

2009 

Număr  
dt 

unităţi 
în 

2010 

Număr  
dt 

unităţi 
în 

2011 

Număr  
dt 

unităţi 
în 

2012 

Număr  
dt 

unităţi 
în 

2013 

Număr  
dt 

unităţi 
în 

2014 

Număr  
dt 

unităţi 
în 

2015 

Număr  
dt 

unităţi 
în 

2016 

Dinamică 

Învăţământ 
primar 

231 193 180 167 167 153 143 133 Scade cu 
7% 

Învăţământ 
gimnazial 

11 11 14 15 15 18 22 14 Scade cu 
36,36% 

 
              Rezultatele obţinute de elevi la diferite faze ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi 
extraşcolare, în 2016, comparativ cu anii 20012-2015: 
 

Tipul de 
competiţie 

 
Anul  

Olimpiade pe 
discipline  
faza naţională 

Olimpiade pe 
discipline  
faza internaţională 

Concursuri 
naţionale 

Concursuri 
naţionale 
extraşcolare 

2012 128 5 270 312 
2013 133 2 254 320 
2014 156 11 321 276 
2015 152 8 676 519 
2016 190 7 391 543 

Administrarea Programelor guvernamentale  sociale: 
 Bani de liceu (beneficiari 5598 de elevi), 
Bursa profesională (3075 beneficiari), 
 Rechizite şcolare pentru 10482 elevi,  
Corn și lapte (beneficiari 15658 de preşcolari şi 65035 de elevi de la clasa pregătitoare la clasa a VIII - a  
Euro 200 (481 beneficiari). 
Programul „Școala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun!” / noile educații 

Stabilirea și derularea de fiecare unitate şcolară a programelor de activitate pentru „Şcoala 
altfel”.  
Monitorizarea de către IŞJ Suceava a programului în fiecare unitate şcolară prin inspecţia tematică: 
Aprecierea calităţii activităţilor desfăşurate în unităţile şcolare în cadrul programului Şcoala altfel. 
Participarea la concursul naţional „O activitate de succes în Şcoala Altfel”, obţinerea a 3 premii I (din 10 
activităţi premiate la nivel naţional). 
 

Relația școală – comunitate la nivelul implicării elevilor, părinților, cadrelor didactice în 
derularea unor activități extrașcolare, programe și proiecte educaționale 
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Implicarea elevilor în luarea deciziilor prin intermediul CSE,CJE şi CNE  în vederea stimulării 
iniţiativei, participării şi împlicării elevilor în proiecte specifice „Atelierele cunoașterii”, „Avocatul 
Elevului”, „Tinerii dezbat”. Proiectul „Act și spirit din vremea Unirii” desfasurat de CRE regiunea NE 
Școala de Iarnă Tinerii de azi, adulții de mâine 16 elevi din judet 
Implementarea măsurilor şi acţiunilor din planurile operaţionale conform Strategiei naţionale de 
combatere şi prevenire a violenţei în mediul şcolar, prin Campania RESPECT - Cerc pedagogic al 
responsabililor comisiilor de prevenire a violentei – 200 participanti 
Editarea de către IŞJ Suceava a volumului „Medierea conflictelor”. 

Monitorizarea programelor de tip ”A doua șansă”, ”After school” 
Implementarea proiectului PET056 ”O șansă pentru viitor – servicii integrate pentru tineri aflați în 

situație de risc într-un Centru Social Multifuncțional”, finanțat prin FRDS, prin este facilitat accesul la 
educație pentru 200 de tineri din județul Suceava aflați în situații de risc (160 de etnie romă 

Desfăşurarea programelor judeţene de educare a părinţilor pentru participare la viaţa şcolii -  
„Educaţie parentală” 

 
Dimensiunea europeană şi internaţională a învăţământului românesc, a fost  remarcată la 

nivelul județului Suceava prin acțiuni derulate/implementate precum: 

- Desfăşurarea schimburilor culturale şi a mobilităţilor de elevi şi cadre didactice în cadrul activităţilor 
prevăzute de protocoalele încheiate cu instituţii similare din  Polonia, Ucraina (şcoli de vară, tabere 
internaţionale multietnice simpozioane, conferinţe, cursuri de formare) sau prin Departamentul de 
Relaţii Multietnice Simpozionul Internaţional „Conexiuni de suflet” organizat de Liceul Tehnologic 
Cajvana în arteneriat cu Gimnaziul din Crasna (Ucraina). 

- Şcoala de vară Arbeit fur den Frieden – Muncă pentru pace, organizator Deutsche 
Kriegsgraberfursorge- Rostock Germania şi Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuţi, 8-19 iulie 2016, 
Dragosl  

- Implementarea şi monitorizarea  proiectelor din cadrul programului de cooperare europeană  
Erasmus +  în I.Ş.J. şi în şcolile care derulează proiecte avele, Brașov. S-au monitorizat cele 33  de 
proiecte aflate in implementare  in scolile sucevene, din programul  Erasmus+. 

- Organizarea  unor forme specifice de consultanţă  (întâlniri, seminarii, cercuri, mese rotunde etc. ) 
privind  modalităţile concrete  de realizare a parteneriatelor şi redactarea  documentaţiilor pentru 
obţinerea finanţărilor europene,  prin programul Erasmus +- Program al Comisiei Europene pentru 
educatie, formare, tineret si sport Au fost organizate întâlniri de lucru,  cercuri specifice, seminarii  
de informare/ consultanţă/ formare,  privind programul Erasmus+. 
Au fost derulate 33 de programe de tip KA1+KA2,  în care echipele de proiect au realizat diverse 

mobilităţi în ţări ale UE,  conform contractelor de finanţare şi a graficului de activităţi. De asemenea, s-
au  finalizat  scrierea şi depunerea unor aplicaţii noi pentru KA1 şi KA2 din programul Erasmus+, 
pentru urmatoarea perioadă.    

Obiectivul general al CENTRULUI ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SUCEAVA 
pentru anul 2016, l-a constituit „Dezvoltarea unităţii în concordanţă cu dinamica unei societăţi bazate pe 
cunoaştere, cu tendinţele dezvoltării socio-economice din judeţul Suceava”. Dintre obiectivele, respectiv 
activităţile stabilite de unitate pentru anul şcolar 2015-2016 se pot enumera: 

- adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor 
elevilor; 

- asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială, - dezvoltarea resurselor umane din unitate în 
vederea asigurării calităţii în formare.   
            - dezvoltarea infrastructurii unităţii şcolare în vederea asigurării calităţii în formare. 

O parte din rezultatele acţiunilor întreprinse pot fi vizualizate în tabelul următor: 
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 An şcolar 
2014-2015 

An școlar 
2015-2016 

Dinamica raportată la anul 
anttrior 

Număr elevi 641 639 scădere cu 0,01% 
Cadre didactice 135 135 Constant 
Parteneriate 52 55 Creştere cu 17% 
Rezultate ale activităţilor 
extraşcolare 

395 premii 399 Creștere cu 0,8% 

Promovabilitate total 99% 99% Constant 
Inserţie piaţa muncii 40,08%  41% Constant 

  
 
Capitolul 6– EXTERNE 

La nivelul CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA în cadrul parteneriatelor pe care judeţul 
Suceava le are încheiate cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări, în anul 2016, s-au desfăşurat 
următoarele acţiuni: 

Cu Rtgiunta Ctrnăuţi din Ucraina: 
În perioada 14-16 ianuarie 2016, o delegație a consiliului județean a participat la manifestările 

culturale dedicate sărbătorii Zilei Culturii Naționale, organizate de către Centrul Bucovinean de Artă 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți, în parteneriat cu asociații 
culturale din Regiunea Cernăuți.  

Pe data de 4 martie 2016, Consiliul Județean Suceava a primit vizita unei delegații din Raionul 
Storojineț, Regiunea Cernăuți, formată din opt reprezentanți ai Școlii generale din Crasna și ai Primăriei 
Krasnoilsk, fiind dezbătută posibilitatea încheierii de parteneriate în vederea promovării unor proiecte 
de interes comun și au fost prezentate viitoarele oportunități de finanțare din cadrul Programului 
Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020. 

În perioada 13-14 mai 2016, o delegație a Consiliului județean a participat la cea de-a XII-a 
ediție a Festivalului concurs internațional de muzică populară românească „În grădina cu flori multe”, 
organizat de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Românești de la Cernăuți, în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina Suceava.  

Pe data de 16 mai 2016, o delegație din Regiunea Cernăuți s-a deplasat la Suceava cu scopul de a 
discuta cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Suceava despre problematica din învățământ și 
pentru a identifica puncte comune de cooperare.  
 În cadrul vizitei efectuate în județul Suceava pe data de 23 iulie 2016, Președintele Consiliului 
Regional Cernăuți s-a întâlnit cu președintele Consiliului Județean Suceava, ocazie cu care au fost 
analizate viitoarele direcții de cooperare, respectiv: 
 - necesitatea redeschiderii Punctelor de Control Trecere Frontieră Vicovu de Sus – Krasnoilsk, 
Ulma-Ruska; 
 - dezvoltarea cooperării între universitățile și Camerele de Comerț și Industrie din Suceava și 
Cernăuți; 
 - dezvoltarea cooperării în domeniile situațiilor de urgență, agricultură, turism, sănătate, 
învățământ; 
 - pregătirea proiectelor transfrontaliere de interes comun în cadrul Programului transfrontalier 
România-Ucraina 2014-2020.  

Pe data de 18 august 2016, la Punctul de Control Trecere Frontieră Siret - Porubne a avut loc o 
întâlnire de lucru între reprezentanții Consiliului Județean Suceava și cei ai Administrației Regionale de 
Stat Cernăuți, respectiv ai Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, în cadrul căreia 
au fost discutate aspecte legate de: 
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- finalizarea proiectelor aflate în implementare în cadrul Programului Operaţional Comun 
România - Ucraina - Moldova 2007 – 2013; 

- viitoarele oportunități de finanțare din cadrul Programului Operațional Comun România-
Ucraina 2014-2020; 
 În ziua de 30 septembrie 2016, la sediul Consiliului județean a avut loc o întâlnire a oamenilor 
de afaceri din Regiunea Cernăuți cu omologi din județul Suceava și reprezentanți ai Camerei de Comerț 
și Industrie Suceava.   
 În data de 21.10.2016, la Suceava, în sala Ştefan cel Mare din Palatul Administrativ, a avut loc 
şedinţa comună a Consiliului Judeţean Suceava şi a Consiliului Regional Cernăuţi, în cadrul căreia s-au 
dezbătut câteva probleme de interes major pentru cetăţenii din cele două unităţi administrativ-teritoriale. 

În perioada 1-2 noiembrie 2016, o delegație a județului Suceava a participat la forumul de 
business ucraineano – româno - moldovenesc „Ucraina – Moldova - România: cooperarea inter-
regională transfrontalieră. Starea actuală, tendințe și perspective”, organizat de Consiliul Regional 
Cernăuți, cu sprijinul Camerelor de Comerț și Industrie din Ucraina, România și Republica Moldova.  

În data de 07 decembrie 2016, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret - Porubne a avut loc o 
întâlnire de lucru între reprezentanți ai Consiliului Județean Suceava și ai Administrației Regionale de 
Stat Cernăuți, respectiv ai Consiliului Regional Cernăuți, precum și cu reprezentanți ai Direcțiilor 
vamale și ai Poliției de frontieră din cele două unități administrativ-teritoriale,  

Cu Voitvodatul Podkarpackit din Polonia 
Pe data de 1 februarie 2016, Consiliul Judeţean Suceava a promovat la finanţare nerambursabilă 

proiectul Perfecționarea personalului din învățământul special din județul Suceava în instituții similare 
din Voievodatul Podkarpackie în cadrul programului Erasmus+, Acţiunea-cheie 1 „Proiect de mobilitate 
a personalului din domeniul învăţământului şcolar”, în valoare totală de 53.700 Euro, cu scopul 
îmbunătăţirii nivelului de competenţe şi de aptitudini cheie ale cadrelor didactice și a altor membri ai 
personalului din domeniul învăţământului şcolar special, prin efectuarea unei perioade de observare 
directă la locul de muncă, în școli similare din Voievodatul Podkarpackie, prin consolidarea cooperării 
internaţionale şi prin creşterea accesului transnaţional la resursele educaţionale ale altei ţări. 

Cu Rtgiunta Schwabtn din Gtrmania: 
În perioada 31.03.2015 – 07.04.2016 o delegație a județului Suceava a participat la Târgul de 

primăvară de la Augsburg (AFA), la invitația Consiliului Regional Schwaben. Tema principală a 
standului regiunii Schwaben a fost activitatea din cadrul parteneriatelor, la târg participând toți 
partenerii regiunii (Cernăuți, Suceava și Mayenne).  

În perioada 22.06.2016-28.06.2016, o delegație alcătuită din 15 persoane (8 beneficiari și 7 
însoțitori) din cadrul Complexului de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie ”Blijdorp – O Nouă Viață” 
Suceava și Servicii Multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului, din subordinea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a efectuat o vizită în Augsburg pentru a 
participa la manifestările dedicate zilei Regiunii Schwaben. În acest context, s-au desfășurat mai multe 
acțiuni în cadrul proiectului de incluziune socială pentru persoanele cu dizabilități, la care au participat 
toți partenerii regiunii (Cernăuți, Suceava și Mayenne), beneficiarii suceveni prezentând expoziții cu 
produse realizate în ateliere de lucru și de abilități practice (măști tradiționale, tablouri, mărțișoare, 
felicitări, semne de carte, pernuțe țesute, etc.).  

 Cu Dtpartamtntul Maytnnt din Franţa: 
 În perioada 21-26 august 2016 județul Suceava a participat la Turneul Internaţional de Fotbal 

pentru Juniori „Patru Regiuni pentru Europa”, ajuns la cea de a XV-a ediţie, care a avut loc în 
localitatea Changé, departamentul Mayenne.  
 Începând cu anul 2010, pe lângă evenimentul sportiv al băieţilor, a fost organizată şi o acţiune 
destinată fetelor, cu vârsta între 13-17 ani, care au un anumit talent, în anul 2016 fiind invitate tinere cu 
experienţă în domeniul dansului contemporan, din cele patru unităţi administrativ-teritoriale.  
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Altt acțiuni: 
▪ În perioada 5-7 februarie 2016, reprezentanți ai consiliului județean au fost prezenți la 

Bonyhad, (Ungaria), ocazie cu care s-a semnat protocolul de cooperare privind organizarea celei de-a 
XXVII-a ediții a Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, de către reprezentanţii 
administraţiilor publice din România (Câmpulung Moldovenesc), Polonia (Piła şi Jastrowie), Ungaria 
(Bonyhad), Slovacia (Turčianske Teplice), Ucraina (Cernăuţi) și Republica Moldova (Chișinău) 
implicate în organizare. Obiectivul festivalului îl reprezintă promovarea Bucovinei ca model de 
înţelegere armonioasă şi de colaborare prin păstrarea propriei identităţi culturale şi naţionale.  

▪ Pe data de 12 mai 2016, judeţul Suceava a fost gazda Ambasadorului Republicii Austria în 
România, Excelenţa Sa Domnul Gerhard REIWEGER..  

Pe data de 22 august 2016 o delegație din regiunea italiană Friuli Venezia Giulia, având în 
componență printre alții pe primarul localității. Discuțiile axându-se în special pe investițiile în turism. 
Din delegație au făcut parte și doi români din diaspora care au diverse afaceri în regiunea Friuli Venezia 
Giulia, regiune în care trăiesc și muncesc în jur de 20.000 de români. Oaspeții italieni au apreciat 
programul August – Luna diasporei și au propus organizarea unor evenimente de promovare.  
 Pe data de 25 august 2016, o delegație de oameni de afaceri din Qatar, s-a întâlnit cu 
reprezentanții Consiliului Județean Suceava pentru a discuta despre posibilitatea de a importa carne de 
oaie din această zonă, precum și din județele învecinate. A urmat o vizită la un abator din comuna 
Dumbrăveni, la două ferme de oi din Gura Humorului, respectiv comuna Drăgoiești și la o fabrică de 
brânzeturi din Gura Humorului.  
 ▪ În data de 27 august 2016, premierul Republicii Polone, dna. Beata Maria Szudlo a efectuat o 
vizită oficială în județul Suceava, ocazie cu care s-a întâlnit cu Premierul Dacian Cioloș. Vizita a fost 
strâns legată de comunitatea polonă din Bucovina, reprezentată de Uniunea Polonezilor din România.  
 ▪ În data de 12 septembrie 2016,  judeţul Suceava a fost gazda Ambasadorului Regatului 
Belgiei în România, Excelenţa Sa Domnul Thomas Baekelandt, care a participat la inaugurarea 
Centrului de recuperare pentru adulți cu handicap “Blijdorp – O Nouă Viaţă” din cadrul „Complexului 
Terapeutic Blijdorp - O Nouă Viaţă”, acest proiect fiind realizat în cadrul parteneriatului dintre Consiliul 
Judeţean Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului şi Asociaţia Blijdorp din Belgia. 
 ▪ Pe data de  19 octombrie 2016, judeţul Suceava a fost gazda Ambasadorului Republicii 
Populare Chineze în România, Excelenţa Sa Domnul Xu Feihong. Cu ocazia vizitei a avut loc 
constituirea filialei Suceava a Camerei de Comerț și Industrie România-China, care are ca scop 
intensificarea relațiilor comerciale dintre cele două țări.  
  
 
Capitolul 7 – RELAŢIA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI  

▪ În data de 31 iulie 2016, la Suceava, a avut loc lansarea proiectului August – Luna Diasporei 
din cadrul programului Hai în Bucovina! 
 Luna diasporei a debutat cu acțiunea „Întâlnire cu diaspora din județul Suceava”, organizată pe 
data de 1 august 2016, la care au fost prezenți reprezentanți ai unor instituții locale și centrale, care au 
răspuns la întrebările formulate de sucevenii plecați la muncă în străinătate. Pe tot parcursul lunii au 
avut loc mai multe întâlniri la care au fost prezenți reprezentanți ai unor instituții locale, regionale și 
centrale. Ultima întâlnire cu reprezentanții diasporei a avut loc pe data de 19 august 2016. La aceste 
întâlniri au participat peste 150 de suceveni care lucrează în străinătate, iar principalele aspecte abordate 
au fost:  
 - sprijinirea românilor din diasporă, în special de Departamentul Politici pentru Relația cu 
Românii de Pretutindeni;  
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 - necesitatea de a crea noi platforme de comunicare cu diaspora și de a dezvolta mediul 
asociativ al românilor din afara granițelor;  
 - dezvoltarea infrastructurii de transport;  
 - încurajarea tinerilor antreprenori în domeniul agriculturii;  
 - înființarea unui birou unic, în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Suceava pentru 
sprijinirea sucevenilor din diasporă;  
 - modalitățile de rezolvare a diverselor probleme referitoare la situația terenurilor, actele de 
stare civilă, eliberarea pașapoartelor;  
 - organizarea unor seri dedicate Bucovinei la Londra și promovarea județului la târgurile 
externe de turism;  
 - depunerea unui proiect care să vizeze organizarea de tabere pentru copiii sucevenilor care 
lucrează în străinătate;  
 - implicarea diasporei în demersurile referitoare la introducerea unor noi destinații aeriene 
de/pe aeroportul sucevean și altele  
 

 

Capitolul 8  – BUGET și FINANȚE 
Bugttul judtțului Suctava pt anul 2016 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Suceava nr. 3/2016 şi rectificat ulterior prin hotărâri ale consiliului județean. 
Prevederile bugetare înscrise în bugetul propriu al județului Suceava pe anul 2016 sunt în sumă 

de 405.952.624 lei la partea de venituri și 406.531.535 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit planificat 
de 578.911 lei, finanțat din excedentul bugetului local, conform prevederilor legale. 

La finele anului 2016, încasările realizate sunt de 401.722.197,66 lei, reprezentând 98,96% față 
de bugetul aprobat, iar plățile nete sunt de 356.447.738,37 lei, reprezentând 87,68% față de bugetul 
aprobat. Execuția bugetară se închide cu un excedent de 45.274.459,29 lei. 

Execuția bugetară la partea de cheltuieli este sub cea previzionată prin bugetul aprobat datorită în 
principal: 

- efectuării parțiale a lucrărilor prevăzute a fi executate în cadrul proiectului „Sistemul de 
management integrat al deșeurilor în județul Suceava”, pentru acestea urmând a se încerca încheierea 
unui nou contract de finanțare în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM); 

- imposibilității utilizării în totalitate a sumelor alocate la ultima rectificare bugetară din anul 
2016. 

Structurată pe capitole de venituri și cheltuieli, execuția bugetului local la 31.12.2016 se prezintă 
astfel: 

Indicatori Prtvtdtri 
anualt 2016 

-lti- 

Extcuțit 
31.12.2016 

-lti- 

% 
rtalizart  

TOTAL VENITURI, din care: 405.952.624 401.722.197 98,96 
Venituri proprii, din care: 64.904.999 67.474.293 103,96 

- Cote și sume defalcate din impozitul pe 
venit 

61.170.000 61.716.671 
100,89 

Sume defalcate din TVA 175.371.000 169.016.000 96,47 
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 3.144.547 2.119.780 67,41 
Subvenții 133.813.848 134.222.517 100,31 
Sume primite de la U.E. în contul plăților efectuate și 
prefinanțări 

28.718.230 28.889.607 
 

100,60 
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TOTAL CHELTUIELI, din care: 406.531.535 356.447.738 87,68 
Autorități publice și acțiuni externe 20.863.563 17.358.326 83,20 
Alte servicii publice generale 4.526.485 3.306.922 73,06 
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 1.160.000 908.934 78,36 
Apărare 330.500 255.040 77,17 
Ordine publică și siguranță națională 259.000 253.126 97,73 
Învățământ: 64.834.497 60.346.387 93,08 
Sănătate 4.996.000 4.172.924 83,53 
Cultură, recreere și religie 35.278.056 34.386.267 97,47 
Asigurări și asistență socială 178.364.103 169.824.793 95,21 
Protecția mediului 25.752.349 10.439.487 40,54 
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă 3.180.000 2.935.104 92,30 
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 1.000.000 913.086 91,31 
Transporturi 64.355.920 50.757.967 78,87 
Alte acțiuni economice 1.631.062 589.375 36,13 
Excedent/deficit -578.911 45.274.459  
 
 La veniturile din impozitul pe mijloacele de transport marfă cu masă maximă autorizată mai 
mare de 12 tone : 

- s-a urmărit impunerea, încasarea și virarea către Consiliul Județean Suceava a cotei de 40% din 
impozitul pe mijloacele de transport marfă cu masă maximă autorizată  mai mare de 12 tone; 

- s-au efectuat verificări în 97 de localități; 
- sumele virate de primării reprezintă 40% din sumele încasate de acestea din impozitul pe 

mijloacele de transport marfă cu masă max. autorizată >12 tone.  
- Sume încasate  pentru persoane fizice                          201.657,54 lei 
- Prevederi bugetare pentru persoane fizice                    150.000,00 lei  
- Sume  încasate pentru persoane  juridice                   1.609.236,41 lei     
- Prevederi bugetare  pentru persoane  juridice            1.550.000,00 lei    
- Grad de încasare :                                                                  106,52 % 

  
ADMINISTRAȚIA JUDEȚANA A FINANȚELOR PUBLICE SUCEAVA (AJFP) are misiunea 

de a asigura resursele pentru cheltuielile publice ale societăţii prin colectarea eficace şi eficientă a 
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat din judeţul 
Suceava.  

În anul 2016 A.N.A.F. a realizat transpunerea în practică a măsurilor aferente obiectivelor din 
Strategia fiscal bugetată pe anul 2016, cuprinse în Planul de implementare a Strategiei, având astfel o 
viziune clară asupra etapelor de dezvoltare viitoare, cu linii de acţiune, termene şi responsabilităţi. 
Concret, axele prioritare privesc: 

� combaterea evaziunii şi fraudei fiscale, precum şi a oricăror forme de evitare a declarării şi 
plăţii obligaţiilor fiscale; 

� creşterea eficienţei şi dinamicii colectării, concomitent cu reducerea unui leu colectat; 
� încurajarea conformării voluntare pentru asigurarea unei colectări rapide, la costuri reduse. 

A. Principaltlt vtnituri bugttart rtalizatt pt total şi pt bugttt în anul 2016 şi comparativ cu 
rtalizărilt anului 2015  

În anul 2016 faţă de anul 2015, condiţiile nu sunt comparabile din punct de vedere al 
contribuabililor administraţi, deoarece, începând cu 01 februarie 2016 activitatea de administrare a 
contribuabililor mijlocii a fost preluată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi.  
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Pentru a putea urmări evoluţia încasărilor din anul 2016 faţă de cele din anul 2015, analiza 
trebuie să aibă în vedere date comparabile, adică să fie aferente aceloraşi categorii de contribuabili. 

Astfel, pentru a efectua o comparaţie corectă, prezentăm mai jos încasările totale la nivel de 
judeţ, din care încasările aferente contribuabililor mijlocii, pe anii 2015, respectiv 2016, iar pentru 
comparaţie  s-au avut în vedere, atât în anul 2015 cât şi în anul 2016, veniturile bugetare, mai putţin 
încasările aferente contribuabililor mijlocii. 
 

mil lti 

Vtnituri 

Total, din cart: 

Total  
vtnituri  

2015 

Din cart, 
contribuabili 
mijlocii 2015 

Vtnituri  
2015 fara 

contribuabili 
mijlocii 

Total  
vtnituri  

2016 

Din cart, 
contribuabili 
mijlocii 2016 

Vtnituri 
2016 fara 

contribuabili 
mijlocii 

% vtnituri 
2016 fara 

contribuabili 
mijlocii / 
vtnituri 

2015 fara 
contribuabili 

mijlocii 
TOTAL BGC, 
administrat dt 
A.N.A.F. 1.543,84 411,34 1.132,50 1.296,15 28,93 1.267,22 111,90% 
Bugtt dt stat  
(exclusiv 
încasări în 
vamă) din cart: 749,06 281,45 467,61 580,49 18,71 561,78 120,14% 

Impozit pe 
profit 103,63 49,76 53,87 71,31 0,64 70,67 131,19% 

Impozit pe venit 296,41 48,55 247,86 278,62 3,96 274,66 110,81% 
TVA (exclusiv 
încasări pentru 
importurile de 

bunuri) 257,33 148,72 108,61 157,94 12,75 145,19 133,68% 
Accize 

(exclusiv 
încasări în 

vamă)  9,36 9,33 0,03 1,76 0,39 1,37 4566,67% 
Rest venituri 

(exclusiv 
încasări în 

vamă) 82,32 25,09 57,23 70,86 0,97 69,89 122,12% 
Bugttul 
Fondului 
Naţional Unic 
dt Asigurări 
dt Sănătatt  249,83 38,49 211,34 236,64 3,21 233,43 110,45% 
Bugttul 
asigurărilor 
socialt dt stat 525,51 87,5 438,01 460,56 6,67 453,89 103,63% 
Bugttul 
asigurărilor 
ptntru şomaj  19,44 3,9 15,54 18,46 0,34 18,12 116,60% 
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Activitatta dt gtstiunt 
 

Total contribuabili administraţi, din cart: 40645 
Număr persoane juridice 24124 
Număr sedii secundare care au obligaţii declarative şi de plată, potrivit legii,  
aflate în administrare 513 
Număr persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent 9864 
Număr persoane fizice care exercită profesii libere 3790 
Număr întreprinderi familiale 1934 
Alţi plătitori de impozite şi taxe 420 

Număr contribuabili cu obligaţii dt dtclarart ptntru impozittlt prtvăzutt 
în vtctorul fiscal  222879 
Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit 6659 
Număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor 12470 
Număr contribuabili plătitori înregistraţi în scopuri de TVA 8562 
Accize 12 
Contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator 11968 

Contribuţie de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi  11968 
Contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 
de angajator 11953 
Contribuţie de asigurări pentru şomaj datorată de angajator 11929 
Contribuţie individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi 11929 
Contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare 12522 
Contribuţie pentru asigurări de sănătate datorată de angajator  12007 
Contribuţie pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi 12007 
Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice  11937 
Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor 12021 
Impozit la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă 0 
Redevenţe miniere 40 
Redevenţe petroliere 0 

 
 
Activitatta dt coltctart a crtanţtlor bugttart 
Rtcuptrarta crtanţtlor bugttart datoratt bugttului gtntral consolidat prin aplicarta 
modalităţilor dt txtcutart silită: 
Total număr dt titluri txtcutorii comunicatt din cart: 73.749 
- persoane juridice 41.712 
- persoane fizice 32.037 

Sumt rtalizatt la bugttul gtntral consolidat din txtcutart silita pt cattgorii 
dt contribuabili (lti): 153.604.837 
- persoane juridice (lei) 135.009.765 
- persoane fizice (lei) 18.595.072 
Sumt rtalizatt la bugttul gtntral consolidat din aplicarta măsurilor dt 
txtcutart silită din (lti): 153.604.837 
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- somaţii (lei) 67.161.795 
- popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare (lei) 78.311.217 
- popriri pe venituri - la terţi (lei)  3.013.944 
- sechestre bunuri mobile (lei) 2.840.763 
- sechestre bunuri imobile (lei) 2.277.118 

Număr dt licitaţii organizatt ptntru valorificarta bunurilor mobilt şi 
imobilt stchtstratt:  
 - număr licitati 128 
 - sume (lei) 562.164 
Dtbitori ptntru cart s-a dtschis proctdura dt insolvtnţă  
- număr  99 
- sume (lei) 44.147.975 

Înscritrta aviztlor în Arhiva Eltctronică dt Garanţii Rtalt Mobiliart:  

Număr total de avize înscrise, din care: 561 

Avize iniţiale 398 

Avize de stingere 158 

Avize modificatoare 5 

 
Încasările din executare silită din anul 2016 sunt mai mici decât cele din anul 2015, ca urmare a 

faptului că începând cu luna februarie 2016 administrarea contribuabililor mijlocii a fost transferată de 
la A.J.F.P. Suceava către Direcţia Generală Regională Iaşi. 
 
Valorificarta bunurilor confiscatt 

Vtnituri din valorificări -lti- 
    Prin vânzare                                          376.934  
    Atribuiri gratuite                                            0 
    Distrugeri/casări                                             0  

Total                                             376.934 
Gradul dt valorificart  76.37% 

Bunuri valorificate/ bunuri de valorificat (y) x 100                            
Activitatta dt INSPECŢIE FISCALĂ comparativ anul 2016 cu anul 2015 

Ptrsoant Juridict, s-au realizat un număr de 724 acţiuni dt control, din care: 
�     2 inspecţii fiscale generale; 
� 398 inspecţii fiscale parţiale; 
� 145 controale inopinate; 
�     0 controale încrucişate; 
� 179 constatări la faţa locului. 

 
Dtnumirt indicator Ian - dtc 2015 Ian - dtc 2016 Indict ± % 

număr acţiuni realizate 1.032 724 70,16 
număr inspectori activi 43 42 97,67 

număr acţiuni realizate de un inspector 24 17,24 71,83 
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Numărul de inspecţii fiscale generale şi inspecţii fiscale parţiale/inspector se prezintă astfel: 

Dtnumirt indicator Ian - dtc 2015 Ian - dtc 2016 Indict ± % 
Număr inspecţii fiscale generale 13 2 15,38 
Număr inspecţii fiscale parţiale 676 398 58,88 

Număr controale inopinate 180 145 80,56 
Număr controale încrucişate 41 0 0 

Număr constatări la faţa locului 122 179 146,72 
Număr inspectori activi 43 42 97,67 

Număr  inspecţii fiscale generale / inspector 0,30 0,05 16,67 
Număr inspecţii fiscale parţiale / inspector 15,72 9,48 60,31 

 
Se observă o scădere a inspecţiilor fiscale parţiale cu 41,12% inspecţii şi o scădere a inspecţiilor 

fiscale generale cu 84,62% inspecţii în perioada ianuarie – decembrie 2016 faţă de aceeaşi perioadă a 
anului 2015.  
 În ceea ce priveşte alte tipuri de controale (inopinate, cercetări la faţa locului, încrucişate), 
acestea au înregistrat o scădere de la 343 în perioada ianuarie - decembrie 2015, la 324 în aceeaşi 
perioadă a anului 2016, respectiv cu 19 controale.  

În perioada ianuarie – decembrie 2015 numărul de decizii de impunere emise în numărul de 
rapoarte întocmite a fost de 85,17%, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016 unde numărul de decizii de 
impunere emise în numărul de rapoarte întocmite a fost de 87,50%. 

 

Dtnumirt indicator Ian - dtc 2015 Ian - dtc 2016 
Indict 

±% 
Număr total decizii de impunere emise 586 350 59,73 

Număr total de rapoarte de inspecţie fiscală întocmite 688 400 58,14 
Pondere decizii de impunere în număr de rapoarte 

întocmite 
85,17% 87,50% 102,74 

 
Sumele suplimentare nete atrase în perioada ianuarie – decembrie 2016 au atins o valoare de 

178.025.819 lei, evidenţiindu-se o scădere cu 61.970.948 lei (25,82%) faţă de aceeaşi perioadă a anului 
2015. 

De asemenea, sumele nete suplimentare/inspector în perioada ianuarie – decembrie 2016 sunt de 
4.238.709,98 lei, respectiv 5.581.320,16 lei în aceeaşi perioadă a anului 2015, înregistrându-se o scădere 
cu 1.342.610,18 lei/inspector (adică 24,06%). Menţionăm că a fost dtpăşită ţinta dt 3.000.000 
lti/insptctor. 

 

Dtnumirt indicator 
Ian - dtc 2015 

Ian - dtc 
2016 

Indict 
±% 

sume suplimentar atrase nete (sume suplimentar 
atrase - sume aferente actelor contestate si admise)  
(mii lei) 

239.996.767 178.025.819 74,18 

Număr  inspectori activi 43 42 97,67 

sume atrase suplimentar pe un inspector (mii lei) 5.581.320,16 4.238.709,98 75,94 

 
Sumele suplimentare nete stabilite/inspecţie fiscală (inspecţii fiscale generale + inspecţii fiscale 

parţiale) au cunoscut o creştere în cifre absolute de la 348.326,22 lei/inspecţie fiscală în perioada 
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ianuarie – decembrie 2015 la 445.064,55 lei/inspecţie fiscală în aceeaşi perioadă a anului 2016, 
procentual realizările fiind mai mari cu 27,77%. 

 
Dtnumirt indicator Ian - dtc 2015 Ian - dtc 2016 Indict ±% 

Număr  inspecţii fiscale (generale+ parţiale) 689 400 58,06 
sume suplimentar atrase nete (sume 
suplimentar atrase - sume aferente actelor 
contestate si admise)  - lei 

239.996.767 178.025.819 74,18 

sume suplimentare nete  atrase/inspecţie ( lei) 348.326,22 445.064,55 127,77 
 
Sumele stabilite suplimentar comparativ perioada ianuarie – decembrie 2015 cu ianuarie – 

decembrie 2016, pe categorii de debite, accesorii, amenzi şi TVA fără drept de rambursare, se prezintă 
astfel:  
 

176753,217

151732,593

58244,371

24918,562

358,8 238,55
4767,385

1291,753

5

25555

45555

65555

85555

155555

125555

145555

165555

185555

debite (mii lei) accesorii (mii

lei)

amenzi (mii lei) TVA respins

(mii lei)

ian-dec 15

ian-dec 16

 
Din valoarea sumelor stabilite în perioada ianuarit – dtctmbrit 2016 urmare a deciziilor de 

impunere emise de 171.707.906 lei (suma din decizii de impunere fără TVA respinsă la rambursare şi 
fără sumele suplimentare stabilite la societăţi aflate în insolvenţă), au fost instituite 48 dtcizii dt măsuri 
asiguratorii în valoare de 76.405.651 lei, procentul situându-se la 44,50%. 

 
Din valoarea sumelor stabilite în perioada ianuarit – dtctmbrit 2015, urmare a deciziilor de 

impunere emise de 193.356.980 lei (suma din decizii de impunere fără TVA respinsă la rambursare şi 
fără sumele suplimentare stabilite la societăţi aflate în insolvenţă), au fost instituite 53 dtcizii dt măsuri 
asiguratorii în valoare de 141.722.185 lei, procentul situându-se la 73,30%. 
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Sumele atrase suplimentar în urma inspecţiilor fiscale generale efectuate în perioada ianuarie – 
decembrie 2016 sunt în valoare de 7.671.661 lei, respectiv 3.835.830,50 lei/inspecţie fiscală generală, 
iar în aceeaşi perioadă a aului 2015 sumele atrase suplimentar în urma inspecţiilor fiscale generale 
efectuate sunt în valoare de 39.159.247 lei, respectiv 3.012.249,77 lei/inspecţie. 

 
  Ian - dtc 2015 Ian - dtc 2016 Indict ±% 
nr. inspecţii fiscale generale 13 2 15,38 
durata inspecţiile fiscale generale 52 8 15,38 
nr. zile/inspecţie 4 4 100 
nr. decizii de impunere emise 12 2 16,67 
sume stabilite (lei) 39.159.247 7.671.661 19,59 
sume stabilite/inspecţie (lei) 3.012.249,77 3.835.830,50 127,34 

 
Ponderea numărului de contestaţii depuse de contribuabili în numărul de decizii de impunere 

emise în perioada ianuarie – decembrie 2016 este de 13,43%, iar în aceeaşi perioadă a anului 2015 este 
de 16,21%. 
 

Dtnumirt indicator Ian - dtc 2015 Ian - dtc 2016 Indict ±% 
Nr. decizii de impunere contestate 95 47 49,47 

Nr. total de rapoarte de inspecţie fiscală finalizate 
cu decizie de impunere 586 350 59,73 

ponderea nr. de contestaţii depuse de 
contribuabili în nr. deciziilor de impunere emise 16,21% 13,43% 82,85 
 

În perioada ianuarit – dtctmbrit 2016 s-au soluţionat un număr de 186 deconturi de TVA cu 
opţiune de rambursart. Din totalul solicitat de 30.903.659 lti s-a respins la rambursare suma de 
1.291.703 lti (4,18%) şi s-a aprobat suma de 29.611.956 lei. S-a stabilit TVA suplimentar de plată în 
valoare de 850.364 lti şi accesorii în sumă de 0 lti. 

În perioada ianuarit – dtctmbrit 2015 s-au soluţionat un număr de 441 deconturi de TVA cu 
opţiune de rambursart. Din totalul solicitat de 80.819.556 lti s-a respins la rambursare suma de 
4.767.385 lti (5,90%) şi s-a aprobat suma de 76.052.171 lei. S-a stabilit TVA suplimentar de plată în 
valoare de 651.631 lti şi accesorii în sumă de 104.389 lti. 

 
În perioada ianuarit – dtctmbrit 2016 s-au întocmit 53 stsizări ptnalt pentru prejudicii care 

totalizează suma de 153.256.055 lti, de asemenea au fost instituite 48 dtcizii dt măsuri asiguratorii 
pentru suma de 76.405.651 lti şi s-a diminuat pierderea la un număr de 48 agenţi economici cu suma de 
49.246.555 lti. 

În perioada ianuarit – dtctmbrit 2015 s-au întocmit 76 stsizări ptnalt pentru prejudicii care 
totalizează suma de 205.150.600 lti, de asemenea au fost instituite 53 dtcizii dt măsuri asiguratorii 
pentru suma de 141.722.185 lti şi s-a diminuat pierderea la un număr de 62 agenţi economici cu suma 
de 19.836.644 lti. 

 
Ptrsoant Fizict 
În perioada ianuarie - decembrie 2016,  s-au realizat un număr de 579 acţiuni de control, în timp 

ce în aceeaşi perioadă a anului 2015 s-au realizat un număr de 1.070 acţiuni dt control cu un număr 
total de 16 inspectori activi. Astfel, fiecare inspector a realizat în medie 38,60 acţiuni de control în 



46 
 

perioada ianuarie – decembrie 2016, respectiv 66,88 acţiuni de control în aceeaşi perioadă a anului 
2015.  
 Gradul de încărcare pe un inspector, respectiv numărul de inspecţii fiscale efectuate cu raport de 
inspecţie fiscală de către un inspector este de 29,40 în perioada ianuarie - decembrie 2016, respectiv 
59,06 în aceeaşi perioadă a anului 2015.   
 

Dtnumirt indicator Ian - dtc 2015 Ian - dtc 2016 Indict ±% 
Nr. inspecţii fiscale efectuate 945 441 46,67 

Nr. inspectori activi 16 15 93,75 
Nr. de inspecţii fiscale efectuate de un 

inspector pe an 
59,06 29,40 49,78 

            
În ceea ce priveşte sumele atrase suplimentar, acestea sunt structurate astfel: 
 

Dtnumirt indicator Ian - dtc 2015 Ian - dtc 2016 Indict ±% 
debite (lei) 6.963.522 7.340.240 105,41 

accesorii (lei) 730.386 82.827 11,34 
amenzi (lei ) 162.900 81.300 49,91 

confiscări (lei) 0 0 0 
Total ( lei) 7.856.808 7.504.367 95,51 

Sumt aftrtntt acttlor conttstatt şi admist 
ori dtsfiinţatt 6.812  6.599 96,87 

Nr. inspectori activi 16 15 93,75 
Sume nete atrase suplimentar pe un 

inspector ( lei) 
490.624,75 499.851,20 101,88 

 
Se observă o creştere a sumelor suplimentar atrase pe un inspector cu un procent de 1,88% în 

perioada ianuarie – decembrie 2016 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015. 
În perioada ianuarit – dtctmbrit 2016, ponderea numărului de decizii de impunere contestate 

în totalul deciziilor de impunere emise a fost de 0,95%. 
 

4

421

număr decizii de impunere

contestate

număr decizii de impunere

emise

 
 

S-au întocmit 4 stsizări ptnalt pentru prejudicii care totalizează suma de 628.270 lti şi au fost 
instituite 5 dtcizii dt măsuri asiguratorii pentru suma de 784.389 lti.  

În perioada ianuarit – dtctmbrit 2015, ponderea numărului de decizii de impunere contestate 
în totalul deciziilor de impunere emise a fost de 2,10%. 
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S-au întocmit 6 stsizări ptnalt pentru prejudicii care totalizează suma de 1.074.705 lti şi au fost 
instituite 8 dtcizii dt măsuri asiguratorii pentru suma de 1.869.838 lti.  
 

S-au întocmit 2 (două) stsizări ptnalt pentru prejudiciu care totalizează suma de 198.182 lti, 
de asemenea au fost instituite 4 (patru) dtcizii dt măsuri asiguratorii pentru suma de 1.158.691 lti. 

 

BIROUL VAMAL DE INTERIOR SUCEAVA  

Gradul dt rtalizart a planului dt încasări ptntru 2016, comparativ cu  2015  

Încasările comparative de venituri bugetare realizate de BVI Suceava in anul 2015 și în anul 2016 
sunt prezentate în tabelul de mai jos 

2015 
 

2016 
 

Situațit 
Plan 

Incasări  

PROGRAM 
INCASARI 

INCASAT 
GRAD REALIZ 

PROGRAM 
INCASARI 

PROGRAM 
INCASARI 

INCASAT 

GRAD 
REALIZ 

PROGRAM 
INCASARI 

TOTAL  18.253.200 18.806.249 103,03 25.025.000 25.966.902 103,76 

Informatii gtntralt privind activitatta biroului vamal: 

a. Dtclaratii vamalt prtlucratt in anul 2016 comparativ cu anul 2015. 

INDICATOR 
 
 

2015 2016 
Dinamica 

(%) 
 Numar total de declaratii vamale, din care pe regimuri vamale: 4261 6328 149 

►Punere in libera circulatie 1256 1962 156 

►Antrepozit vamal 0 0 0 

►Perfectionare activa 47 58 123 

►Transformare sub control vamal 0 0 0 

►Admitere temporara 0 0 0 

►Perfectionare pasiva 135 144 107 

►Export 1225 1301 106 

►Tranzit, din care 1240 1801 145 
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     ─emise 243 130 54 

     ─sosite 997 1671 168 

TOTAL GENERAL OPERATIUNI 4261 6328 149 
 
 Activitatea BIROUL VAMAL DE FRONTIERĂ  SIRET este redată  sintetic:  

          În total in anul 2016 la Biroul vamal de frontiera Siret au fost prelucrate un numar de 61.912 
documente vamale. 
          În cadrul Biroul vamal de frontiera Siret in anul 2016 au fost intocmite un numar de 460 procese 
verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, cuantumul amenzilor aplicate fiind de 1.918.500 
lei iar valoarea bunurilor confiscate fiind de 1.974.663 lei.  
          Ca si realizari în anul 2016 la Biroul vamal de frontiera Siret au fost confiscate un numar de 
145.222. pachete tigarete (2.904.440 bucati tigarete) si 73 unitati transport utilizate in traficul cu tigari 
iar alte 102 mijloace de transport au fost retinute pana la plata amenzii. In 20 cazuri au fost inaintate 
catre organele in drept sesizari penale privind infractiuni la regimul vamal. 
          În perioada anului 2016 s-a incasat la bugttul statului suma totala dt 2.227.973,79 lti. 
        Analiza comparativă a anilor 2016 si 2015 arată o creștere semnificativa a traficului prin Biroul 
vamal de frontiera Siret; sume incasate la PVCSC; valoare bunuri confiscate; numar tigarete confiscate; 
numar tigarete abandonate dar o scadere la unii indicatori, cum ar fi: numarul de documente prelucrate. 
 

 Intrare Iesire 
Indicatori 2015 2016 Dinami

ca % 
2015 2016 Dinamica   

% 
Camioane goale     23.128 37.912 164     1.873 1.296   69 
Camioane pline     35.446 43.027 121   49.645 58.619 118 
Autoturisme    183.022 250.824 137 195.204 252.224 129 
Microbuze 56.727 69.922 123 55.333 71.289 129 
Calatori   765.778 1.000.813 131 793.073 1.011.662 128 

Nr. P.V.C.S.C. intocmite           338 460 136    
Sume constatate PVCSC 1.351.500 1.918.500 142    
Nr. sesizari penale          17 20 118    
ARB intocmite 3.859         2.049 53    
Numar tigarete confiscate 1.687.240 2. 904.440 172    
Numar tigarete abandonate    292.460 403.160 138    
Mijloace auto retinute 102 102 100    
Mijloace auto confiscate           28 73 261    
Alcool confiscat 193 248 128    
Auto scanate 344 709 206    
Scanari colete, bagaje 912 940 103    

 
BIROUL VAMAL DE FRONTIERĂ DORNEŞTI    

           În anul 2016, au fost realizate la bugetul de stat,vtnituri în suma totală dt 117.546.791 lti, la un 
nivel de 101% faţă de planul stabilit de către Direcţia Generală a Vămilor. 
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        Încasările, pe surse de venituri, în anul 2016,comparativ cu cele din anul 2015 se prezinta astfel :   

Indicatori 2015 2016 Dinamica 2015/2016 

Taxe vamale 8.185.177 11.810.828 144% 

TVA 124.004.768 96.905.935 78% 

Accize 5.783.112 8.782.064 152% 

Alte venituri 45.762 51.280 112% 

Total 138.029.725 117.546.791 85% 

 
            După cum se poate observa veniturilor încasate şi virate la bugetul consolidat al statului au 
crescut faţă de anul 2016, mai puţin TVA-ul care a scăzut deoarece a crescut suma TVA amânată de la 
plata în momentul vămuirii,cu circa 16 milioane lei cât şi reducerea TVA de la 24% la 20%. 
           La Biroul vamal Dorneşti,de la începutul anului 2016 au efectuat operaţiuni vamale de import, un 
număr de circa 132 agenţi economici si circa 35 agenţi economici care au operaţiuni la export.            
          Printre principalele mărfuri care se importă putem enumera: buşteni,hărtie, îngrăşăminte,materiale 
de construcţii,,produse laminate,metanol iar la export avem: panouri prefabricate din lemn sub diferite 
forme, PAL,cherestea, piese schimb auto, benzină.  
          În anul 2016, au fost întocmite un număr de 29 procese verbale de contravenţie,aplicandu-se 
amenzi  în sumă de 61.000 lei. 
          Efectuând o analiză a indicatorilor fizici, se constată o creştere a acestora față de aceeaşi perioadă 
a anului 2015 mai semnificativă fiind creşterea operaţiunilor vamale de import,numarul tranzitelor si a 
persoanelor controlate dar şi o scădere a unora cum ar fi numărul de mijloace de transport.Scăderea 
numărului de containere controlate este legată de scăderea numărului de exporturi efectuate de către 
agenţii economici,deoarece marea majoritate a exporturilor efectuate la B.V.F.Dorneşti se efectuează 
containerizat.  

Indicator 2015 2016  Dinamica 
2014-2015 

Vagoane controlate 96.481 94.147 97% 

Containere controlate 18.827 12.310 65% 

Camioane controlate 10.962 11.909 108% 
Persoane controlate 16.087 22.024 136% 
Total operatiuni vamale de import 18.531 20.527 110% 

Total operatiuni vamale de export 15.502 13.829 89% 

Total operatiuni tranzit  6.018 9.747 161% 

        Au fost controlate un număr de 5.741 colete, faţă de 4.419 în anul 2015,fiind emise un număr de 
252 chitanţe vamale şi s-au încasat 18.246 lei drepturi vamale. 
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 Capitolul 9 – FONDURI EUROPENE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL SUCEAVA a realizat diseminarea informaţiilor 
europene către 114 unităţi administrativ-teritoriale şi 80 de ONG-uri. Astfel, au fost transmise ghidurile 
solicitantului pentru diverse măsuri din PNDR 2014-2020 

Instituţia Prefectului - judeţul Suceava a realizat semestrial o analiză privind rezultatele obţinute 
la nivelul judeţului în procesul de absorbţie a fondurilor europene, în conlucrare cu autorităţile 
administraţiei publice locale, structurile subordonate acestora şi alte instituţii publice din judeţ, care au 
încheiat şi derulează contracte de finanţare pentru implementarea unor proiecte din fonduri europene.   

Totodată, pentru diseminarea informațiilor cu privire la sursele de finanţare active, trimestrial au 
fost transmise unităţilor administrativ teritoriale, organizaţiilor non-guvernamentale şi IMM-urilor 
„Catalogul surselor de finanţare”, precum şi orice alte informaţii utile privind  liniile  de finanţare.  

În cadrul Compartimentului dezvoltare economică şi programe s-a realizat lunar Buletinul 
Informativ – Afaceri Europene în care au fost prezentate informații utile potențialilor beneficiari ai 
proiectelor cu finanțare europeană. Materialul a fost postat pe site-ul www.prefecturasuceava.ro pentru a 
avea o mare vizibilitate în mediul on-line. 

 
 Programul Optraţional  Ajutorarta  Ptrsoantlor  Dtfavorizatt (POAD) 2015 - 2016  
Instituţia prefectului a realizat monitorizarea predării ajutoarelor alimentare de către operatorii 

economici către reprezentanţii autorităţilor publice locale, precum şi a procesului de distribuţie efectuat 
de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale către persoanele care aparţin grupului ţintă. 

Numărul de beneficiari de ajutoare alimentare din judeţul Suceava în cadrul Programului 
Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015/2016 a fost de 157853, faţă de 125744 de 
persoane în anul 2014/2015. 

La data de 4 noiembrie 2016 a fost finalizată distribuţia pachetelor cu alimente în toate unităţile 
administrativ-teritoriale din judeţul Suceava.  

Au fost distribuite, atât pe listele iniţiale, cât şi pe listele suplimentare (care au cuprins cu 
prioritate persoane singure şi care au primit pentru a doua oară pachete alimentare din stocurile rămase 
nedistribuite după finalizarea distribuirii pe listele iniţiale) 315706 cutii cu alimente. 

Pachetele alimentare au fost livrate judeţului Suceava în patru tranşe. 
În situaţia în care la unele localităţi numărul de pachete alimentare nu a fost suficient pentru 

acoperirea solicitărilor (Botoşana, Drăgoieşti, Burla, Grăniceşti) s-au făcut compensări, transferându-se 
ajutoare alimentare de la UAT - urile care înregistrau excedent (Suceava, Rădăuţi, Marginea) şi aflate în 
vecinătate. 

Printre dificultăţile întâmpinate în distribuirea ajutoarelor alimentare în cadrul Programului 
Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015/2016 a fost şi faptul că unii beneficiari nu s-au 
prezentat pentru ridicarea acestora, în mai multe unităţi administrativ teritoriale fiind necesară 
transportarea acestora la domiciliul persoanelor înscrise pe liste, în vederea finalizării acţiunii. 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA a asigurat în cursul anului 2016 managementul 
proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, după cum urmează: 
 ▪ „Reabilitarea Cetăţii de Scaun şi a zonei de protecţie a acesteia”, proiect promovat în cadrul 
POR 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major 
de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, în valoare de 46.989.447,54 lei. Contractul de finanţare 
a fost semnat în data de 06.02.2010, cu termen de finalizare 30.06.2016.   Recepția la terminarea 
lucrărilor a avut loc în data de 07.08.2015. Contractul de finanțare este finalizat, începând cu data de 
01.07.2016 proiectul este în perioada de sustenabilitate, până în 01.07.2021. 
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▪ „O clădire de patrimoniu – muzeu pentru mileniul III”, promovat la finanţare în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, în valoare de 38.529.948,24 lei. 

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 31.03.2014, cu o durată de implementare de 21 
luni, respectiv 31.12.2015. Durata de implementare a fost prelungită până la data de 01.11.2016 pentru 
finalizarea tuturor activităților prevăzute în cererea de finanțare. Proiectul este finalizat și începând cu 
data de 01.11.2016 se află în perioada de sustenabilitate, până în 01.11.2021. 

▪ „Medicină în situaţii de urgenţă – răspuns prompt la provocările transfrontaliere”, finanţat în 
cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, 
Prioritatea 2 “Mediul şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă”, Măsura 2.1 „Rezolvarea în comun a unor 
aspecte de mediu, inclusiv pregătirea pentru situaţii de urgenţă”. Liderul proiectului este Spitalul Central 
Municipal Novoselita, Consiliul Judeţean Suceava având calitatea de partener, care beneficiază de un 
buget în valoare de 188.091,75 Euro, din bugetul total al proiectului, în valoare de 1.023.901,2 Euro. 
Contractul de grant s-a semnat în data de 18.12.2013 şi a fost finalizat în data de 18.05.2016.  

▪ „Îmbunătăţirea situaţiei ecologice a bazinelor Prutului şi Nistrului, prin îmbunătăţirea 
sistemelor de epurare a apelor uzate din Cernăuţi şi Drochia”, finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, Prioritatea 2 „Mediul şi 
pregătirea pentru situaţii de urgenţă”, Măsura 2.1 „Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, 
inclusiv pregătirea pentru situaţii de urgenţă”. Liderul proiectului este Consiliul Local Cernăuţi, 
Consiliul Judeţean Suceava având calitatea de partener, care beneficiază de un buget în valoare de 
32.120,00 Euro, din bugetul total al proiectului, în valoare de 1.159.190,00 Euro. Contractul de grant s-a 
semnat în data de 18.12.2013 şi s-a finalizat în data de 31.12.2016. 

▪ „Utilizarea experienţei europene în combaterea eroziunii solului”, finanţat în cadrul 
Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, Prioritatea 2 
„Mediul şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă”, Măsura 2.1 „Rezolvarea în comun a unor aspecte de 
mediu, inclusiv pregătirea pentru situaţii de urgenţă”. Liderul proiectului este Administraţia Raională 
Kitsman, Consiliul Judeţean Suceava având calitatea de partener și beneficiază de un buget în valoare de 
184.055,00 Euro, din bugetul total al proiectului, în valoare de 1.693.561,50 Euro. Contractul de grant s-
a semnat în data de 23.12.2013 s-a finalizat în data de 23.12.2016. 

Pe data de 16 noiembrie 2016 a fost depusă la OI ADR Nord – Est cererea de finanțare pentru 
proiectul „Regiunea Nord – Est Axa Rutieră Strategică Iași – Suceava”. Documentația se află în 
procedura de verificare a conformității administrative și eligibilității. 

În cursul anului 2016, a fost asigurată susttnabilitatta proiectelor implementate de Consiliul 
Judeţean Suceava din fonduri structurale, astfel: 

1. „Modernizarea DJ 178, Ilişeşti – Ciprian Porumbescu, km 36+150.00-44+000.00, judeţul 
Suceava”, promovat în cadrul POR 2007-2013, Axa 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură, valoarea totală a 
proiectului fiind de 30.844.536,12 lei. A fost transmis Raportul de durabilitate aferent primului an de 
sustenabilitate. 

2. „Modernizare DJ 177 Poiana Micului – Sucevița, km 10+000-20+875”, promovat în cadrul 
POR 2007-2013, Axa 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – 
inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. A fost transmis Raportul de durabilitate aferent 
anului 3 de sustenabilitate în data de 03.02.2016, următorul raport va fi transmis în anul 2017. 

3. „Modernizare DJ 209D, km 21+500 - 48+650, Dărmăneşti - Calafindeşti – Siret”, promovat în 
cadrul POR 2007-2013, Axa 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane 
– inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. A fost transmis Raportul de durabilitate aferent 
anului 5 de sustenabilitate în luna iulie 2016. 
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4. „Modernizare DJ 175B (reclasat din DC 90A, în baza H.G. 540/2000), km. 0+000 - 15+800, 
Pojorâta – Rarău”, promovat în cadrul POR 2007-2013, Axa 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. Raportul de 
durabilitate aferent anului 4 de sustenabilitate s-a transmis în data de 29.02.2016. 

5. „Modernizare DJ 290, Salcea - Vereşti - Roşcani, km 0+000 - 13+000; 17+000 - 22+225”, 
promovat în cadrul POR 2007-2013, Axa 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 
străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. Raportul de durabilitate aferent 
anului 5 de sustenabilitate s-a transmis în data de 03.02.2016. 

6. „Modernizare DJ 208 S, Dolhasca-Probota, km 0+000-8+000”, promovat în cadrul POR 2007-
2013, Axa 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. Raportul de durabilitate aferent anului 5 de sustenabilitate 
s-a transmis în data de 03.02.2016. 

7. „Modernizare, dezvoltare și echipare ambulatoriu de specialitate la Spitalul Județean de 
Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava”. Raportul de durabilitate aferent anului 3 de 
sustenabilitate s-a transmis în luna aprilie 2016. 

8. „Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT - uri din judeţul Suceava I”, 
promovat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa 
Prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul 
Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 
„Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 
necesar”, cu o valoare totală de 3.880.122,22 lei.  A fost transmis primul Raport de durabilitate aferent 
primului an de sustenabilitate în luna octombrie 2016. 

9. „Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT –uri din judeţul Suceava III”, 
promovat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa 
Prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul 
Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 
„Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 
necesar”, cu o valoare totală de 4.589.058,41 lei.  Primul raport de sustenabilitate va fi transmis în luna 
ianuarie 2017.  

10. „Hora Bucovinei” a avut loc în perioada 21-22.05.2016, în localitatea Frasin, județul 
Suceava. Cu prilejul evenimentului au fost amplasate 9 stâne turistice tradiționale bucovinene 
reprezentând vetrele folclorice unde au fost prezentate diverse munci și obiceiuri de stână din Bucovina 
și au fost oferite publicului spre degustare specialități culinare tradiționale specifice zonei. 

11. „Paştele în Bucovina”. În luna aprilie 2016, în diverse localităţi ale judeţului Suceava s-au 
desfăşurat o serie de manifestări specifice obiceiurilor pascale, cuprinse în broşura - program „Paștele în 
Bucovina 2016”, tipărită în 1.000 de exemplare.  
 

 

Capitolul 10 – INDUSTRIE, COMERŢ, COMPETITIVITATE 
 
Din datele furnizate de OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ 

TRIBUNALUL SUCEAVA, la data de 31.12.2016: 
Numărul total al firmelor existente (neradiate) în judeţul Suceava este 30.156, din care: 
- persoane juridice 19.224 
 din care:  - societăţi pe acţiuni 203 
    - societăţi cu răspundere limitată                18286 
                          - societăţi în nume colectiv         62 
   - regii de interes local              5 
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    - cooperative agricole                                               31 
                         - cooperative meşteşugăreşti         2 
   - cooperative de consum                                            4 
   - organizaţii cooperatiste de credit              3 
   - societăţi cooperative              77 
- persoane fizice 10932  
 din care:  - persoane fizice 5602 
  - întreprinderi familiale  1450 
  - întreprinderi individuale 3880 
 
Pe domenii de activitate: 

 Domeniu activitate Nr_firme 

G 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor                                                                                                          10528 

A Agricultură, silvicultură şi pescuit                                                                                         3248 
F Construcţii                                                                                                                               2867 
C Industria prelucrătoare                                                                                                             2704 
H Transport şi depozitare                                                                                                            2587 
I Hoteluri şi restaurante                                                                                                              2157 
M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice                                                                            1877 
S Alte activităţi de servicii                                                                                                       846 
N Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport                                         729 
J Informaţii şi comunicaţii                                                                                                         616 
K Intermedieri financiare şi asigurări                                                                                                  376 
R Activităţi de spectacole, culturale şi recreative                                                                       391 
Q Sănătate şi asistenţă socială                                                                                                     296 
L Tranzacţii imobiliare                                                                                                                268 
D Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat     202 
P Învăţământ                                                                                                                               240 
E Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare                   142 
B Industria extractivă                                                                                                                  59 
O Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public                                  22 

T 

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activităţi 
ale gospodariilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului 
propriu                   1 

  30156 
 

În anul 2016,:au fost înmatriculați 2.215 agtnți tconomici, astfel:  

SRL-1546; SA -1; CA -2 ; PFA 366; II – 288; IF – 11; altele – 1 

�                  - au fost radiatt  2116 firmt  

În judeţul Suceava sunt un număr de 915 agtnţi tconomici cu participart străină,  cei mai 
importanţi ca număr şi capital social provenind din următoarele ţări: 

 
Nr. 

crt. 

Ţara Număr 

firmt 

Total capital social 

(lti) 

1. Italia 248 17604551,72 
2. Germania 78 19721185,20 
3. Ucraina  59 140280,00 
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4. Spania  59 301660.00 
5. Franța  55 111242994,70 
6. Austria  55 111682000,00 
7. Turcia  43 12991859,85 
8. SUA  40 907662,60 

 
Principalele domenii de activitate ale firmelor cu capital străin: 

 Domeniu activitate Nr_firme 

G 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor                                                                                                          274 

C Industria prelucrătoare                                                                                                             121 
F Construcţii                                                                                                                               104 
H Transport şi depozitare                                                                                                            84 
I Hoteluri şi restaurante                                                                                                              52 

 

Indicii producţiti industrialt    

Indicele producţiei industriale, serie brută, realizată la nivelul judeţului Suceava, în luna 
noiembrie 2016, pentru unităţile cercetate statistic (eşantion reprezentativ la nivel de ţară), a înregistrat o 
creştere pe ansamblu cu 3,4%  faţă de luna noiembrie 2015. 

In perioada 1.01-30.11.2016 indicele producţiei industriale, serie brută, comparativ cu perioada 
similară a anului 2015, a fost de 106,7%. 

Evolutia indicilor productiei industriale, serie bruta, noiembrie 2515- noiembrie 2516

luna corespunzatoare din anul 2515 = 155

158,2
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2516

Noiembrie
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   %

 
Indicii valorici ai cifrti dt afactri în industrit pt total (piaţa inttrnă şi piaţa txttrnă)  

Indicele valoric al cifrei de afaceri realizat de întreprinderile din judeţ, cu activitate principală de 
industrie, pentru unităţile observate statistic în luna noiembrie 2016, a fost mai mare cu 4,3% 
comparativ cu luna noiembrie 2015.  

In perioada 1.01-30.11.2016 indicele cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de 
industrie, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015, a fost de 106,3%. 
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Evolutia indicilor valorici ai cifrei de afaceri din industrie noiembrie 2515 - noiembrie 2516 

luna corespunzatoare din anul 2515=155
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EXPORTUL FOB DE MĂRFURI, PE SECŢIUNI ŞI PE PRINCIPALELE CAPITOLE 
DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (NC) 
JUDEŢUL SUCEAVA mii euro 

 
 

Cod 
NC 

 
Stcţiuni, capitolt din NC 20161) 20152) 

stpt 
2016 

faţă dt 
stpt 

20151) 

9 luni 
2016 

faţă dt 
9 luni 
20151) 

      
stpt 

cumulat 
9 luni 

stpt 
cumulat 

9 luni 
 TOTAL 43291 323.520 34.079 312.105 127,0 103,7 

I Animale vii şi produse 
animale 

642 
7.864 

884 
7.943 72,6 

99,0 

II Produse vegetale 245 686 595 1.439 41,2 47,7 
III Grăsimi şi uleiuri animale 

sau vegetale 
- 

9 
- 

- - 
- 

IV Produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

1.082 6.733 834 5.150 129,7 130,7 

V Produse minerale 309 2.668 72 1.846 429,2 144,5 
VI Produse chimice 3 19 79 255 3,8 7,5 
VII Materiale plastice, cauciuc şi 

articole din acestea 
1.167 9.271 921 10.206 126,7 90,8 

VIII Piei crude, piei tăbăcite, 
blănuri şi produse din acestea 

431 3.960 282 3.144 152,8 126,0 

IX Produse din lemn, exclusiv 
mobilier 

23.418 174.316 17.017 169.158 137,6 103,0 

X Pastă de lemn, hârtie, carton 
şi articole din acestea 

3.089 19.411 2.015 16.677 153,3 116,4 

XI Materiale textile şi articole 
din acestea 

1.716 14.569 1.869 20.635 91,8 70,6 

XII Încălţăminte, pălării, umbrele 
şi articole similare 

622 2.979 403 3.287 154,3 90,6 
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XIII Articole din piatră, ipsos, 
ciment, ceramică, sticlă şi din 
materiale similare 

74 1.249 133 1.725 55,6 72,4 

XV Metale comune şi articole din 
acestea 

585 3.562 514 2.579 113,8 138,1 

XVI Maşini şi aparate; 
echipamente electrice; 
aparate de înregistrat sau de 
reprodus sunetul şi imaginile 

5.482 44.576 5.190 40.268 105,6 110,7 

XVII Mijloace şi materiale de 
transport 

2.600 17.919 1.814 14.454 143,3 124,0 

XVIII Instrumente şi aparate optice, 
fotografice, cinematografice, 
medico-chirurgicale şi 
similare; ceasuri; instrumente 
muzicale; părţi şi accesorii 
ale acestora 

50 514 51 553 98,0 92,9 

XX Mărfuri şi produse diverse 1.069 9.146 887 8.802 120,5 103,9 
XXII Bunuri necuprinse în alte 

secţiuni din Nomenclatorul 
Combinat 

706 4.067 519 3.990 136,0 101,9 

1) - date provizorii  2) - date semidefinitive 

 
 

COMISARIATUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR ( OJPC)  
a desfășurat 6.467 actiuni dt control  pt 27 ttmatici, astfel: 

-   pentru evaluarea riscului produselor potențial periculoase.  
     2.759  număr total acţiuni de control; 
     1493 procese verbale încheiate  
     1.327 mii lei valoarea amenzilor aplicate  
     194,42 mii lei valoarea produselor oprite la comercializare  
� pentru identificarea și eliminarea cauzelor  care au determinat măsurile stabilite prin 

documentele de control  
3.708  număr total acţiuni de control; 

     2.024  procese verbale încheiate  
     1.827,39 mii lei valoarea amenzilor aplicate  
     226,05mii lei valoarea produselor oprite la comercializare definitiv si temporar  
Activitatea de informare și educare a consumtorului s-a concretizat, în anul 2016, prin  

publicarea a 60 comunicate în presa locală și centrală, 48 articole în presa scrisă și 12 participări la 
emisiuni radio - tv. 
 
SERVICIUL JUDEȚEAN DE METROLOGIE LEGALĂ (SJML)  
Componentele activităţii SJML Suceava, în anul 2016, au fost următoarele: 
 Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare 
          -  verificări metrologice pentru  5.972  mijloact dt măsurart; 
          -  etalonări pentru 377 mijloact dt măsurart, 
rezultând un venit de  484.435,00 lti.  

În anul 2016 au fost efectuate 30 controalt prin inspecţii şi testări inopinate, în locurile unde se 
efectuează măsurări din domenii de interes public  
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            Preambalatele conţin produse destinate vânzării în cantităţi nominale unitare constante, care sunt 
exprimate în unităţi de masă sau volum cuprinse între 5 g şi 10 kg sau între 5 ml şi 10 l. 
În acest sens, au fost întreprinse acţiuni de control privind produsele preambalate la 16 optratori 
tconomici din judeţ, în urma cărora s-au verificat un număr de 25 sortimtntt de produse preambalate, 
rezultând un venit de 11.453,00 lti. 
            Pentru desfăşurarea de către operatorii economici de activităţi având ca obiect mijloace de 
măsurare supuse controlului metrologic legal (reparare/modificare, montare) în anul 2016 au fost 
efectuate evaluări/reevaluări pentru acordarea a 29 avizt mttrologict. 
           S-au supravegheat, prin testare, un număr de 239 mijloact dt măsurart, verificate metrologic, 
pe teritoriu judeţului Suceava, de către laboratoare ale operatorilor economici, autorizate de Biroului 
Român de Metrologie Legală (BRML). A rezultat un venit de 72.985,00 lti.  

Controlul tehnic al mijloacelor de joc de noroc s-a exerciat prin aprobări de tip şi verificări 
tehnice iniţiale şi periodice. În anul 2016 SJML Suceava a efectuat 2.150 dt vtrificări tthnict inițialt / 
ptriodict cu o valoare de 608.286,00 lti. 
              Valoarea totală a activităţii din anul 2016 este de 1.177.159,00 lti, solicitările pentru servicii 
metrologice şi tehnice fiind de la operatori economici şi persoane fizice din domeniul tranzacţiilor 
comerciale, reparaţiilor (service) auto, utilităţilor publice, jocurilor de noroc şi divertisment, etc.   
 

CNCIR SA (COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, 
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.) SUCURSALA 
SUCEAVA și-a desfășurat activitatea și pe parcursul anului 2016 în sensul asigurării funcţionării în 
condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi aparatelor 
consumatoare de combustibil ce fac obiectul prevederilor Prescripțiilor Tehnice Colecția I.S.C.I.R. 
 

Organismului de Inspecție al CNCIR Sucursala Suceava a efectuat verificări tehnice în 
utilizare la echipamentele și instalațiile specificate aflate în raza de activitate a sucursalei –jud. Suceava 
și Botoșani. Cea mai mare pondere a acestor verificări tehnice în utilizare (84%) o constituie verificările 
la instalațiile scadente dar trebuie remarcat faptul că un procent de 15% din totalul verificărilor a fost 
realizat la verificările tehnice în utilizare efectuate la echipamentele/instalațile noi. Verificările tehnice 
în utilizare efectuate la echipamentele/instalațile reparate sunt nesemnificative. Toate aceste verificări 
tehnice în utilizare s-au finalizat cu întocmirea unui număr de 2.011 dt rapoartt dt insptcțit.  
 

Referitor la tipurile de echipamente ce au făcut obiectul verificărilor tehnice în utilizare 
graficele prezentate mai jos redau sintetic activitatea personalului sucursalei pe acest segment: 
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DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ SUCEAVA 
În anul 2016 s-au efectuat un număr de 112 cercetări statistice, din care 67 cercetări statistice 

anuale şi 45 cercetări statistice infraanuale. 
Din totalul cercetărilor statistice infraanuale 27 cercetări statistice au avut periodicitate lunară, 

16 periodicitate trimestrială şi semestrială, una cu periodicitate decadală şi una cu periodicitate 
săptămânală.  
 

Structura cercetarilor statistice in anul 2016

Baze de 

date

4,5%

Statistica 

agricola, 

silvicultura, 

mediu

13,4%

Conturi 

nationale

5,9%Statistica 

preturilor

7,1%

Statistica 

sociala

26,8%
Statistica 

economica

47,3%

 

 
 
 
Ctrcttări statistict anualt ►67 
Ctrcttări statistict infraanualt ► 45 
Lucrări noi ► 2  
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De remarcat este faptul că, în Programul Cercetărilor Statistice în anul 2016, comparativ cu cel 
al anului 2015 au fost introduse 2 cercetări statistice noi, în domeniul statisticii constructiilor si 
investitiilor, educatiei, care au avut ca obiectiv creşterea fondului de indicatori şi alinierea statisticii 
româneşti la Sistemul Statistic European.  

Anul 2016, s-a caracterizat printr-o preocupare continuă privind creşterea numărului de unităţi 
care completează on-line datele statistice utilizând portalul eSOP şi pentru scăderea ratei non-
răspunsurilor la unitatile raportoare.  

Începand cu luna noiembrie 2016 s-au demarat lucrările privind Ancheta Structurală în 
Agricultură 2016, sunt cercetate statistic, un număr de 12469 de gospodării (exploataţii agricole), de pe 
întreg cuprinsul judetului, din fiecare unitate administrativ teritorială (oraş, municipiu, comună), cu 147 
anchetatori (operatori) de interviu. 

Activitatea de diseminare a datelor statistice  

 In anul 2016 activitatea de diseminare a datelor a avut ca obiectiv strategic satisfacerea cerinţelor 
consumatorilor de informaţii statistice cu date relevante, de calitate şi la timp, în conformitate cu 
standardele şi normele statistice ale Uniunii Europene, din toate domeniile statistice.  
 In anul 2016 diseminarea informaţiilor statistice s-a materializat şi prin realizarea  pe suport de 
hârtie şi în format electronic a publicaţiilor “Anuarul Statistic al Judeţului Suceava” si “Buletinul 
Statistic Lunar al Judeţului Suceava”. 

Buletinul Statistic Lunar, ce constituie o importantă sursă de informaţii privind principalii 
indicatori economico-sociali ai judeţului Suceava, a fost pus la dispoziţia administraţiei locale, mass-
media, utilizatorilor statistici.  

Pentru consolidarea unei imagini statistice pozitive şi corecte bazată pe credibilitate, s-a pus 
accent în anul 2016 pe o cooperare mai strânsă cu mass-media locală prin interviuri, apariţii în articole 
pe diferite teme de actualitate economică sau socială. 

Structura utilizatorilor de date statistice în anul 2016 se prezintă astfel:                                                            

Total utilizatori 100,0% 

Administraţia publică locală 22,3% 

Instituţii deconcentrate ale statului pe plan local 37,1% 

Agenţi economici, instituţii financiar-bancare, universitate,  
unitati non-profit, etc 15,1% 

Mass-media 13,4% 

Persoane fizice 12,1% 
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Structura cererii de date statistice în anul 2016

Administratia publica 

locala
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Agenti ecomonici

15,1%
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Mass media
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Capitolul 11 – INTERNE  
 
 Obiectivele prioritare stabilite la nivelul INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN 
SUCEAVA (IPJ) prin Planul de Acțiune pentru anul 2016,  conform direcţiilor de acţiune ale Poliţiei 
Române, au vizat: 

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, 
protejarea patrimoniului, siguranţa stradală și siguranța rutieră; 

Prevenirea şi combaterea criminalității transfrontaliere; destructurarea grupărilor 
infracţionale; 

Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, 
contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice 
precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și informaționale necesare 
dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române. 

 
Activitatta dt prtvtnirt a criminalităţii desfăşurată la nivelul I.P.J. Suceava în anul 2016, a 

cuprins o serie de activități de implementare a programelor și campaniilor derulate la nivel național de 
Inspectoratul General al Poliției Române și de inițiere a unor proiecte la nivel local, care au cuprins:  

�  Programul dt prtvtnirt a infracţiunilor contra patrimoniului – furturi, tâlhării  şi 
înştlăciuni judiciart 2016 la nivtlul judtţului Suctava, ce a avut ca scop creşterea gradului de 
siguranţă publică a cetăţenilor în mediul urban şi rural, structurat pe trei module: prevenirea 
infracţiunilor de furt, prevenirea tâlhăriilor  şi  prevenirea înşelăciunilor judiciare. 

�  Campania ,,Neglijenţa – invitaţie deschisă la furt!” ce a vizat, în principal, informarea 
persoanelor aflate în situaţie de risc victimal cu privire la măsurile preventive ce trebuie adoptate pentru 
a nu deveni victime ale furturilor şi înşelăciunilor. 

�  Campania „Tăcerea te face complice „Opreşte violenţa” cu scopul prevenirii atât a violenţei 
domestice, cât şi a faptelor de violenţă săvârşite pe fondul consumului de băuturi alcoolice 

�  Campania de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului ,,Turism în Siguranţă”, ce a vizat 
informarea şi responsabilizarea turiştilor, dar şi a localnicilor cu privire la furturile din locuinţă, din 
unităţi hoteliere, din auto şi din genţi sau buzunare, beneficiari fiind peste 5.000 de persoane. 
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�  Campania de prevenire a înşelăciunilor ,,Sunt Informat – Nu pot fi înşelat”, ce a avut ca 
obiectiv, prevenirea faptelor de înşelăciune prin diverse moduri de operare şi creşterea gradului de 
siguranţă a persoanelor vârstnice şi a celor care locuiesc în case izolate, sau în alte zone de risc. 

�  Campania de prevenire a tâlhăriilor ,,Alege să nu fii o victimă”, care a urmărit prevenirea 
tâlhăriilor prin smulgere de obiecte, dar şi a celor săvârşite în zona barurilor, pe fondul consumului de 
băuturi alcoolice.   

�  ,,Săptămâna Prevenirii Criminalităţii” derulată în perioada 26 – 30.09.2016 și care a vizat 
informarea şi responsabilizarea cetăţenilor cu privire la adoptarea unui comportament preventiv şi 
respectarea unor reguli de siguranţă personală şi patrimonială. Campania a fost structurată pe 5 
segmente de intervenţie: delincvenţă juvenilă, victimizare minori, prevenirea faptelor cu violenţă, 
prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului şi siguranţă rutieră.  

�  Campania de prevenire a infracţiunilor de furt din locuințe și societăți comerciale ”Protejează-ți 
locuința și afacerea! Trăiește în siguranță!” din perioada octombrie – decembrie 2016, ocazie cu care, 
au fost organizate peste 100 de activități preventive la nivelul judeţului, care au urmărit în principal, 
responsabilizarea cetăţenilor şi administratorilor societăților/unităţilor economice în asigurarea bunurilor 
și valorilor cu sisteme antiefracție, de alarmare, sau supraveghere. 
 

Astfel, asigurarta climatului dt ordint și siguranță publică pt raza judtțului a constituit un 
obiectiv prioritar la nivelul conducerii inspectoratului, sens în care, prin Planul Unic de Ordine și 
Siguranță Publică, întocmit anual în cooperare cu structurile M.A.I. județene, cu atribuțiuni în domeniu 
(jandarmi, poliție de frontieră, situații de urgență) și Poliția locală, a fost stabilit ca standard profesional, 
reacţia promptă, calificată şi eficientă la solicitările cetăţenilor şi protejarea intereselor legitime ale 
acestora, împotriva tuturor faptelor de natură penală sau contravenţională. 

În acest sens, reorganizarea sistemului de ordine și siguranță publică și intensificarea activităţilor 
de patrulare, independent sau în sistem mixt: poliție-jandarmi, poliție-poliție de frontieră, poliție-poliție 
locală, a condus la: 

- reducerea cu 1,99% a numărului infracţiunilor sesizate, la nivel I.P.J. Suceava; 
- diminuarea cu 12,63% a furturilor, comparativ cu 12 luni 2015; 

  - aplanarea a 2.842 stări conflictuale, în scădtrt cu 317, comparativ cu anul precedent, din care 
1.666 intrafamiliale şi 1.176 din alte motive (între vecini, pentru nerespectarea unor hotărâri 
judecătoreşti, drepturi de moştenire, conflicte agricole, etc.). 
 - reducerea timpului de intervenţie la evenimentele sesizate prin apel de urgenţă 112, atât în 
mediul urban cât şi mediul rural, concomitent cu creşterea calităţii actului de intervenţie. Astfel, în anul 
2016, structurile de poliţie şi patrulele mixte au intervenit la 19.537 apeluri de urgenţă prin ”Sistemul 
Naţional Apel de Urgenţă 112”,  în scădere cu 280 față de anul 2015, din care în 78,43% din situaţii 
până în 10 minute (15.323 sesizări). 

 

În ceea ce privește criminalitatta stradală de menționat este faptul că, în anul 2016, la nivelul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava au fost stsizatt 289 infracţiuni stradale, reprezentând un 
procent de 1,61% din totalul sesizărilor, din care:  

� 243 s-au comis în mediul urban şi 46 în mediul rural,  
� 132 fapte au fost sesizate ca fiind săvârşite în timpul zilei, iar 157 în timpul nopţii  
� 229 sunt reprezentate de furturi, care reprezintă 79,23% din total, din care 156 furt din 

auto sau de componente exterioare ale maşinii - oglinzi, ştergătoare, capace roţi, etc.,  
Pozitiv tstt faptul că în mtdiul stradal nu au fost stsizatt infracţiuni dt viol, loviri sau 

vătămări cauzatoart dt moartt, tâlhărit cu armt dt foc sau urmatt dt moartta victimti, 
scandaluri sau actt gravt dt tulburart a ordinii și liniștii publict. 
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Criminalitatta în mtdiul rural. 
 În anul 2016, în mediul rural au fost sesizate 8.444 infracţiuni, cu 46 de fapte mai multe 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, datorate în principal creșterii cu 7,15% a numărului  
faptelor de loviri sau alte violențe, majoritatea comise de fondul consumului de băuturi alcoolice  
 Pe genuri, situaţia infracţiunilor sesizate în mediul rural se prezintă astfel: 

�  406 faptt sunt dt natură tconomico-financiară; 
� 6.073 sunt dt natură judiciară din care: 2.322 infracţiuni de loviri sau alte violenţe, în creştere 

cu 155 comparativ cu anul 2015, (reprezintă 27,49% din totalul sesizărilor din mediul rural) și 1.699 
infracţiuni de furt, inclusiv cele de pe câmp, în scădere cu 177 comparativ cu anul 2015; 

� 1.965 faptt dt altă natură. 
  

Siguranța traficului rutitr. 
 Activitatea de prevenire a evenimentelor rutiere a avut ca scop principal, reducerea nivelului de 
victimizare a populaţiei prin accidente de circulaţie, sens în care, în cele 12 luni ale anului 2016, au fost 
organizate 180 acţiuni pe una sau mai multe cauze generatoare  de evenimente rutiere, din care 156 cu 
efective proprii, 24 împreună cu alte formaţiuni de poliţie şi 16 în colaborare cu partenerii din 
Programul de reducere a numărului şi consecinţelor accidentelor (A.R.R., R.A.R., S.D.N.), respectiv: 

� combaterea excesului de viteză = 62 acţiuni; 
� conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice = 70 acţiuni; 
� neacordarea priorităţii de trecere pietonilor = 25 acţiuni; 
� nerespectarea regulilor de circulaţie rutieră de către pietoni = 18 acţiuni; 
� privind starea tehnică = 10 acţiuni; 
� privind taximetria = 4 acţiuni; 
� circulaţia motocicletelor/mopedelor = 7 acţiuni; 
� privind nerespectarea regulilor de trecere la CFR = 2 acţiuni; 
� privind utilizarea centurilor de siguranţă = 4 acţiuni 
� privind legalitatea transportului public de persoane = 9 acţiuni 
� alte tipuri  = 40 acţiuni. 

 Rezultatele obţinute în anul 2016 în cadrul acţiunilor întreprinse de Serviciul Rutier şi 
formaţiunile de specialitate din cadrul  poliţiilor municipale şi orăşeneşti, s-au concretizat în: 

- constatarea a 457 infracţiuni (+123 comparativ cu anul 2015), din care 398 la rtgimul 
circulaţiti (+79); 

- aplicarea a 23.599 contravtnţii (+794); 
- reținerea a 3.259 ptrmist dt conductrt (-506);  
- retragerea a 1.502 ctrtificatt dt înmatriculart (-512);  
- ridicarea a 23 plăcuţt dt înmatriculart (+10). 

   
În cadrul activităţilor zilnice desfăşurate, poliţiştii rutieri au acordat o atenţie deosebită şi 

depistării conducătorilor auto care transportă bunuri de contrabandă, sau fără documente legale, sens în 
care, în perioada analizată au fost confiscate  585.430 pachete cu ţigări şi 107,73 m.c. material lemnos. 

 
 Dinamica accidtnttlor rutitrt gravt, comparativă cu cea din anul 2015, evidenţiază faptul că, în 
anul 2016, pe drumurile ce străbat judeţul Suceava s-au produs  298 accidente rutiere grave (-29 faţă de 
anul precedent), soldate cu 105 persoane decedate (+16 comparativ cu 12 luni 2015), 230  persoane 
rănite grav (-52) şi 144 rănite uşor  (-12). 

Astfel, principalele trei cauze de producere generatoare de accidente rutiere grave sunt: 
� vittza txctsivă şi ntadaptată,  care a produs 67 accidtntt (-16comparativ cu anul 

2015), soldate cu 31 ptrsoant dtctdatt (+1) şi 55 ptrsoant rănitt grav (-18). 
� indisciplina pittonală care a produs 38 accidtntt (-61), soldate cu 13 ptrsoant 

dtctdatt (+4)   şi 25 ptrsoant rănitt grav (-5). 
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� abattri biciclişti  care au produs 31 accidtntt (-4) soldate cu 9 ptrsoant dtctdatt (+1) 
şi 22 ptrsoant rănitt grav (-6). 
 

 În anul 2016, activitatea  poliţiştilor dt proximitatt a cuprins: 
� verificarea şi soluţionarea a 2.723  petiţii şi sesizări (-216 comparativ cu anul trecut),   
� consilierea a 3.280 persoane; 
� organizarea a 3.594 activităţi în comunitate din care: 1.498 în unităţile de învăţământ, 

472 cu administraţia publică locală, 532 cu asociaţiile de proprietari, 30 cu O.N.G.-uri, 
722 cu diverse categorii de persoane vulnerabile și 340 cu alte instituții;          

Cu prilejul activităţilor desfăşurate de structurile I.P.J. Suceava, independent sau în cooperare cu 
alte instituţii abilitate de pe raza judeţului, s-au obţinut următoarele rezultate: 
 - au fost descoperite 1.349 infracţiuni, dintre care 1.066 în flagrant, (79,02% din total);  
 - au fost depistaţi 605 minori fără supraveghere (-62 comparativ cu anul precedent), 492 fiind 
predaţi familiilor (81 părinţi fiind sancţionaţi pentru lipsa de supraveghere a copiilor) şi 113 centrelor de 
supraveghere. 
 - au fost  sancţionate contravenţional 1.069 din cele 1.257 persoane depistate frecvent la cerşit 
sau care vagabondau în diferite medii, majoritatea venite din alte localităţi ale ţării, 48 fiind 
reîncredințate familiei, iar 10 fiind internate în centrele de ocrotire de pe raza județului. 
 De menționat este faptul că, în cursul anului 2016 s-au desfășurat  18 programe, campaniile şi 
acţiunile preventive în ceea ce privește criminalitatta din mtdiul școlar, dintre care enumerăm:  
Programul pentru prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor la nivelul judeţului 
Suceava, structurat pe două Proiectul ,,Trăieşte Copilăria fără Incidente”, Continuarea Campaniei 
,,R.E.S.P.E.C.T.” , ,,Vacanţă în siguranţă”.„Dt mici să prtţuim siguranţa”, Campania „Şcoala 
Siguranţti”, Campania ,,Vacanţă Activă – Vacanţă în Siguranţă”și altele  
 

Astfel, deşi au fost derulate o serie de activităţi cu caracter preventiv în unităţile de învăţământ, 
dinamica criminalităţii pe acest palier reflectă faptul că, în anul 2016 la nivelul judeţului au fost sesizate 
53 infracţiuni în care au fost implicaţi elevi, în creștere cu 10 faptt, comparativ cu aceeaşi perioadă a 
anului 2015, din care 32 în mediul urban şi 21 în mediul rural. 
 Cauzele delicvenţei din zona unităţilor de învăţământ, identificate la nivelul I.P.J. Suceava 
vizează: 

� nerespectarea regulilor de acces în incinta unităţilor de învăţământ, conform regulamentelor de 
ordine  interioară; 

� lipsa unor măsuri eficiente de  pază şi control acces la unităţile în învăţământ, conform Legii 
nr.333/2003 modificată.  

� numărul mare de minori lăsaţi fără supraveghere, pe fondul plecării părinţilor la muncă în 
străinătate; 

� anturajul, teribilismul, consumul de alcool sau substanțe halucinogene în rândul elevilor;  
 De menționat este și faptul că efectivele de poliție și jandarmi s-au implicat în asigurarea ordinii 

și siguranței publice și rutiere la activitățile de examinare/evaluare bacalaureat, precum și la evaluările 
naționale, astfel că, pe raza județului Suceava nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 

 
Combattrta criminalităţii. 

Evoluţia criminalităţii la nivelul I.P.J. Suceava, evidenţiază faptul că, în anul 2016, infracţiunilt 
stsizatt, cart fac obitctul lucrărilor ptnalt, au un trend descendent faţă de anul 2015, printr-o 
rtductrt cu 363 de fapte,  fiind înregistrate 17.843 infracțiuni. 

Pe genuri de fapte, situația sesizărilor se prezintă astfel: 
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INFRACȚIUNI SESIZATE Anul 2015 Anul 2016 Evoluțit 
de natură economico-financiară 1.363 1.087 -276 
de natură judiciară 12.020 11.950 -70 
de altă natură 4.823 4.806 -17 

Eficienţa poliţiei cu privire la activităţile desfăşurate în anul 2016 este evidenţiată şi prin cele 
14.312 infracţiuni soluţionatt şi cele 1.528 infracţiuni dtscoptritt în flagrant. 
 Criminalitatea economico-financiară. 

În cele 12 luni ale anului 2015, Serviciul de Investigarea Criminalității Economice și subunitățile 
teritoriale ale I.P.J. Suceava au constatat şi s-a început urmărirea penală în 982 infracţiuni economico-
financiare, din care 339 au fost declinate către unităţile de parchet competente. 

Problematica stabilită prin Hotărârea C.S.A.T. nr.69/2010 şi cele 18 de planuri de acţiune iniţiate 
nivel naţional de Inspectoratul General al Poliţiei Române a constituit un obiectiv de referinţă, sens în 
care, în baza analizelor informaţionale, au fost organizate acţiuni punctuale în sistem integrat, în zonele 
cu risc identificate la nivel local. 

Rezultatele acţiunilor s-au concretizat în constatarea a: 
� 64 infracţiuni de evaziune fiscală, din care în 34 s-a continuat urmărirea penală faţă de suspect 

sau au fost declinate, 
� 272 infracţiuni la Codul Vamal, din care în 136 s-a continuat urmărirea penală faţă de suspect 

sau au fost declinate, 
� 261 infracţiuni de fals de natură economico-financiară, 
� 132 infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul  
� 11 infracţiunile de spălare de bani, conform Legii nr.656/2002.  
� 27 de infracţiuni pe linie de corupţie (cu urmărirea penală începută împotriva suspectului). 

 În cadrul activităților de cercetare și soluționare a criminalității de natură economico-financiară: 
�  au fost cercetate 423 persoane, iar față de 24 dintre acestea au fost dispuse următoarele măsuri 

preventive: 3 reținuți, 7 arestați preventiv și 14 sub control judiciar. 
�  a fost stabilit prejudiciul în cadrul dosarelor penale pe linie economico-financiară în care s-a 

terminat urmărirea penală și care s-a cifrat la suma de 21.540.440 lti,  din care a fost 
recuperată suma de 6.183.110 lti. Comparativ cu anul 2015, se constată o crtșttrt a 
recuperării prejudiciului cu 1.568.510 lti. 

�  au recuperat și alte prejudicii în afara celor din dosarele penale în valoare de 6.548.760 lti. 
 Urmare a celor 61 acțiuni punctuale efectuate de polițiștii Serviciului de Investigarea 
Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Suceava și a celor 42 de percheziții: 
 - au fost aplicate 1.320 sancțiuni contravenționale, în sumă totală de 2.789.450 lti lti,  
 - au fost confiscate mărfuri în valoare de 698.982 lti constând în principal în țigări, cafea, 
băuturi alcoolice, produse agroalimentare, textile și industriale, material lemnos, etc. 
 - au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, bunuri în valoare de circa 771.891 lti, 
respectiv, articole de îmbrăcăminte inscripționate cu diferite mărci susceptibile a fi contrafăcute, țigări, 
băuturi alcoolice, bani în numerar, valută, 2 mijloace auto, etc. 
 Criminalitatea contra patrimoniului, a înregistrat 6.815 faptt, în scădere cu 736 de infracțiuni 
față de anul 2015, ponderea  fiind deţinută de: 

- furt cu 58,42%; 
- distrugere cu 24,75%; 
- înşelăciune cu 6,41%; 
- tâlhărie cu 1,76%;  
- alte infracţiuni contra patrimoniului cu 8,66%. 

La infracţiunile de furt sesizate, se înregistrează un total de 3.982 infracţiuni, în scădere cu 576 
fapte, comparativ cu perioada ianuarie-decembrie 2015. 
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Pe genuri de fapte situația furturilor se prezintă astfel: 
 

GEN INFRACŢIUNE NUMĂR SESIZĂRI 
ANUL 2016/2015 

furt din locuință 846 (-106)  
furt din curți, antxt gospodărtști 432 (-126) 
furt din socittăți comtrcialt 482 (-85) din care 289 de pe rafturi pe timpul programului 
furt din  gtnți, poșttt, buzunart 207 (+14)  
furt din auto 281 (+2) din care 35 furt de componente exterioare (oglinzi 

roţi, ştergătoare) 
furt dt auto 79  din care 45 furt de folosinţă, mijloacele auto fiind 

identificate ulterior abandonate 
furt dt animalt 102 (-17)  
furt dt păsări 51 (-29) 
altt infracțiuni dt furt 1.502 (din boxe, culturi agricole, păsări, etc.) (-878) 

 

Pozitiv tstt faptul că, în ptrioada dt rtftrinţă nu s-au înrtgistrat furturi dt cast dt bani sau 
din inttriorul actstora, din ptrimttrul spaţiilor bancart, cast dt schimb valutart şi amantt. 

 

Pe linia prevenirii şi combaterii criminalităţii în domeniul silvic, în cele 12 luni ale anului 2016, 
structurile I.P.J. Suceava cu atribuţiuni în domeniu, au organizat independent sau în cooperare cu 
celelalte instituţii abilitate 590 acţiuni, ce au vizat 2.110 controale, ocazie cu  care au fost verificate 587 
obiective (exploatări forestiere, instalaţii de debitat, depozite, târguri, pieţe oboare, ocoale silvice, etc.) 
și 4.978 mijloace auto. 

Urmare a acţiunilor iniţiate de poliție pe linie de silvicultură, a prezenței active în teren a 
echipelor de control și a aplicației informatice de verificare a transportului ilicit de material lemnos, 
criminalitatea în domeniul silvic a cunoscut un trend descendent. 

Astfel, 
- au fost înregistrate 317 dosare penale privind infracţiuni la Codul Silvic, (-3 față de anul 2015)  
- au fost cercetate 94 de persoane suspecte de comiterea unor ilegalităţi în domeniul silvic (-4); 
- au fost confiscaţi sau ridicaţi în vederea stabilirii provenienţei 5.482 m.c. material lemnos, în 

scădere cu 4.004,11 m.c. comparativ cu 12 luni 2015, cu o valoare de 1.843.630 lti. 
- au fost confiscaţi doar 63 pomi de Crăciun, în reducere cu 705 bucăţi, față de anul 2015. 

 
Activitatea pe linie de cooperare a fost dezvoltată, pe două paliere: 

� cu celelalte structuri M.A.I. județene şi instituţiile cu competenţe în combaterea 
criminalităţii, conform competenţelor profesionale, realizându-se un schimb permanent de date şi 
informaţii, cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
”Bucovina” al Județului Suceava, Serviciul Județean de Protecţie Internă Suceava, Oficiul Român 
pentru Imigrări - Biroul pentru Imigrări Suceava, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate 
Suceava, Serviciul de Operațiuni Speciale, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava, Serviciul 
Poliție Transporturi, Serviciul Județean Anticorupție Suceava din cadrul D.G.A. etc. 

 

� conform noilor cerinţe stabilite prin Programul de Guvernare:   
- pe domeniul de ordine publică cu Instituția Prefectului Județului Suceava, A.T.O.P. Suceava, 

unitățile de parchet, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Poliția Locală, Direcția Silvică, Garda 
Forestieră Suceava, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară Suceava, O.P.C. Suceava, 
Garda de Mediu Suceava, R.A.R. Suceava, A.R.R. Suceava,   

- pentru punerea în aplicare a Planului Naţional Comun de acţiune, în baza hotărârii Consiliului 
Suprem de Apărare  a Ţării nr.69 din 28.06.2010, de combatere a criminalităţii în domeniul evaziunii 
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fiscale, împreună cu Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial 
Suceava, Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale, Administrația Județeană a Finanţelor 
Publice, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava, Direcția Județeană de Informații a 
Serviciului Român de Informații, Serviciul Județean de Protecție Internă și Brigada de Combatere a 
Criminalității Organizate Suceava. 
 

SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ SUCEAVA are în zona de 
competență teritorială la nivelul județului Suceava, cu limită frontieră de stat delimitată între Sf 
551localitatea Cîrlibaba și SF 846 orașul Siret, pe o lungime a frontierei de stat 111,115km (uscat -
87,168 km; apă -23,947 km; alpin - 66,138km). 
 În anul 2016, în contextul fenomenului migraționist cu care se confruntă Europa, structurile 
Poliției de Frontieră din cadrul județului Suceava au gestionat 8 tvtnimtntt dt frontitră, astfel: 

- S.T.P.F. Suceava: 3 dosare penale cu 3 infracțiuni în care au fost implicate 3 persoane (1 
Afganistan și 2 Ucraina); 

- S.P.F. Siret: 4 dosare penale cu 8 infracțiuni în care au fost implicate 8 persoane (1 Ucraina, 1 
Rusia, 3 Somalia, 3 Bangladesh); 

- S.P.F. Vicovu de Sus: 1 dosar penal cu 3 infracțiuni în care au fost implicate 3 persoane (1 
Turcia și 1 Siria). 

 Din analizele de risc efectuate, reiese faptul că, migranții intrați ilegal în România profită de 
regimul deschis al centrelor de cazare, iar ulterior părăsesc aceste locaţii, continuându-şi călătoria spre o 
țară membră Schengen. La frontiera cu Ucraina, reţelele de facilitatori alcătuite în principal din cetăţeni 
ucraineni sunt din ce în ce mai active, migranţii sunt călăuziţi până în apropierea frontierei pe care o trec 
pe jos, după care sunt preluaţi de pe teritoriul României de către facilitatori. 

Prtvtnirta şi combattrta infracţionalităţii transfrontalitrt: 
În anul 2016, pe linia contrabandei, a fraudelor vamale şi a evaziunii fiscale structurile P.F. din 

judeţul Suceava au fost întocmite 188 dosare penale (149 dosare penale în 2015), sub aspectul comiterii 
unui număr de 305 infracţiuni (255 infracţiuni în 2015) săvârşite de către 196 persoane şi A.N. 

Totodată, au fost indisponibilizate 57 autovehicule folosite în transportul ţigărilor sau de către 
antemergători, în valoare totală de aproximativ 1.000 mii lei (43 autovehicule în valoare totală de 372, 6 
mii lei în 2015). 

A fost descoperită şi ridicată în vederea confiscării cantitatea de 774.070 pachete ţigarete de 
provenienţă ucraineană şi moldovenească, în valoare totală de 8.268,3 mii lei (897.695 pachete ţigarete 
în valoare totală de 8.989,4 mii lei în anul 2015). 

Valoarea totală a bunurilor ridicate în vederea confiscării este de 12.542,3 miilei, din care 
7.782,28 mii  lei de la cetăţeni străini şi 4.760,07 mii lei de la cetăţeni români (10.295,6 miilei, din care 
6.605,52 mii lei de la cetăţeni străini şi 3.690,13 mii lei de la cetăţeni români în 2015).  

Au fost constatate 73 contravenţii, fiind aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 
43,94 mii lei (83 contravenţii în valoare totală de 32,91 mii lei în 2015).   

Pe linia traficului internaţional cu auto furate, în anul 2016, structurile P.F. din judeţul Suceava 
au organizat şi desfăşurat, în urma acestora fiind întocmite 20 dosare penale, sub aspectul săvârşirii a 22 
infracţiuni de către 22 persoane (10 dosare penale, sub aspectul săvârşirii a 15 infracţiuni, 13 persoane 
implicate în 2015). Au fost identificate 20 auto furate în valoare de aproximativ 1.500.000 lei (10 auto 
furate în valoare de 346,14 mii lei în 2015). 

Pe linia traficului de arme şi muniţii, în anul 2016, structurile P.F. din judeţ au organizat şi 
desfăşurat acţiuni, în urma acestora fiind întocmite 4 dosare penale, sub aspectul săvârşirii a 5 
infracţiuni, de către 5 persoane (5 dosare penale, sub aspectul săvârşirii a 6 infracţiuni, de către 6 
persoane în 2015). Au fost descoperite: 1 pistol cu gaze, 1 pistoale cu aer comprimat, 1 pistol militar, 
248 cartuşe pentru pistol cu aer comprimat, 5 cartuşe de război, 1210 arme cu aer comprimat. 
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Pe linie de braconaj, în anul 2016, structurile P.F. din judeţul Suceava au organizat şi desfăşurat 
acţiuni, în urma acestora fiind întocmit 1 dosar penal, sub aspectul săvârşirii a 2 infracţiuni, de către 2 
persoane (1 dosar penal, sub aspectul săvârşirii a unei infracţiuni, de către 1 persoană în 2015). 
 Activitatta dt ctrcttart ptnală:  

Structurile P.F. din judeţul Suceava au înregistrat în anul 2016 un număr de 465 dosare penale 
(387 dosare penale în 2015). 

Au fost soluţionate un număr de 313 dosare penale (291 dosare penale în 2015). 
Au fost constatate un număr total de 791 infracţiuni, săvârşite de către 339 persoane (574 

infracţiuni, săvârşite de către 202 persoane în 2015). 
Au fost primite un număr de 46 delegări de la unităţile de parchet (40 în 2015), au fost reţinute 

pentru 24 ore 23 persoane (21 în 2015), au fost puse în aplicare 16 mandate de arestare (6 în 2015), iar 
împotriva a 7 persoane s-a dispus măsura de control judiciar (15 în 2015).  

Totodată, au fost puse în aplicare 45 ordonanţe de punere sub sechestru asigurător pentru suma 
totală de 2.042.563 lei (21 ordonanţe de punere sub sechestru asigurător pentru suma totală de 
2.683.333,36 lei în anul 2015).  

 
Situaţia traficului prin P.T.F.-uri 

PTF Siret 2015 2016 % 
Intrare Ieşire Total Intrare Ieşire Total 

Persoane 756.778 793.073 1.558.851 1.000.813 1.011.665 2.012.478  
Mijloace 277.970 303.026   580.996 367.223 385.570 752.793  
PTF Vicşani  
Persoane 8.042 8.058   16.100 11.109 11.095 22.204  
Mijloace 1.503 2.478      3.981 2.056 3.089 5.145  
Total 
persoane 

764.820 801.131 1.565.951 1.011.922 1.022.760 2.034.682 + 
30% 

Total 
mijloace 

279.473 305.504    584.977 369.279 388.659 757.938 + 
30% 

 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “BUCOVINA” AL 
JUDEŢULUI SUCEAVA 

În perioada 01.01 – 31.12.2016 s-au desfăşurat: 12.497 ieşiri la intervenţie, (din care: 131 
întoarceri din drum, 59 deplasări fără intervenţie, 21 alarme false); 12.286 situaţii de urgenţă - în medie 
33,57 pe zi (din care: 8.062 cazuri de urgenţă, asistate de S.M.U.R.D. - 65,63%, 818 incendii - 6,65%, 
(din care: 718 incendii -5,84%, 100 incendii de vegetaţie uscată şi resturi menajere -0,81%; 1.685 alte 
situaţii de urgenţă (13,71%); 1.436 alte intervenţii (11,69%); 67 asistenţă persoane (0,55%); 218 acţiuni 
pentru protecţia comunităţilor (1,77%). 
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Intervenţii pe categorii: 

718
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Analiza comparativă a tipurilor de intervenţii 2015/2016: 

 
Comparativ cu anul 2015, numărul intervenţiilor a crescut cu 19,02%, respectiv de la 10.259 

intervenţii în anul 2015, la 12.286 intervenţii în anul 2016, ponderea cea mai mare având-o intervenţiile 
la alte evenimente, al căror număr a crescut cu 377,08% (misiunile OIGSU 19.811 introduse în 
februarie).  
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Intervenţii pe tipuri de servicii pentru situaţii de urgenţă comparativ cu anul trecut: 

În anul 2016 serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au participat la 12.286 intervenţii, 
faţă de 10.259 intervenţii în anul  2015 (+19,76%) din care: 718 incendii – 2016 faţă de 679 incendii 
2015 (+5,74%), 100 incendii de vegetaţie uscată – 2016 faţă de 205 incendii de vegetaţie uscată 2015 (-
51,22%), 1.685 alte situaţii de urgenţă – 2016 faţă de 1.604 alte situaţii de urgenţă 2015 (+5,05%), 67 
acţiuni pentru asistenţa persoanelor – 2016 faţă de 41acţiuni pentru asistenţa persoanelor 2015 
(+63,41%), 218 acţiuni pentru protecţia comunităţilor – 2016 faţă de 292 acţiuni pentru protecţia 
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comunităţilor 2015  (-25,34%), 1.436 acţiuni pentru alte intervenţii – 2016 faţă de 301 acţiuni pentru 
alte intervenţii 2015 (+377,08%) precum şi 8.062 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. – 2016 faţă 
de 7.137 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. 2015 (+12,96%). 

S-au înregistrat 51 victime (26 adulţi decedaţi, 20 adulţi şi 5 copii răniţi), 25 animale şi 15.691 
păsări moarte şi pagube de aproximativ 11.920.015 lei. 

 
Intervenţiile serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D.): 

                                                                                               
                      anul 2015                                                                             anul 2016                                  
 
 

                           
                    +12,96% 

                                                              
    
 
 

 
 
S.M.U.R.D. a intervenit în 8.062 cazuri, acordând ajutor medical de urgenţă sau descarcerare la 

7582 persoane  (6775 adulţi şi 807 copii). 
 Faţă de anul 2015 numărul cazurilor de urgenţă la care a participat S.M.U.R.D. a crescut 

(+12,96%), la fel şi numărul persoanelor asistate (+5,20 %).  
 Timpul mediu de răspuns al S.M.U.R.D. a fost de 11 minute, iar timpul mediu de intervenţie de 
16 minute.  

Asistenţa medicală de urgenţă (6.597) s-a asigurat la 6.611 persoane (670 copii), în cazul 
următoarelor afecţiuni: intoxicaţii – 3,46%, cardiace – 5,24%, traumatisme – 23,59%, arsuri – 0,23%, 
stop cardio-respirator – 2,40%, chirurgicale şi neurochirurgicale – 0,09%, medicale – 59,22%, 
neuropsihiatrice – 4,64%, contagioase – 0,03%, găsit decedat – 0,89%, transport interclinic – 0,12%  
precum şi alte afecţiuni – 0,09%. 
 

Incendii 
                           anul 2015                                                                          anul 2016 
           
 
                                                           +5,74% 
                                     

 
 
 
 
 
 
 

Generalităţi 
 

În cele anul 2016, pe teritoriul judeţului Suceava au avut loc 718 incendii (în medie 1,96 pe zi), 
faţă de 679 incendii produse în anul 2015, creşterea fiind de 5,74%. Pe timpul intervenţiilor pentru 
stingerea incendiilor au fost salvate: 2 persoane (1 adult şi 1 copil), 104 animale şi 241 păsări. În 
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incendiile produse s-au înregistrat 26 victime (7 adulţi decedaţi şi 14 adulţi şi 5 copii răniţi), 21 de 
animale şi 15.691 păsări moarte.     

Au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 84 milioane lei, valoarea pagubelor fiind de 
aproximativ 11.827.505 lei. 

Rata incendiilor a fost de 99,72 la suta de mii de locuitori, respectiv 83,94 la mia de kilometri 
pătraţi.  

Din totalul incendiilor 79,09% s-au produs la locuinţe şi anexe din gospodăriile populaţiei,  0,42% 
în agricultură, 0,70% în silvicultură, 0,84% în industrie, 0,28% la energie electrică şi termică, 0,28% în 
construcţii, 1,53% în comerţ, 0,56% la hoteluri şi restaurante, 0,84% la transport şi depozitare, 0,28% la 
poştă şi comunicaţii, 0,28% la tranzacţii imobiliare,  3,20% la administraţia publică, 0,28% la 
învăţământ, 0,56% la sănătate şi asistenţă socială şi 10,86% - alte servicii. 

Alte situaţii de urgenţă, alte evenimente: 

                                                                                             anul 2016                                                           
                            anul 2015                                                           

                                                                            
 

                                                                     +63,82% 
 

                                                        
 
 
           
                        
 
În perioada analizată s-au înregistrat 3188 intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă, alte 

evenimente astfel: 267 inundaţii/evacuări de apă/decolmatări; 1 fenomene meteorologice periculoase; 
143 evenimente publice de amploare; 1 explozii; 67 misiuni pirotehnice (53 asanări şi 14 distrugeri de 
muniţie); 1 accident de circulaţie în care sunt implicate substanţe periculoase; 1.215 monitorizări; 1 
folosirea explozibilului pentru degajarea râurilor; 2 folosirea explozibilului pentru degajarea drumurilor;   
67 asistenţă de persoane; 13 transporturi de apă menajeră; 55 deblocări de uşă; deblocare albie râu; 3 
căutare cadavru; 14 recuperare de cadavru; 190 sprijin SAJ/SMURD; 2 degajări de drum; 6 degajări 
auto; 5 măsuri PSI; 13 căutare/salvare de persoane; 2 punere la dispoziţie generator electric; 5 stabilirea 
cauzei de incendiu; 1.105 misiuni conform OIGSU 19.811/22.02.2016; 2 degajări de animal; 1 căutare 
obiect în fântână; 1 montare baner; 2 îndepărtare animale/insecte periculoase. 

 
Activitatta insptcţiti judtţtnt dt prtvtnirt a situaţiilor dt urgtnţă 
În cursul anului 2016, s-au desfăşurat 1.568 controalt şi 453 vtrificări.  În acţiunile preventive 

executate au fost constatate 12.052 deficienţe: 3.032 privind securitatea la incendiu şi 9.020 în domeniul 
protecţiei civile. S-au întocmit 188 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, 
aplicându-se 199 de amenzi în cuantum de 1.697.000  mii lei şi 5681 avertismente. 

În perioada analizată au fost înregistrate şi soluţionate în termenul legal un număr de 916 
cereri pentru eliberarea avizelor, autorizaţiilor şi altor acte de securitate la incendiu şi protecţie 
civilă, după cum urmează:  

Autorizaţii de securitate la incendiu: emise - 134; respinse - 234;  
Avize de securitate la incendiu – emise - 314; respinse - 488;  
Acorduri de securitate la incendiu – pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de  artificii: emise 
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- 29; respinse - 2;  
Au fost acordate un număr de 58 avize la transporturi deşeuri periculoase, în conformitate cu 

prevederile HGR nr. 1061/2008.  
 
 INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN SUCEAVA  ( IJJ )  

Activităţile pentru organizarea şi executarea misiunilor din competenţă au avut ca scop 
realizarea principalului obiectiv cuprins în Programul dt Guvtrnart 2013-2016, „Creşterea continuă 
a gradului de siguranţă al cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban” şi în mod special a 
direcţiilor de acţiune „Creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional 
stradal, precum şi prin creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar”, 
respectiv „Prevenirea şi combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de droguri şi a celorlalte 
substanţe interzise”. 
 Situaţia operativă şi caracteristicile fenomenului infracţional, în special al celui stradal, precum 
şi creşterea numărului adunărilor publice cu participarea unui public numeros cu impact deosebit asupra 
climatului de ordine şi siguranţă publică, a impus adaptarea, atât în plan organizatoric organizatoric cât 
şi acţional, pentru a răspunde necesităţilor de securitate şi siguranţă publică a cetăţenilor. 
 Prin structura sa, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava are dislocate efective atât în 
municipiile şi principalele oraşe ale judeţului, cât şi în unele comunităţi rurale, contribuind astfel la 
asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică din judeţ. 

În ceea ce priveşte misiunile de ordint şi siguranţă publică, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Suceava a planificat, organizat şi executat un număr de 32.134 misiuni, ceea ce reprezintă o creştere cu 
22 % faţă de anul 2015. 

Principala misiune a inspectoratului, asigurarta şi rtstabilirta ordinii publict, cu ocazia 
manifestărilor de protest, cultural-artistice, religioase, sportive şi a vizitelor oficiale, a avut un caracter 
preponderent preventiv şi s-a desfăşurat fără incidente la nivelul siguranţei participanţilor. Astfel, au fost 
asigurate măsurile de ordine publică la 1.288 de manifestări, jandarmii din dispozitiv punând accent pe 
rolul preventiv al prezenţei noastre în rândul cetăţenilor. 

Comparativ cu anul 2015, se constată o creştere semnificativă a numărului misiunilor de 
asigurare executate, fapt care are la bază şi desfăşurarea, în anul 2016, a celor două procese electorale. 

Inspectoratul a executat un număr de 382 misiuni de asigurare a ordinii publice la maniftstărilt 
cultural – artistict, rtligioast sau cu caracttr promoţional, fiind înregistrate cu 49 de misiuni mai 
mult decât în perioada similară a anului trecut. 

Totodată, au fost planificate, organizate şi executate 215 misiuni cu ocazia desfăşurării 
manifestărilor sportive, acestea vizând competiţii din discipline diverse, fotbal, handbal, volei, rugby, 
cros, atletism, ciclism şi sporturi de iarnă. 

Pe această linie, împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava, s-a demarat o 
campanie de prevenire a violenţei, care vizează meciurile organizate în perioada octombrie 2016 - iunie 
2017 la nivelul judeţului Suceava. 

În urma activităţilor preventive desfăşurate pe linia aplicării Legii nr. 4/2008 privind prevenirea 
şi combaterea violenţei în sport, precum şi ca urmare a punerii în practică a experienţei acumulate în 
ultimii ani cu ocazia jocurilor sau competiţiilor, nu au fost înregistrate incident majore, acte de violenţă 
între grupurile de suporteri sau între acestea şi forţele de ordine. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava a asigurat măsurile de ordine publică cu ocazia 
desfăşurării a 15 maniftstări dt prottst, între acestea evidenţiindu-se acţiunile de protest ale unor 
organizaţii nonguvernamentale faţă modul de exploatare a materialului lemnos, ale locuitorilor comunei 
Slatina privind rezultatul alegerilor locale din luna iunie şi ale transportatorilor faţă de creşterea tarifelor 
RCA. 
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Dorim să remarcăm, ca şi în anii trecuţi, disponibilitatea la dialog a participanţilor la adunările 
publice, aspect care a stat la baza unei relaţionări eficiente dintre aceştia şi forţele de ordine, evitarea 
unor stări conflictuale artificiale şi detensionarea situaţiilor generatoare de risc. De asemenea, datorită 
atitudinii ferme adoptate de către efectivele de jandarmi, numărul manifestărilor care au degenerat în 
acte de dezordine sau de tulburare gravă a ordinii publice a fost foarte redus, intervenţia eficientă a 
forţelor de ordine conducând la asigurarea stării de legalitate pe timpul manifestărilor. 

Sub coordonarea operativă a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, jandarmii au urmărit 
desfăşurarea în condiţii optime a acestui tip de misiuni, atât premergător cât şi în timpul procesului de 
vot, fiind vizate cele 2 campanii electorale desfăşurate la nivel judeţean cu ocazia alegerilor locale şi 
parlamentare, precum şi referendumurile organizate în localităţile Dolhasca şi Liteni pentru trecerea de 
la statutul de oraş la cel de comună. 

Referitor la misiunile de restabilire a ordinii publice tulburate sau grav tulburate de către 
persoane sau grupuri de persoane, în anul 2016, nu s-au înregistrat astfel de evenimente în judeţ, aspect 
care se datorează atât activităţilor preventive desfăşurate de forţele de poliţie şi jandarmerie cât şi 
gestionării corespunzătoare a stărilor de conflict incipiente, în special prin intermediul dialogului. 

În perioada analizată au fost executate, fără incidente, un număr de 363 de acţiuni de intervenţie 
care au vizat în principal ordinea şi liniştea publică sau acţiuni de salvare-evacuare în sprijinul 
persoanelor care au solicitat ajutor prin Serviciul Naţional Unic pentru apeluri de urgenţă  ,,112’’, de 
fiecare dată timpul de ajungere la locul evenimentului şi măsurile întreprinse având ca rezultat 
soluţionarea situaţiilor în parametri optimi şi nefiind înregistrate evenimente negative sau obiecţiuni 
privind operativitatea intervenţiei şi modul de acţiune al jandarmilor. 

În perioada supusă evaluării, au fost organizate  3.521 de misiuni dt mtnţintrt a ordinii 
publict prin patrule mixte poliţist-jandarm şi 10.330 misiuni prin patrule de jandarmi în mediile urban 
şi rural, inclusiv în staţiuni montane şi pe traseele turistice. De asemenea, 926 echipaje de jandarmerie 
au patrulat în zona instituţiilor de învăţământ, prezenţa activă a jandarmilor în apropierea elevilor 
constituind un atu pentru buna desfăşurare a procesului educativ. Totodată, au fost organizate 64 de 
acţiuni punctuale de prevenire şi combatere a faptelor antisociale atât în pieţe, târguri şi în alte locuri cu 
risc criminogen ridicat precum şi în zonele în care s-ar putea înregistra încălcări ale legislaţiei în 
domeniul silvic, cinegetic şi piscicol.  

Lucrătorii celor 6 posturi dt jandarmi montant au desfăşurat activităţi pe linia combaterii 
infracţiunilor silvice, pe linia prevenirii tăierilor ilegale de arbori şi sancţionării persoanelor care 
transportă material lemnos fără documente de provenienţă.  

În urma acestor activităţilor independente dar şi în cadrul celor 440 de acţiuni în cooperare cu 
Direcţia Silvică şi Garda Forestieră, au fost constatate 10 infracţiuni, au fost aplicate 52 de sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 28.550 lei şi a fost recuperată cantitatea de 900 mc material lemnos. 

Totodată, în urma acţiunilor întreprinse au fost constate 29 de infracţiuni de braconaj şi au fost 
sancţionate contravenţional un număr de 91 de persoane pentru nerespectarea prevederilor legale privind 
regimul cinegetic şi piscicol. 

În cadrul misiunii de menţinere a ordinii publice, efectivele de jandarmi au desfăşurat acţiuni de 
prtvtnirt şi combattrt a fapttlor antisocialt, acţionându-se pentru apărarea bunurilor persoanelor, a 
avutului public şi prevenirea infracţiunilor stradale. De asemenea, s-a acţionat pentru prevenirea şi 
combaterea evaziunii fiscale, a consumului de substanţe interzise, pentru creşterea siguranţei în zona 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar, cât şi pentru protecţia fondurilor silvic şi cinegetic.  

În anul 2016 au fost constatate 289 dt infracţiuni, în uşoară scădere faţă de cele 291 de 
infracţiuni constatate în anul 2015, au fost depistaţi 303 autori, din care 20 minori şi au fost identificate 
8 persoane urmărite. În timpul executării misiunilor în sistem integrat cu poliţia, au fost constatate 137 
infracţiuni şi au fost depistaţi 136 de autori de fapte penale. 
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Se constată o creştere a calităţii acţiunilor întreprinse şi a actelor întocmite de efectivele de 
jandarmi, evidenţiindu-se constatarea unui număr de 35 de infracţiuni vizând deţinerea şi consumul de 
droguri de risc şi mare risc.  

Activitatta dt constatart a contravtnţiilor a înregistrat o uşoară creştere faţă de anul 
precedent, fiind constatate un număr de 4.420 contravtnţii, în valoare totală de 781.650 lei.  

Au fost introduse în camera de corpuri dtlictt 1.734 bunuri, în valoare de 76.958 lei, care au 
fost predate pentru valorificare către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava. În cea ce 
priveşte comerţul cu produst accizabilt, în cadrul misiunilor de patrulare executate atât independent cât 
şi în sprijinul instituţiilor specializate, au fost confiscate 78.420 ţigarete, fiind constatate un număr de 31 
infracţiuni de contrabandă, în creştere faţă de anul precedent, când au fost constatate 19 infracţiuni. 

Pt linia prtvtnirii fapttlor antisocialt s-au desfăşurat 316 acţiuni preventive în mediul şcolar, 
la manifestările sportive sau cu ocazia adunărilor în spaţiul public, care s-au adresat unui număr de peste 
22.000 persoane din toate mediile sociale şi în cadrul cărora au fost utilizate sau distribuite aproximativ 
5000 de materiale de suport. Ponderea cea mai semnificativă e reprezentată de cele 279 de acţiuni 
organizate în unităţile de învăţământ, care au vizat, în principal, activităţi de prezentare către elevi a 
unor teme de interes privind delicvenţa juvenilă, abandonul şcolar, prevenirea consumului de alcool, 
tutun şi droguri. În acest sens, putem menţiona şi implicarea instituţiei în Programul “Şcoala Altfel” şi 
în programele de sprijin educaţional pentru tineri,  parteneriatele încheiate cu unităţile şcolare şi 
desfăşurarea unor activităţi de prezentare a misiunilor Jandarmeriei. 

Activitatea de cooptrart inttrinstituţională a vizat în principal punerea în aplicare a celor 45 
de protocoale şi planuri de cooperare sau colaborare pe care inspectoratul le are încheiate cu alte 
instituţii, în acest sens fiind desfăşurate un număr total de 1020 misiuni. 

Pe lângă misiunile curente de ordine publică, jandarmii au participat la un număr de 265 de 
misiuni în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne şi  un număr de 755 de 
acţiuni în colaborare cu instituţii precum parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele 
administraţiei publice locale, Centrul Militar Judeţean Suceava, Direcţia Silvică, Garda Forestieră, 
Inspectoratul Teritorial de Muncă, structurile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, executori 
judecătoreşti etc.  

Au fost desfăşurate un număr de 75 de misiuni în sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă Suceava pentru asigurarea măsurilor de ordine pe timpul intervenţiei echipelor specializate, 
precum şi pentru acordarea sprijinului necesar înlăturării efectelor determinate de producerea unor 
incendii, accidente etc. 

O altă misiune de importanţă deosebită a inspectoratului este reprezentată de ansamblul 
activităţilor privind paza şi prottcţia instituţională şi mtnţintrta ordinii inttrioart la un număr de 
30 de obiective – instituţii financiar bancare, parchete şi instanţe judecătoreşti, precum şi obiective 
aparţinând Ministerului Afacerilor Interne.  

 
 

CENTRULUI DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG SUCEAVA,  
Activităţile desfăşurate la nivel judeţean în perioada supusă analizei se desfăşoară în conformitate cu 

prevederile documentelor strategice elaborate la nivel naţional şi judeţean şi corespund obiectivelor generale şi 
specifice stabilite pentru fiecare capitol al Planului local de acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene 
antidrog în perioada 2014-2016: Reducerea cererii de droguri (prevenirea consumului de droguri şi asistenţa 
consumatorilor de droguri), Reducerea ofertei de droguri, Coordonare, Informare şi Evaluare. 

Obiectivele strategice stabilite pentru anul 2016 corespund Planului de management al Agenţiei Naţionale 
Antidrog pentru perioada 2014-2016  şi Programului de Guvernare -2016 (domeniul afacerilor interne): 
1. Creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului, atât în mediul rural, cât şi în mediul urban; 
2. Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, transfrontaliere şi terorismului; 
3. Reducerea cererii şi ofertei de droguri, concomitent cu dezvoltarea coordonării, cooperării internaţionale, 
cercetării, evaluării şi informării în domeniu. 
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Rtalizărilt în domtniul dt comptttnţă 

I. Proiecte naţionale de prevenire a consumului de droguri 
1. Proiectul naţional „Mesajul meu antidrog”, ediţia a XIII-a 
Scopul acestui proiect, derulat în perioada februarie-septembrie 2016 cu tema „Colorează-ţi viaţa 

altfel…fără droguri!”, îl reprezintă menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri şi reducerea cazurilor 
de noi consumatori în rândul populaţiei din mediul preuniversitar.   

2. Concursul de proiecte cu tematică antidrog "Împreună" – iunie 2016 
 Concursul a fost organizat de Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar din cadrul Ministerului 
Educaţiei, în colaborare cu Agenţia Naţională Antidrog. La nivelul judeţului Suceava, jurizarea proiectelor 
înscrise la Concursul naţional de proiecte antidrog „Împreună” s-a desfăşurat în data de 04.06.2016  

II. Proiecte locale de prevenire a consumului de droguri 
     1. Festivalul naţional pentru liceeni „Video art”, ediţia a VIII-a 
Proiectul a fost iniţiat de Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, în parteneriat cu C.P.E.C.A. Suceava, în 

scopul implicării elevilor de  liceu în activităţi cu caracter interdisciplinar.  
     2.Proiectul „Open School Drug Initiative”  

În cadrul proiectului au avut loc 23 activităţi dt informart-tducart-conştitntizart cu tema „Drogurile 
– capcane nevăzute”, la care au participat 574 dt tltvi, 26 cadrt didactict  

3. Proiectul „De mici, să preţuim sănătatea şi siguranţa !” 
În cadrul proiectului, s-au desfășurat 16 activităţi de informare-educare-conştientizare  
Proiectul a fost mediatizat prin transmiterea unui comunicat de presă, rezultând 2 apariţii în presa scrisă şi 

6 apariţii on-line. 
4. Proiectul “INSIGHT” 
Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Centrul de Consiliere 

şi Orientare în Carieră şi Biroul de Poliţie pentru Centrul Universitar, şi vizează realizarea de activităţi de 
informare, educare, conştientizare cu privire la consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi 
psihoactive adresate studenţilor. 

Au fost derulate 7 activităţi cu caracter interactiv, la care au participat 134 studtnţi din cadrul 
Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava;  
 

III. Campanii naţionale de prevenire a consumului de droguri 
1. Programul Naţional  "Să ştii mai multe, să fii mai bun!" a cuprins  9 activităţi de prevenire, beneficiari fiind: 
229 elevi şi  15 cadre didactice. 
2. Campania Naţională pentru marcarea Zilei Mondiale fără Tutun - 31 Mai 2016 

Cu prilejul Zilei Mondiale Fără Tutun, s-au derulat 8 activităţi de prevenire a consumului de tutun în 
şcoală, de care au beneficiat 234 elevi şi 9 cadre didactice, precum şi o campanie stradală cu 150 de beneficiari. 
3. Campania Naţională pentru marcarea Zilei  Internaţionale împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de 
Droguri – 26 iunie 
4. Campania Ziua Naţională fără Tutun (17.11.2016) în cadrul careia au avut loc 8 activităţi la Grupul Şcolar 
Dumbrăveni şi C.N.„Ştefan cel Mare” Suceava la care au participat: 212 elevi şi 10 cadre didactice 

VI. Activitatea desfăşurată în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri 
 În perioada supusă analizei, la nivelul C.P.E.C.A. Suceava  au beneficiat de informare de specialitate 6 
persoane, iar în ceea ce priveşte gestionarea solicitărilor primite de la DIICOT, referitoare la evaluarea 
persoanelor în scopul includerii în circuitul integrat de asistenţă, au fost gestionate 24 ordonanţe emise de 
procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial 
Suceava/Bucureşti/Cluj prin care s-a dispus efectuarea evaluării a 24 persoane, în conformitate cu 
responsabilităţile ce revin Centrelor Agenţiei Naţionale Antidrog. Dintre cele 24 persoane, 2 se aflau în stare 
privativă de libertate. Pentru 1 persoană s-a trimis notificare de neprezentare, pentru 7 persoane s-a propus PIA, 
iar pentru 1 persoană s-a emis ordonanţă de includere în circuitul de asistenţă.  

VII. Sistemul local de monitorizare a problemelor legate de droguri: 
La nivelul C.P.E.C.A. Suceava există un sistem unitar de colectare a datelor şi monitorizare a 

problemelor legate de droguri. Aceste informaţii stau la baza stabilirii unor măsuri şi politici antidrog, capabile să 
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ofere răspunsuri adecvate, rapide şi concrete tuturor problemelor directe şi conexe ridicate de traficul şi consumul 
de droguri. 
 

INSTITUŢIA PREFECTULUI –JUDEŢUL SUCEAVA  
 
Activitatta dt tlibtrart şi dt tvidtnţă a paşapoarttlor s-a concretizat în preluarea a 45.119 

cereri de eliberare a paşapoartelor din care: 

� 30.912 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice; 
� 14.207 cereri de eliberare a paşapoartelor simple temporare.  

 
Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor din municipiul Rădăuţi, din oraşele şi comunele învecinate 

săptămânal a fost asigurată  buna funcționare a Punctului de lucru mobil Rădăuţi.  
La acest punct de lucru s-au preluat 3.698 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice 

(8,2% din totalul cererilor preluate prin ghişeul serviciului) şi s-au eliberat un număr de 3.378 
paşapoarte. 

Au fost validate şi aprobate un număr de 6.105 cereri de eliberare a paşapoartelor simple 
electronice preluate prin misiunilt diplomatict alt Româniti în străinătatt. 

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS) au fost preluate la ghişeul 
serviciului un număr total de 2.003 ctrtri, înregistrându-se o creştere de 13,4% faţă de anul 2015 (cu  
1.772 cereri).  

Au fost aprobate un număr de 1.221 cereri preluate prin misiunilt diplomatict alt Româniti în 
străinătatt, în total fiind soluţionate 3.224 cereri de acest tip. 
 

 Cu privire la stabilirta domiciliului din străinătatt în România, pentru 1.117 de cereri s-au 

Ctrtri paşapoartt tltctronict 
Ctrtri 

paşapoartt 
ttmporart 

    Paşapoartt 

tlibtratt 

 

 

 38.238=30.912(ghişeu)+7.326(MDOC) 14.207 40.600= 
39.577 (ghișeu)+ 

1.023 (curier) 
Pas. electronic 

(ghişeu+MDOC) 
Pas. electronic CRDS 

(ghişeu+MDOC) 
  

35.729=29.624(ghișeu)+ 
                6.105 (MDOC)                   

2.509=1.288(ghișeu) 
       +1.221(MDOC) 

Ghişeu 
SPCEEPS 
Suceava 

Ghişeu 
PLM 

Rădăuţi 

 
MDOC 

 

Pas. 
temp. 

Pas. 
temp 

CRDS 

Pas. 
electronic/ 

din care prin: 
PLM R şi 

curier 

Pas. 
temp. 

27.214 3.698 7.326 13.492 715 
26.423/ 

3.378(PLM) 
și 1.023 
(curier) 

14.177 

TOTAL CERERI PAȘAP. SOLUȚIONATE =52.445 
TOTAL  

PAȘAP. ELIB.= 
40.600 
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efectuat verificări în evidenţele proprii de paşapoarte şi s-au comunicat rezultatele serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor. 

NOTĂ: MDOC - misiuni diplomatice  și oficii consulare; CRDS  - cetățeni români cu domiciliul in străinătate  

               PLM  - Punct de lucru mobil Rădăuţi.  
Menționăm că, numărul total al ctrtrilor pentru eliberarea pașapoartelor, soluționate la nivelul 

serviciului, a crtscut de la 40.383 în anul 2015 la 52.445 în anul 2016 cu 12.062, respectiv cu ~30%. 

Situaţie anuală 2016 este redată în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 
Descriere/tip cerere 

An 

2016 

I TOTAL ctrtri prtluatt şi soluţionatt 52.445 

 Cereri pașapoarte simple preluate prin ghiştul strviciului 45.119 
 Cereri preluate prin MDOC  7.326 
I.1 TOTAL ctrtri paşapoartt  simplt tltctronict (ghiștu+MDOC) 38.238 
I.1A Cereri preluate prin ghişeul serviciului 30.912 

 Cereri CRDS   1.288 
 Cereri preluate prin PLM Rădăuţi   3.698 

I.1B Cereri preluate prin MDOC/din care CRDS 
   7.326/ 

1.221 
I.2 TOTAL ctrtri paşapoartt simplt ttmporart/din cart CRDS 

(ghiștu) 
14.207/ 

715 
I.3 TOTAL cereri paşapoarte simple CRDS(ghiștu+MDOC) 3.224 

(2.003+1.221) 
 Cereri paşapoarte simple electronice CRDS- Ghişeu Sv 1.288 
 Cereri paşapoarte simple temporare CRDS- Ghişeu Sv   715 
 Cereri paşapoarte simple electronice CRDS- MDOC 1.221 
II TOTAL paşapoartt simplt tlibtratt (ghiștu+curitr) 40.600 
II.1 

Paşapoartt simplt tltctronict/ 
          din care prin PLM Rădăuţi+ CURIER 

26.423/ 
3.378(PLM)+ 
1.023(curier) 

II.2   Paşapoartt simplt ttmporart 14.177 
 

În anul 2016, s-a emis un număr de 44.910 pașapoarte, din care: 
- paşapoarte simple temporare 14.179; 
- paşapoarte simple electronice 30.731 
 

 Prin ghişeul serviciului au fost eliberat un număr de 25.400 paşapoarte simple electronice şi 
14.177 paşapoarte simple temporare, iar 1.023 pașapoarte simple electronice au fost livrate prin curitr. 

Încasările realizate în anul 2016 de Serviciul Paşapoarte, constituite venit la bugetul de stat sau 
local, reprezintă echivalentul a  2.468.736  lti şi însumează (fără costul blanchetelor): 

 Pe linie de tvidtnță manuală au fost efectuate: 
 -  52.445 de verificări în evidenţa manuală/automată 

În vederea înregistrării în evidenţa persoanelor 1.444 minori pentru care s-a solicitat eliberarea 
documentului de călătorie  au fost comunicaţi serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.  
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Pt linia prtvtnirii şi constatării cazurilor dt încălcart a rtgimului paşapoarttlor, aplicarta 
măsurilor rtstrictivt şi rtlaţii consulart: 

 - 540 comunicări primite de la instanţe, parchete, organe de poliţie privind dispunerea de măsuri 
de suspendare temporară a dreptului la libera circulaţie pentru 623 persoane; 
 -   65 acţiuni desfăşurate în teren, în vederea punerii în aplicare a măsurii, din care: 

a) 48 paşapoarte retrase la momentul instituirii măsurilor restrictive;              
b) 13 procese verbale întocmite pentru lipsă la domiciliu; 
c)   4 persoane au declarat paşaportul pierdut; 

 - 62 menţiuni în evidenţă referitoare la persoane decedate/accidentate în străinătate; 
 -172 cetăţeni români reţinuţi sau arestaţi ce au încălcat legile statelor în care au călătorit şi despre 
care a fost informat Serviciul Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Suceava; 
 - 1.859 persoane verificate şi au fost eliberate 1.852 adeverinţe care atestă sau infirmă existenţa 
limitării dreptului la libera circulaţie în străinătate şi 7 adeverinţe cu situaţia paşapoartelor deţinute. 
 

Activitatta dt înmatriculart a vthicultlor și tlibtrart ptrmist dt conductrt a a constat în : 
Pe linie de înmatriculare a vehiculelor si autorizare provizorie: 

 
Nr. 
crt. 

 

Indicator Valoare indicator  
in anul 2016 

Valoare indicator  
in anul 2015 

Diferenta valori 
indicatori 2016/2015 

1. Numar total de 
operatiuni de 
inmatriculare 

22.131 20.363 +1.768 

2. Numar operatiuni 
prima inmatriculare 

14.114 12.863 +1.251 

3. Nr.operatiuni prima 
inmatriculare sub 5 
ani vechime 

2.299 2.171 +128 

4. Numar 
inmatriculari 
temporare 

58 51 +7 

5. Numar transcrieri 7.959 7.449 +510 
 
 Certificate procesate: 
Nr. 
crt. 

 

Indicator Valoare indicator 
in anul 2016 

Valoare indicator 
in anul 2015 

Diferenta valori indicatori 
2016/2015 

1. Numar certificate 
de inmatriculare 
emise 

25.613 22.414 +3.199 

2. Numar certificate 
de inmatriculare 
preschimbate 

2.457 1.875 +582 
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 Autorizații provizorii și plăci pentru vehicule: 
Nr. 
crt. 

 

Indicator Valoare indicator 
in anul 2016 

Valoare indicator 
in anul 2015 

Diferenta valori indicatori 
2016/2015 

1. Numar vehicule 
autorizate 
provizoriu 

25.133 21.261 +3.872 

2. Numar radieri 
vehicule din 
circulatie 

2.552 2.200 +352 

3. Numar verificari 
inmatriculari in 
bazele de date 

100.300 81.699 +18.601 

 
Activitatea pe linie de examinare: 

Nr. 
crt. 

Indicator Valoare 
indicator in 
anul 2016 

Valoare indicator 
in anul 2015 

Diferenta valori 
indicatori 2016/2015 

1. Numar dosare candidati programati la 
examen  

26.620 27.034 -414 

2. Nr.persoane examinate la proba 
teoretica de sala 

24.452 25.447 -995 

3. Procent de promovabilitate proba 
teoretica 

59,3% 59,8% -0,5% 

4. Nr.persoane examinate la proba 
practica de traseu 

17.918 15.467 +2.451 

5. Procent de promovabilitate proba 
practica 

71,5% 73,1% -1,6% 

6. Procent de promovabilitate general 
examinari 

42,5% 43,8% -1,3% 

 
 Activitatea pe linie de permise: 
Nr. 
crt. 

Indicator Valoare 
indicator in 
anul 2016 

Valoare indicator 
in anul 2015 

Diferenta valori 
indicatori 2016/2015 

1. Numar permise de conducere 
eliberate 

27.789 21.925 +5.864 

2. Nr.permise preschimbate sau 
adaugari categorii 

15.029 10.760 +4.269 

3. Numar solicitari pt.obtinerea unui 
nou permis de conducere 

416 359 +57 

4. Numar permise de conducere straine 
preschimbate 

1.254 1.067 +187 

 
 În cursul anului 2016 s-a actualizat si dezvoltat softul de rezervare de catre solicitanti a 
operatiunilor desfasurate de catre servici, prin care se poate solicita rezervarea efectuarii principalelor 
operatiuni, respectiv înmatriculare in circulație a vehiculelor, autorizare provizorie pentru circulație 
șiradiere din circulatie a vehiculelor.programare pentru examinarea candidatilor in vederea obtinerii 
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permisului de conducere precum si preschimbare de permise romanesti/straine.Softul instalat pe pagina 
serviciului de pe site-ul Institutiei Prefectului-judetul Suceava (www.prefecturasuceava.ro) genereaza un 
raspuns pe casuta de e-mail a solicitantului prin care i se comunica acestuia data si ora la care se poate 
prezenta la ghiseele respective,reducind timpii de asteptare si crescand calitatea serviciilor oferite de 
catre S.P.C.R.P.C.I.V.Suceava. 
 

 

Capitolul 12 – MEDIU  

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ( APM)  
 
Principalele activităţi desfăşurate de APM Suceava în anul 2016: 

În Domeniul reglementării activităţilor pe linie de protecţia mediului, s-a urmărit aplicarea 
legislaţiei de mediu în vigoare şi a procedurilor specifice prevăzute în legislaţia EIA (H.G. nr. 445/2009, 
Ordin nr.135/2010 etc.), SEA (H.G. nr.1076/2004), Ordin nr.1798/2007 etc.  Activitatea desfăşurată în 
anul 2016, comparativ cu anii 2014-2015, este prezentată sintetic în tabelul următor: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Realizat 
2014 

Realizat 
2015 

Realizat 
2016 

1 Autorizaţii de mediu 364 412 326 
2 Autorizaţii integrate  de mediu 0 2 0 
3 Autorizaţii de mediu revizuite 213 338 460 
4 Autorizaţii integrate  de mediu revizuite 2 0 2 
5 Acorduri de mediu 1 0 0 
6 Clasarea notificării  3185 3635 4402 
7 Decizia de evaluare inițială 100 158 143 
8 Decizia etapei de încadrare  94 106 112 
9 Decizii transfer autorizaţii  25 22 34 

10 Întruniri Comisie de Analiză Tehnică şi CSC 21 20 21/21 
11 Dezbateri publice  13 8 6 
12 Număr ședințe Grup de Lucru 12 6 5 
13 Avize de mediu şi decizii- planuri şi programe 69 69 66 
14 Aviz Natura 2000 10 12 15 
15 Notificări suspendare autorizaţii de mediu 0 3 1 

 

În Domeniul Deşeuri, s-au realizat următoarele activităţi mai importante: 
- s-au transmis la ANPM rapoartele periodice privind  lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare 
activităţi de colectare a bateriilor și acumulatorilor, lista operatorilor economici autorizaţi pentru 
colectarea/valorificarea/reciclarea vehiculelor scoase din uz (VSU) şi s-a demarat colectarea de date pentru 
Raportarea VSU 2015; 
- s-a finalizat validarea datelor introduse de operatorii economici în aplicaţia naţională Sistem Integrat de 
Mediu (SIM), pentru următoarele subdomenii şi ani de referinţă: Statistica deşeurilor (anul 2014), VSU( anul 
2014), Uleiuri uzate (2013), PCB-uri (anul 2014), Ambalaje (anul 2014); 
- s-a început introducerea de către operatorii economici, în aplicaţia SIM, a datelor referitoare la gestionarea 
deşeurilor pentru următoarele subdomenii şi ani de referinţă:  Statistica deşeurilor (2015) și Uleiuri uzate 
(2014); 
- s-au completat informaţiile aferente judeţului Suceava, în baza naţională de date privind gestionarea DEEE 
în anul 2015; 

Principala probltmă existentă în judeţ cu privire la gestionarea deşeurilor municipale este cauzată 
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de lipsa depozitelor ecologice pentru deşeuri şi întârzierea realizării si punerii in functiune a Sistemului de 
Management Integrat al Deşeurilor. Astfel, la ora actuală sunt cinci platforme de stocare temporară 
autorizate în judeţul Suceava. Deşeurile care sunt depozitate temporar în aceste amplasamente, vor trebui 
transportate la depozitele ecologice de deşeuri Moara şi Pojorâta, imediat ce acestea vor deveni 
funcţionale,ceea ce ar necesita fonduri importante  despre care nu se cunoaste de unde vor proveni!!! 

În Domeniul Chimicale, s-a finalizat: 
-  introducerea în SIM a informaţiilor referitoare la Regulamentul nr. 1907/2006/CE (REACH) privind 
clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor chimice periculoase aferente anilor 2014,2015;  
-  introducerea  în SIM a informaţiilor privind substanţele care epuizează stratul de ozon (Regulamentul 
Parlamentului European şi Consiliului 1005/2009) şi anumite gaze fluorurate cu efect de seră (Regulamentul 
CE nr.  842/2006), aferente anului 2015. 

În domeniul Biodiversitate, arii protejate, s-au realizat următoarele activităţi principale: 
- s-au emis 54 autorizații conf. Ord. 410/11.04.2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a 
activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la 
export, a florilor de mină, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum 
si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora. 
- s-au emis 74 autorizații de mediu pentru activitatea de exploatare forestieră, conf. Ord. 1798/2007 
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu; 
- s-au emis 99 puncte de vedere referitoare la implementarea unor proiecte în situri Natura 2000;  
- 68 avize pentru tăieri arbori; 
- s-au efectuat 20 controale în rezervaţiile naturale şi siturile Natura 2000 şi 2 controale la parcul zoologic şi 
grădina zoologică din judeţul Suceava (Ilişeşti şi respectiv Rădăuţi). 
- s-a aprobat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor desemnarea unui nou sit de importanță 
comunitară ROSCI0371 Cumpărătura, precum și extinderea a două situri de protecție avifaunistică 
ROSPA0064 Lacurile Fălticeni și ROSPA0083 Munții Rarău-Giumalău. 

APM Suceava are încheiate convenţiile de custodie: Conveția de custodie nr. 0186/14.07.2010 şi Actul 
adiţional nr. 3/29.12.2015 de prelungire cu 5 ani a acesteia pentru situl Natura 2000 şi rezervaţia inclusă 
ROSCI0082 Fâneţele seculare Ponoare; Convenţia de custodie nr. 0185/14.07.2010 şi Actul adiţional nr. 3/ 
29.12.2015 de prelungire cu 5 ani a acesteia pentru situl Natura 2000 şi rezervaţia inclusă ROSCI0081 
Fâneţele seculare Frumoasa. Planurile de management au fost elaborate prin proiect aplicat în cadrul POS 
Mediu, Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, 
Sesiunea a IV-a. Cadrul legal pentru managementul ariilor naturale al căror custode este APM Suceava, este 
reprezentat de: Ordinul MMAP nr. 344/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului „Fâneţele 
seculare Ponoare” şi Ordinul MMAP nr. 345/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului 
„Fâneţele seculare Frumoasa”. 
- Colaborare cu Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Silvicultură în evaluarea ştiinţifică 
a valorii ecosistemelor din ariile naturale. 

Un număr de 14 Planuri de management ale ariilor de protecţie specială avifaunistică şi situri de 
importanţă comunitară din judeţul Suceava au fost aprobate prin Ordine de ministru. Un număr de 15 situri 
Natura 2000 sunt preluate în custodie, la nivelul judeţului. Pentru ariile naturale protejate care nu au custode, 
APM Suceava, în calitate de autoritate competentă în domeniu a elaborat măsurile minime de conservare, 
care sunt postate pe site-ul instituţiei. 
-  au fost evaluate Rapoartele de activitate pentru anul 2015 elaborate de către custozii ariilor naturale din 
judeţul Suceava, şi transmise cu puncte de vedere către ANPM. 

În Domeniul Sol, Subsol, a fost emisă H.G. nr. 683/2015 privind aprobarea Strategiei Naţionale şi a 
Planului Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România, care cuprinde lista siturilor 
contaminate/potenţial contaminate. A fost realizată baza de date în SIM. 
În anul 2016 s-au monitorizat: calitatea mediului natural- sol, freatic, ape de suprafaţă în arealul siturilor 
potenţial contaminate precum şi lucrările de ecologizare din judeţul Suceava.În Domeniul Programe, 
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Proiecte, APM Suceava a participat, prin specialiştii săi incluşi în grupuri de lucru, la derularea unor proiecte 
ale Primăriei Municipiului Suceava, şi anume: “ Freight Tails Action Planning Network- Soluții logistice 
inovatoare pentru transportul și distribuția de marfă”  și “ SMART Impact-Soluții inovatoare pentru 
dezvoltarea instituțională durabilă”. 

A.P.M. Suceava a participat cu reprezentant în Proiectul” Utilizarea experienței europene în combaterea 
eroziunii solului”, proiect implementat de Consiliul Județean Suceava. 
            În Domeniul Dezvoltare Durabilă pe parcursul anului 2016 au fost monitorizate acțiunile cuprinse în  
Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al județului Suceava 2014-2017. 

 

În Domeniul Laboratoare principalele activităţi şi realizări din anul 2016 au fost: 
- Monitorizarta calităţii atrului s-a realizat în perioada de raportare în toate cele 4 staţii aparţinând 
RNMCA. Staţia SV2 de tip industrial din mun. Suceava a funcţionat doar începând cu data de 03.05.2016, 
când a fost repusă în funcţiune; aceasta fusese oprită temporar din luna ianuarie 2014, cu acceptul scris al 
MMSC, datorită numărului mare de echipamente defecte. 

În anul 2016 nu au fost înrtgistratt dtpăşiri alt valorilor limită/ţintă prevăzute de Legea 104/2011 
pentru protecţia sănătăţii umane la poluanţii monitorizaţi, în niciuna dintre cele 4 staţii.  
- Monitorizarta calităţii prtcipitaţiilor în punctul Sediu APM, fiind efectuate în total 221 determinări 
la probe de precipitaţii medii săptămânale. 
- Monitorizarta zgomotului urban în 28 de puncte de monitorizare situate în principalele localităţi 
urbane ale judeţului. S-au realizat doar 84 din cele 112 măsurători planificate pe anul 2016, din motive 
de personal.  S-au realizat şi măsurători la solicitarea unor clienţi externi. 
- Supravtghtrta radioactivităţii mtdiului: s-au derulat programele stabilite/aprobate de ANPM, 
conform OM 1978/2010: 
� programul standard (11 ore/zi) de supraveghere a radioactivităţii mediului, prin determinări ale 

activităţii beta globale la aerosoli, depuneri atmosferice, ape de suprafaţă, sol, vegetaţie şi prin 
monitorizarea continuă a debitului doză gamma absorbită în aer cu staţia automată amplasată în faţa 
sediului APM Suceava  
� programul special de supraveghere a radioactivităţii mediului în zonele cu fond modificat antropic din 

judeţul Suceava (67 probe prelevate de ape de suprafaţă, sol şi vegetaţie la care s-a măsurat activitatea 
beta globală, la ape fiind măsurată şi activitatea alfa globală).  

Toate probele planificate au fost prelevate, măsurate şi/sau pregătite şi trimise pentru determinări 
spectrometrice la alte laboratoare din RNSRM.  
- Eftctuarta altor analizt dt laborator, la solicitări de la clienţi externi (contra tarif) şi interni (serv. 
CFM din APM): probe de ape uzate, de suprafaţă şi subterane (520 analize), sol (112 analize), deşeuri şi 
levigate din deşeuri (1 analiză).  

În Domeniile evaluare calitate aer, sinteză şi rapoarte, principalele activităţi şi realizări au fost: 
- Inventarul judeţean privind emisiile de poluanţi în atmosferă pe anul 2015, conform Ordinului 
3299/2012, realizat prin intermediul aplicaţiei SIM „Inventare de emisii”, în care agenţii economici, 
primăriile, alte instituţii au raportat datele necesare estimării emisiilor în atmosferă din anul 2015.  
- S-au întocmit, s-au transmis la ANPM, MMAP, Instituţia Prefectului şi s-au pus la dispoziţia publicului 
(după caz), rapoarte, informări, sinteze, printre care enumerăm: 

� Buletinele zilnice de informare a publicului, pe site-ul APM Suceava; 
� Informările lunare privind calitatea aerului, pe site-ul APM Suceava; 
� Rapoarte lunare privind starea mediului, pe site-ul APM Suceava; 
� Formatele anuale de sinteză privind calitatea aerului în anul 2015, către CECA-ANPM; 
� Raportul anual privind calitatea aerului înconjurător în anul 2015, pe site-ul APM Suceava; 
� Raportul anual privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2015, întocmit conform ghidului 

SOER, pe site-ul APM Suceava şi la ANPM; 
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GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL JUDEȚEAN  
 Principalele activităţi desfăşurate de Garda Naţională dt Mtdiu – Comisariatul Judtţtan 
Suctava în anul 2016, care au vizat îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu în judeţul Suceava: 

�  numărulmtotalmdeminspecŃii realizate în anul 2016 a fost de 868 (ceea ce reprezintă un 
procentaj de realizare de 89%),, astfel: 

� 349m inspecŃii planificate la obiective încadrate în clasele de risc A, B, C %i D, 
cuprinse în Planul anual de control (procentaj realizare plan: 83%), din care 140 
în domeniul controlului poluării industriale %i 209 în domeniul controlului 
biodiversităŃii, biosecurităŃii %i ariilor naturale protejate; 

� 6minspecŃii SEVESO (procentaj realizare plan: 100%) 

� 513minspecŃii neplanificate (procentaj de realizare plan: 93%), astfel: 217minspecŃii 
pentru verificarea sesizărilor/petiŃiilor; 5m inspecŃii pentru respectarea condiŃiior 
impuse în actele de reglementare; 17minspecŃii în urma autosesizării; 90minspecŃii 
dipuse de Comisariatul General al G.N.M. sau Autoritatea Centrala pentru 
ProtecŃia Mediului; 2m inspecŃii pentru identificarea de obiective noi; 3m inspecŃii 
pentru verificarea realizării măsurilor impuse; 178m inspecŃii cu alte autorităŃi; 1 
inspecŃie pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare (nu 
s5au realizat inspecŃii pentru investigarea unor incidente sau accidente cu impact 
asupra mediului – nu a fost cazul). 

� FuncŃiemdemdomeniulmdemactivitatemcontrolat,mcelem868minspecŃii se împart astfel: 

� 569m inspecŃii în domeniul controluluim poluăriim industriale (din care 146 
controale planificate %i 423 controale neplanificate din tipurile menŃionate mai 
sus); 

� 299m inspecŃii în domeniul controluluimbiodiversităŃii,mbiosecurităŃiim imariilorm
naturalem protejatem (din care 209 controale planificate %i 90 controale 
neplanificate); 

� Urmare a acŃiunilor de inspecŃie planificate %i neplanificate realizate, s5au aplicat: 

� 123 sancŃiunimcontravenŃionalemprincipale, din care: 
� 44mamenzimîn valoare totală dem503.700mlei;m
� 79 avertismente; 

� 15msancŃiunimcontravenŃionalemcomplementarem5msuspendărimdemactivitate;m
� 1mpropuneremdemsuspendaremamactelormdemreglementare;m
� 1msesizaremamorganelormdemcercetarempenală.m

m m

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA  
Pentru creşterea calităţii vieţii şi a mediului în comunităţile umane, Consiului județean Suceava  

a monitorizat: 
          Impltmtntarta Programului „Extindtrta şi rtabilitarta infrastructurii dt apă şi apă uzată 
în judtţul Suctava” dtrulat prin POS Mtdiu – Axa prioritară 1 
            În acest Program sunt cuprinse lucrări de infrastructură pentru apă şi apă uzată în  aglomerările: 
Suceava cu Salcea, Fălticeni, Gura Humorului, Rădăuţi şi Vatra Dornei. 
            Beneficiar al Programului este S.C. ACET S.A. Suceava, în ale cărei atribuții intră 
implementarea acestuia. 
            Stadiul realizării contractelor de lucrări, la sfârșitul anului 2016: 
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1) Obiectivul „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din municipiul Suceava ” a 
fost finalizat la data de 31.03.2016; 

2) Obiectivul „Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în municipiul Suceava - strada Traian 
Vuia” a fost finalizat la data de 18.05.2016; 

3) Pentru obiectivul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerarea 
Fălticeni ”, stadiul fizic este de 68,12% și valoric 42,12%. S-a propus a fi finalizat prin fazare POIM 
2014-2020; 

4) Obiectivul „Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Fălticeni” a fost finalizat la data de 
27.07.2015, semnându-se procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor; la data de 23.09.2016 s-a 
semnat procesul verbal de recepție finală; 

5) Obiectivul „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Rădăuţi ” a 
fost finalizat la data de 29.02.2016; 

6) Obiectivul „Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi” a fost finalizat la data de 
04.10.2016; 

7) Obiectivul „Extinderea şi reabilitarea fronturilor de captare şi a staţiilor de tratare apă din 
aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei şi Rădăuţi” , a fost finalizat la data de 
20.10.2016. 
 Impltmtntarta Proitctului major „Sisttm dt managtmtnt inttgrat al dtşturilor în judtţul 
Suctava” din fonduri structuralt, prin Programul Optraţional Stctorial Mtdiu – Axa prioritară 2 

În perioada de referinţă, în cadrul Serviciului UIP au fost desfășurate activități principale 
precum: 

1. S-a urmărit şi coordonat derularea următoarelor: 
Contracte de servicii: 
- „Asistenţă Tehnică în gestionarea şi implementarea Sistemului de Management Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Suceava şi în derularea campaniilor de conştientizare şi informare aferente 
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Suceava“;  

- „Asistenţă Tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente Sistemului de 
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Suceava”; 

- „Asistenţă Tehnică a Proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor, din cadrul proiectului Sistem 
de management integrat al deşeurilor in judeţul Suceava”; 

- Serviciile de auditare financiară a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 
judeţul Suceava”; 

- Serviciile de verificarea proiectelor aferente lucrărilor de investiții din cadrul Proiectului Sistem 
de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Suceava. 

Contracte de lucrări:  
    - „Construcţia și punerea în funcţiune a depozitului ecologic de la Pojorâta, judeţul Suceava, 

inclusiv proiectarea şi execuţia staţiei de tratare a levigatului”. 
2. S-au efectuat recepțiile la terminarea lucrărilor pentru următoarele contracte: 

- „Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Suceava”; 
- „Proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a staţiei de tratare a levigatului, a staţiei de sortare 

inclusiv construirea facilităţilor auxiliare la depozitul ecologic de la Moara, judeţul Suceava”. 
 3. S-a urmărit şi coordonat derularea Perioadelor de notificare a defectelor pentru următoarele 

contracte de lucrări: 
    ▪ „Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Suceava”; 

     ▪ „Construcția a 3 (trei) stații de transfer și redimensionarea a 2 (două) stații de   transfer precum și 
construcția centrelor de colectare aferente, județul Suceava”; 
     ▪ „Platforme de colectare in judeţul Suceava din cadrul Proiectului „Sistem de management integrat 
al deşeurilor în judeţul Suceava”; 
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     ▪ „Proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a staţiei de tratare a levigatului, a staţiei de sortare 
inclusiv construirea facilităţilor auxiliare la depozitul ecologic de la Moara, judeţul Suceava”. 

4. A fost întocmit Raportul final al fazei I a Proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Suceava“ finanțat prin POS Mediu. 

5. S-a elaborat documentația pentru „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Suceava” finanțat prin POIM 2014-2020, întocmindu-se în acest sens  următoarele: 

Documente privind indicatorii și bugetul defalcat pe componente/subcomponente ale proiectului și 
pe faze:  
- Obiectivele fizice  globale ale întregului proiect și fazat; 
- Corespondența dintre lucrările/serviciile prevăzute în proiect și contracte; 
- Anexa aferentă Secțiunii C.1 costul total și costul eligibil total împărțite pe FAZA I ȘI FAZA II; 
- Devizul general actualizat pentru faza a II-a proiectului; 
- Documente privind eligibilitatea. 

6.  A fost întocmită Documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității 
de administrare a Depozitului de deșeuri, administrarea Stației de sortare și a Centrului public de 
colectare din cadrul CMID Moara, componentă a Serviciului de salubrizare al județului Suceava în 
cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Suceava”. 

7. A fost inițiată și aprobată Hotărârea privind aprobarea documentației necesare derulării procedurii 
de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii 
activității de administrare a Depozitului de deșeuri, administrarea Stației de sortare și a Centrului public 
de colectare din cadrul CMID Moara, componentă a Serviciului de salubrizare al județului Suceava”. 

8. A fost derulată Procedura de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului 
„Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de administrare a Depozitului de deșeuri, administrarea 
Stației de sortare și a Centrului public de colectare din cadrul CMID Moara, componentă a Serviciului 
de salubrizare al județului Suceava”.  

Procedura a fost anulată întrucât nu a fost îndeplinită condiția legală privind depunerea a cel puţin 3 
oferte şi existența a cel puţin 3 ofertanţi care să îndeplinească criteriile de eligibilitate. 

9. S-a constituit, în termenul prevăzut de legislația în vigoare, Comisia de recepție finală a 
obiectivului „Construcția a 3 (trei) stații de transfer și redimensionarea a 2 (două) stații de   transfer 
precum și construcția centrelor de colectare aferente, județul Suceava” pentru Platforma de colectare de 
la Vatra Dornei, Stația de transfer de la Câmpulung Moldovenesc și Platforma de colectare de la Gura 
Humorului (datorită condițiilor tehnice a terenurilor de fundare și a faptului că lucrările suplimentare 
depășeau pragul de 20% prevăzut de art. 122, lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006, obiectivele de la Rădăuți și 
Fălticeni se vor executa după inițierea și derularea unei noi proceduri de achiziție publică cu finanțare 
din Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM)  2014-2020). 

10. Au fost întocmite şi depuse la AM POS Mediu şi OI POS Mediu Bacău, Dosarele Cererilor de 
Rambursare nr. 35 - 40, valoarea totală a cheltuielilor eligibile fiind de 26.917.883.85 lei, la care se 
adaugă valoarea TVA de 6.138.514,03 lei. 
 Impltmtntarta Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de 
alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare dtrulat prin Administraţia 
Fondului ptntru Mtdiu 
       Prin acest Program, în anul 2016, s-au finalizat și recepționat obiectivele ce cuprind rețelele  de  
canalizare și stațiile de epurare în orașul Liteni și comuna Adâncata. 
        Impltmtntarta Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor 
agricole degradate 
       Consiliul Judeţean Suceava îndeplineşte rolul de coordonator pentru un număr de 5 proiecte ale 
căror titulari sunt comunele Arbore, Bălăceana, Cacica, Ciprian Porumbescu şi Drăgoieşti, din judeţul 
Suceava, proiecte realizate în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 
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terenurilor agricole degradate, derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor şi finanţat de 
Administraţia Fondului pentru Mediu din Fondul pentru Mediu. 

. 
 Impltmtntarta Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi: „Înfiinţare parc agrement la intersecţia Bulevardului 1 Decembrie 1918 
cu Calea Obcinilor în municipiul Suceava, judeţul Suceava” 
 Pe parcursul anului 2016, la acest obiectiv nu s-au executat lucrări. 
 Implementarea Proiectului „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi” contract lucrări 
Platformă de colectare şi managementul gunoiului de grajd 
 Proiectul este derulat prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. De acest proiect au 
beneficiat localităţile Cajvana, Frătăuţii  Noi şi Hănțeşti. În anul 2016 s-au încheiat Procesele verbale de 
recepție la terminarea lucrărilor pentru platforme precum și procesele verbale pentru recepția cantitativă 
și calitativă a utilajelor corespunzătoare fiecărei platforme. 

 
 

Capitolul 13 – MUNCĂ 

AGENTIA JUDETEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ (AJOFM)  
Activităţile desfăşurate de AJOFM Suceava în anul 2016 se subscriu obiectivului general de 

stimulare a participării şi atragerea pe piaţa muncii a persoanelor inactive sau cu risc de inactivitate, 
echilibrare pieţei locale a muncii prin servicii specifice de ocupare a forţei de muncă şi accesul 
nediscriminatoriu la serviciile prestate. Aceste activităţi s-au adaptat la tendinţele de dinamizare şi 
particularităţile pieţei muncii, care au determinat şi configurat indicatorii statistici ai şomajului din anul 
2016: 

Analiza comparativă a ratti șomajului în prioada 2015-2016. 

 
Parcursul ratei şomajului judeţean, în cursul anului 2016, se caracterizează prin tendinţa de 

stagnare şi regres faţă de evoluţia anului 2015. Detaliem, în continuare, modul în care adaptabilitatea 
servicilor de ocupare la modificările din mediul social şi economic au afectat ceilalţi indicatorii 
specifici. 

Analiza stocului dt şomtri înrtgistraţi.     

Scăderea cu 605 persoane a stocului mediu de şomtri ntindtmnizaţi şi cu 722 de persoane a 
stocului mediu de şomtri indtmnizaţi, aferente anului 2016, faţă de cifrele din anul 2015, s-a 
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înregistrat pe fondul creşterii constante a cererii de forţă de muncă pe piaţa locală, naţională şi 
europeană a muncii.     

                        

Este relevant şi binecunoscut că cele două mari categorii de şomeri, abordate până acum, au 
mobilitate profesională, nevoi de asistare, de dezvoltare socială şi profesională foarte diferite. 
Analizând şi detaliind, în continuare, structura stocului de şomeri vom avea o imagine de ansamblu 
asupra mediului de provenienţă, nevoilor şi comportamentului pe piaţa muncii  a diferitelor categorii de 
beneficiari înregistraţi în evidenţele agenţiei noastre. 

În ceea ce priveşte dinamica stocului de şomtri în funcţit dt nivtlul dt instruirt, se constată o 
creştere cu 3% în 2016 a segmentului cu nivel de instruire primar- gimnazial şi o scădere a celui liceal şi 
universitar( cu 2% şi respectiv 1%). Acest rezultat indică faptul că şomerii cu nivel liceal, profesional 
sau universitar de studii au găsit mai uşor un loc de muncă, în timp ce persoanele cu studii primare sau 
gimnaziale nu au adaptabilitatea, calificarea sau motivaţia necesară  pentru inserţia pe piaţa muncii.   
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Dinamica în funcţit dt gtn  a stocului de şomeri  din  perioada  analizată   indică o scădere cu 
un procent a ponderii şomerilor femei aflate în evidenţele noastre,  efect pe care-l  regăsim parţial  în 
numărul mai mare de angajări a femeilor, de la 34% în total persoane ocupate în 2015 la 35%  în 2016. 
Aceste rezultate, deşi marchează o tendinţă de creştere a ocupării în rândul segmentului de şomeri 
femei, vin să sublinieze un potenţial insuficient valorificat al forţei de muncă feminine, afectată de 
mentalităţi şi constrângeri sociale. 

 
Cifrele înregistrate în anul 2016 arată că persoanele din mediul rural s-au angajat într-o pondere 

din total angajări cu 5% mai mică în 2016, segmentul acesta de şomeri rămânând majoritar în stocul de 
şomeri la nivelul judeţului. 
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Caracteristicile subliniate mai sus conturează profilul şomerului preferat de angajatorii suceveni 
în anul 2016,  ca fiind persoana din mediul rural, de gen masculin,  cu nivel liceal, postliceal sau 
universitar, de studii. 

               

                         

Analizând şi acest ultim criteriu de distribuţie a stocului de şomeri avem profilul beneficiarului 
cu cea mai mare pondere în totalul persoanelor înregistrate în baza noastră de date:  
şomerul rezident în mediul rural, cu nivel de instruire primar, gimnazial sau profesional, cu vârsta între 
40 şi 49 de ani, care se adresează agenţiei noastre, fie motivat de necesitatea obţinerii adeverinţei pentru 
ajutorul social, a ajutoarelor alimentare sau a accesului la serviciile medicale, fie conştient de necesitatea 
reconversiei profesionale şi ridicarea nivelului de instruire, în demersul său de inserţie pe piaţa locală 
sau europeană a muncii şi de dezvoltare socială.                      

Monitorizarta strviciilor şi a măsurilor activt cart viztază ocuparta ptrsoantlor în 
căutarta unui loc dt muncă. 

Bilanțul de ocupare al anului 2016 marchează un număr de 22 236 persoane care au obținut un 
loc de muncă, reprezentând o depășire cu 12% a cifrei programate pentru 2016. 
Structura pe categorii de vârstă, mediu de provenienţă şi nivel de instruire a numărului de persoane 
ocupate în cursul celor doi ani comparaţi, oferă o imagine de ansamblu a pieţei forţei de muncă a 
judeţului Suceava şi a tendinţelor de ocupare a diverselor categorii de clienţi înregistraţi în evidenţele 
agenţiei. 

O evoluţie marcantă în procesul de recrutare a forţei de muncă disponibilă în anul 2016 este 
scăderea considerabilă a angajărilor din rândul persoanelor cu nivel de instruire primar şi gimnazial, din 
mediul rural, în beneficiul persoanelor cu studii medii, profesionale şi universitare. 
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Tabelul de mai sus prezintă tendința de creștere sau de scădere a numărului de persoane ocupate, 
aparținând categoriilor supuse analizei. Astfel, în anul 2016 următoarele categorii de şomeri au 
înregistrat creşteri importante a numărului de aparţinători care au obţinut un loc de muncă: şomeri din 
mediul urban (cu 4,6), şomeri cu nivel de instruire profesional (cu 6%), șomeri cu nivel de instruire 
universitar (cu 1,8%).   

Stimularea integrării pe piaţa muncii şi prevenirea şomajului s-au realizat prin pachete 
personalizate de măsuri active, orientate către nevoile, aşteptările şi aspiraţiile beneficiarilor. 
Având în vedere că activitatea de bază a agenţiei este intermedierea cererii şi ofertei de forţă de muncă, 
21.145 dt ptrsoant au fost ocupatt prin strviciilt dt mtditrt a locurilor de muncă vacante, 
reprezentând 95% din totalul persoanelor ocupate în 2016.  

Orientarea în carieră a viitorilor absolvenţi a venit ca o necesitate exprimată atât de consilierii 
şcolari din învăţământ, cât şi de angajatorii care doresc să valorifice potenţialul tinerilor suceveni, printr-
o tranziţie mai eficientă de la educaţie la cariera profesională. În acest sens, în cursul anului 2016 un 
număr de 688 de elevi şi studenţi suceveni au beneficiat de sedinţe de orientare în carieră şi tehnici de 
căutare a unui loc de muncă, organizate de consilierii agenţiei. 

Acoperirea deficitului de forţă de muncă a angajatorilor a fost şi în 2016 o prioritate în acordarea 
serviciilor publice de ocupare, organizarea burselor pentru ocuparea locurilor vacante răspunzând 
intereselor comune de echilibrare a cererii cu oferta de muncă. Acest tip de serviciu de mediere a muncii 
a suscitat interesul unui număr tot mai mare de angajatori, confruntaţi cu un deficit constant de personal, 
motiv pentru care am extins această activitate prin organizarea unei burse speciale pentru persoanele 
care urmau să se elibereze din detenţie, alături de tradiţionala Bursă generală şi Bursa absolvenţilor.  

 
Structura șomtrilor ocupaţi după 

crittrii 

 
Nr. ptrs. 

ocupatt în 
2015 

 
Nr. ptrs. 

ocupatt în 
2016 

 
+,- 

Total cumulat la sfârşitul anului,  
din care: 

22207 22236          +29 

După mediul de 
provenienţă 

din mediul urban 9756 10801  +1045 

din mediul rural 
 

12451 11435 - 1016 

După vârstă sub 25 ani 6016 6051   +35 
între 25- 35 ani 5840 5515   -325 

între 35-45 ani 5331 5314    -17 

peste 45 ani 5020 5356   +336 

După sex femei 7607 7911  +304 

bărbaţi 14600 14325  -275 
După nivelul de 

instruire 
primar 3948 1072  -2876 

gimnazial 4926 5558    +632 
profesional 4940 6277  +1337 

liceal 6229 6772   +543 
postliceal 377   370       -7 
universitar 1787 2187   +400 
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Cursurile de calificare şi iniţiere organizate de AJOFM Suceava în anul 2016 au oferit o diplomă 
de calificare pentru un număr de 705 şomeri, reprezentând 70,5% din Planul judeţean de formare 
profesională pentru anul 2016.  
 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA, și –a direcționat  activitatea pe 
următoarele domenii:  
 
I. În domtniul rtlațiilor dt muncă 
Pentru realizarea obiectivelor stabilite în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii, în domeniul 
relaţiilor de muncă, în perioada ianuarie - decembrie 2016 s-au desfăşurat acţiuni de control tip 
campanie, tematice şi de fond, cu caracter preventiv, vizând toate categoriile de angajatori, acţiuni care 
au generat  următoarele rezultate:  
-  2.607 controale efectuate; 
-  2.436 angajatori controlaţi;  
-     787 sancţiuni contravenţionale aplicate din care 501 avertismente şi 286 amenzi; 
-  1.575.300 lei  amenzi aplicate;  
-  4.319 măsuri dispuse ca urmare a neconformităţilor depistate.  
 
Situația acțiunilor dt control  
Depistarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată  

Din totalul acţiunilor de control întreprinse în perioada ianuarie – decembrie 2016, în domeniul 
relaţiilor de muncă, o pondere semnificativă o deţin acţiunile de control privind depistarea şi combaterea 
cazurilor de muncă nedeclarată (muncă fără forme legale de angajare). Au fost efectuate 2.565 
controalt, au fost sancţionaţi 81 dt angajatori ptntru muncă fără formt ltgalt dt angajart, au fost 
aplicatt 83 sancţiuni contravtnţionalt, au fost aplicatt 20 dt avtrtismtntt şi 63 dt amtnzi. Au fost 
dtpistatt 104 ptrsoant fără formt ltgalt dt angajart şi au fost aplicatt amtnzi în valoart dt 
790.000 lti ptntru muncă fără formt ltgalt. 
 
Controalt privind rtsptctarta unor ltgi sptcialt 
- Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în 
muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind regimul străinilor în România. 

În perioada ianuarie-decembrie 2016, au fost efectuate  9 controale şi  au fost aplicate  2 
sancţiuni contravenţionale, respectiv  2 avertismente. 
- Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr.156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată. 
În prezent, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava sunt înregistraţi un număr de 6 agenţi 
de ocupare a forţei de muncă, în baza art. 8 lit. e din  Legea nr. 156/2000, modificată şi completată. 
Inspectorii de muncă din cadrul corpului de control relatii de muncă au efectuat, în perioada ianuarie-
decembrie 2016, un număr de 12 controale fiind aplicată o sancţiune contravenţională – respectiv  un 
avertisment. 
- Verificarea respectării de către agenţii de muncă temporară a prevederilor H.G. nr. 1256/2011 
privind condiţiile de funcţionare precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. 
Au fost efectuate 9 controale aplicându-se o sancţiune contravenţională – un avertisment. 
- Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. nr.500/2011 privind  registrul 
general de evidenţă a salariaților, modificată şi completată. 
În perioada ianuarie-decembrie 2016, au fost efectuate 2.409 controale, fiind aplicate 308 sancţiuni, din 
care 101 amenzi, în valoare de 329.400 lei şi 207 avertismente.   
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- Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată.  
În perioada ianuarie-decembrie 2016 au fost efectuate 36 controale, nefiind aplicate  sancţiuni.  
- În perioada ianuarie-decembrie 2016, în baza Legii nr. 108/1999 republicată, privind înfiinţarea şi 
organizarea lnspecţiei Muncii, au fost aplicate 78 sancţiuni contravenţionale, din care 36 avertismente şi  
42 amenzi în sumă de 290.000 lei.  
- Respectarea de către angajatori a prevederilor art. 78 al. 2 şi al.3  din Legea 448/2006 modificată şi 
completată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
Au fost efectuate un număr de 70 controale nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale. 
- Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 52/2011, privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, modificată şi completată şi a normelor de 
aplicare a acesteia. Au fost efectuate 35 de controale, fiind aplicate 3 sancţiuni contravenţionale din care 
o amendă în sumă de 10.000 lei şi 2 avertismente. 
- Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare.  
Au fost efectuate 261 controale fiind aplicate 4 sancţiuni contravenţionale, respectiv 4 avertismente. 
- În ceea ce priveşte verificarea modului în care angajatorii respectă  prevederile Directivei 96/71/CE 
privind detaşarea lucrătorilor în cadrul furnizării de servicii, au fost efectuate 2 controale şi nu au fost 
aplicate sancţiuni contravenţionale . 
 

În perioada 01.01.2016-31.12.2016 inspectorii de muncă din cadrul Compartimtntului control  
relaţii de muncă au participat la desfăşurarea mai multor campanii naţionalt derulate, astfel: 
1. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii dialogului 
social nr. 62/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a modului de respectare de 
către angajatori a prevederilor art. 78 alin. 2 și 3 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare ce s-a 
desfăşurat în perioada 21.03.2016-30.03.2016 concretizată astfel: 
a. Legea nr. 62/2011, republicată: 
-   au fost efectuate 42 controale; 
-  au fost dispuse 5 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 
b. Legea nr. 448/2006  - au fost efectuate 24 controale. 
2. Campanie privind verificarea modului de respectare a legislaţiei în vigoare de către angajatori care au 
ca obiect de activitate PROTECȚIE ȘI GARDĂ, desfăşurată în perioada 18-22.04.2016:  
- au fost controlaţi 9 de angajatori dintre care 5 au  fost sancţionaţi; 
- au fost aplicate 12 sancţiuni; 
- a fost depistată 1 persoană care presta  muncă fără forme legale; 
- totalul amenzilor aplicate în cadrul controalelor efectuate  a fost de 19.500 lei. 
3. Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul 
construcţiilor, desfăşurată în perioada 06.04-09.04.2016: 
- au fost controlaţi 49 de angajatori dintre care 16 au  fost sancţionaţi; 
- au fost aplicate 29 sancţiuni; 
- au fost depistate 14 persoane care prestau  muncă fără forme legale;  
- totalul amenzilor aplicate în cadrul controalelor efectuate  a fost de 125.000 lei; 
- au fost dispuse 91 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 
4. Campanie naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare 
la executarea şi încheierea contractelor de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor 
auto desfăşurată în perioada 23-31 mai 2016, concretizată în: 
- 43 de angajatori controlaţi; 
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- 6 sancţiuni contravenţionale aplicate din care o amendă în sumă de 10.000 lei aplicată conform 
prevederilor art.260 alin.1 lit.e din Legea nr. 53/2003 republicată; 
- 66 de măsuri dispuse pentru remedierea deficienţelor depistate. 
 5. Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată privind angajatorii ce 
au ca obiect de activitate cluburi sportive, desfăşurată în perioada 13-24.06.2016: 
- au fost controlaţi 18 de angajatori;  
 - au fost dispuse 30 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate; 
- au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale; 
- a fost depistată o persoană care presta  muncă fără forme legale;  
- totalul amenzilor aplicate în cadrul controalelor efectuate a fost de 12.500 lei. 
6. Campanie privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în perioada 03.10-14.10.2016, concretizată 
astfel: 
- 34 beneficiari controlaţi cu un număr de 92 zilieri; 
- 2 sancţiuni aplicate din care o amendă în sumă de 10.000 lei aplicată conform prevederilor Legii nr. 
52/2011. 
7. Campanie naţională privind verificarea agenţilor de ocupare a forţei de muncă în străinătate în 
perioada  07-11.11.2016, în cadrul căreia au fost verificaţi toţi cei 5 angajatori înregistraţi la ITM 
Suceava. 
8. Campanie naţională privind respectarea de către agenţii de muncă temporară a prevederilor H.G. nr. 
1256 din 21 decembrie 2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a 
agentului de muncă temporară desfăşurată în perioada 21-25.11.2016: 
- au fost dipuse 4 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate au fost controlaţi 7 angajatori şi a 
fost a fost aplicată o amendă în sumă de 5.000 lei conform prevederilor art. 23, alin.1, lit.c  din Legea 
nr.108/1999. 
În cadrul compartimentului control relaţii de muncă în anul 2016 au fost înregistrate şi soluţionate un 
număr de 534 sesizări. 
În baza protocoalelor încheiate, la nivelul instituţiei, au fost organizate acţiuni comune de control la care 
au participat  inspectori de muncă din cadrul I.T.M. Suceava în cooperare cu inspectori din cadrul 
D.R.A.F. Suceava, ce au vizat verificarea respectării prevederilor legale în vigoare de angajatori de pe 
raza judeţului Suceava, acţiuni comune cu reprezentanţi ai Serviciului de Imigrări Suceava şi 
reprezentanţi ai Serviciului de Poliţie Rutieră Suceava. Pentru buna desfăşurare a acestor acţiuni, a fost  
solicitat  sprijinul jandarmilor. 
 
II. Compartimtntul Contractt Coltctivt dt Muncă și Monitorizart Rtlații dt Muncă 
Pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaților, Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Suceava până la data de 31.12.2016 a eliberat un număr de 2.080 parole pentru accesarea portalului 
Inspeției Muncii. 
De asemenea, pe data de 31.12.2016, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava existau un număr de 
478.354 de depuneri ale registrelor electronice ale salariaților, registre transmise în baza de date centrală 
a Inspecţiei Muncii. 
Având în vedere atribuțiile stabilite prin H.G. nr. 500/2011, în anul 2016 Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Suceava a eliberat un număr de 761 certificate referitoare la informații extrase din baza de date 
privind registrele electronice ale salariaților transmise de angajatori conform H.G. nr. 500/2011.  
 
IV. În domtniul stcurităţii şi sănătăţii în muncă - Conform Convenţiilor nr. 81 şi 129 ale 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
Indicatori privind activităţile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
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Rezultatele activităţii de control desfăşurate de inspectorii de muncă din Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Suceava, evaluate pe baza indicatorilor specifici pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, sunt prezentate sintetic în tabelul următor:  

INDICATORI  SPECIFICI 
 
anul 2016 
 

1. Număr dt unităţi controlatt:  

■ în domeniul SSM 1.103 

2. Număr dt controalt tftctuatt:  

 ■ în domeniul SSM 1.302 

3. Fond dt timp disponibil (în zilt):  

 ■ în domeniul SSM 2.879 

4. 

 

Fond dt timp utilizat (în zilt): 2.597 

■ nr. zile, în domeniul SSM, utilizate pentru: 2.597 

• controale programate 1.256 
• controale pentru verificare  
masuri 
 

146 

• controale în vederea autorizării (L126, L319);determinări de 
noxe;sesizări 

45 

• nr zile utilizate pentru cercetare evenimente si avizare dosare de 
cercetare cu itm 

623 

• nr zile utilizate pentru instruiri in domeniul SSM 58 
• soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii 58 

• prestări servicii, în condiţiile legii 10 

• alte lucrări de birou 411 
• perfecţionare profesională 17 

Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă 
În anul 2016, inspectorii de muncă au continuat acţiunile de informare şi conştientizare a tuturor 

actorilor implicaţi (angajatori, lucrători, membri ai CSSM, medici de medicina muncii, reprezentanţi ai 
patronatelor, sindicatelor etc.) privind necesitatea  dezvoltării culturii de prevenire în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă. 
 
Numărul de unităţi controlate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pe activităţi ale 
economiei naţionale 

 

Domenii 
Nr. societati 
existente 

Nr. societăţi 
controlate 

Nr.  
mediu 
persoane 
angajate 

Agricultură 175 32 304 
Minerit 42 9 741 
Transporturi 610 113 4.008 
Restul CAEN 16.228 949 45.000 
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Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi 
sănătăţii în muncă 

În anul 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a autorizat sau au avizat, după caz: 

� funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform 
Legii nr. 319/2006 modificată şi completată;  

� producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea materiilor 
explozive, în baza Legii nr. 126/1995 republicată; 

� spaţiile destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, conform Ordinului 
nr. 1102/2008 al MMFES. 
În acest sens, inspectorii de muncă au acordat consultanţă şi/sau au efectuat expertiză pentru 

verificarea îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de legislaţie pentru obţinerea 
autorizaţiilor/avizelor. 

Nr. total unităţi 
autorizatt/avizatt 

Nr. unităţi autorizatt/avizatt în baza unor ltgi sptcialt 

Ltgta nr. 319/2006 Ltgta nr. 126/1995 Altt ltgi  

65 33 24 8 

 
Situaţia sintetică a sancţiunilor contravenţionale aplicate pentru toate domeniile controlate 

 INDICATORI 
anul 
2016 

1. Numărul sancţiunilor contravtnţionalt aplicatt: 1.540 

 • în domeniul SSM 1.540 

2. Valoarta sancţiunilor aplicatt (lti): 483.000 

 • în domeniul SSM 483.000 

3. Numărul propuntrilor dt urmărirt ptnală înaintatt instituţiilor comptttntt 0 

4. Numărul locurilor dt muncă a căror activitatt a fost sistată 1 

5. Numărul tchipamtnttlor dt muncă opritt din funcţionart 0 

 

 

 

Sancţiuni aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

INDICATORI anul 2016 

Nr. sancţiuni contravenţionale aplicate:  1.540 

� nr. amenzi  88 

� nr. avertismente  1.452 

Valoare amenzi aplicate (lei) 483.000 

Nr. măsuri dispuse pentru neconformităţi depistate 1.715 

Nr. sistări de activitate 1 

Nr. echipamente de muncă oprite din funcţionare 0 
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Situaţia accidtnttlor dt muncă înrtgistratt în anul  2016 

În anul 2016 au fost înregistrate 54 persoane accidentate, din care 4 au fost accidentate mortal și 
50 au avut incapacitate temporară de muncă. 

Indicele de frecvenţă (numărul de accidentaţi care revine la 1.000 de lucrători) a fost de 0,520/00 
pentru totalul persoanelor accidentate. 

Domeniile de activitate în care au fost înregistraţi cei mai mulți accidentaţi în muncă: 
- construcții – 9 accidentați; 
- transporturi terestre – 8 accidentaţi; 
- prelucrarea lemnului – 3 accidentaţi; 
- activităţi referitoare la sănătatea umană - 5 accidentaţi; 
- comerţ – 8 accidentați. 

 
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII SUCEAVA şi-a structurat activitatea, în anul 2016, pe 

următorii piloni:  
Activitatta Dirtcţiti dt stabiliri şi plăţi ptnsii 
 Numărul total al beneficiarilor aflaţi în evidenţele Casei Judeţene de Pensii Suceava, la sfârşitul anului 
2016 era de 149.240, din care : 

� 136.673 pensionari din sectorul de stat; 
�   16.681 pensionari din sectorul agricol ; 
�   9.787 beneficiari de legi speciale ; 
�   1.177 beneficiari de pensii comunitare. 

*    Numărul total al beneficiarilor aflaţi în evidenţele Casei Judeţene de Pensii Suceava,la sfârşitul 
anului 2016, şi anume 149.240, nu trebuie să fie egal cu numărul total rezultat din însumarea 
categoriilor de pensii/legi speciale,deoarece există cazuri în care o persoană poate beneficia de o 
pensie din sectorul de stat şi de o îndemnizaţie, având aşadar, două dosare diferite.   
 
    Comparativ cu anul 2015, în anul 2016, situaţia cererilor de înscriere şi recalculare a pensiilor şi a 
îndemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, se prezintă conform tabelului de mai jos. 
 

Tipuri dt ctrtri înrtgistratt 2015 2016 
Cereri de înscrieri noi 6.665 6.950 
Cereri de recalculare a pensiilor 9.629 9.045 
Cereri de stabilire şi recalculare  a drepturilor prevăzute de legi 
speciale  

153 120 

Cereri de acordare ajutor lunar soţului supravietuitor  prevăzut de 
Legea nr. 578/2004 

89 34 

Total ctrtri înrtgistratt 16.536  16.149 
 
   În anul 2016,s-au depus un număr de 626 cereri de reluare a pensiei şi de completare acte dosar. 
    Persoanele care îndeplinesc conditiile de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice  şi care au lucrat în statele membre ale Uniunii Europene,pot beneficia 
de  pensie comunitară. 
    În anul 2016, Casa Judeţeană de Pensii Suceava a prelucrat un număr total de 104 dosare 
comunitare, din care: 

� 43 dosare soluţionate prin emiterea deciziei în situaţia în care CTP este instituţie în cauză; 
� 61 dosare soluţionate prin emiterea deciziei în situaţia în care CTP este instituţie de 

instrumentare. 
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   De asemenea, au fost solicitate în cursul anului 2016, 231 confirmări a perioadelor de asigurare 
din România şi 172 de confirmări a perioadelor de asigurare din străinătate. 
 
   Activitatta dt plăţi beneficii se concretizează prin punerea în plată a pensiilor de asigurări 
sociale  şi a îndemnizaţiilor prevăzute prin legi speciale. 
   În anul 2016, au fost efectuate şi prelucrate în sistemul informatic, 43.178 (tranzacţii) ,din care : 

� comunicări de drepturi noi şi modificări /recalculări de pensii şi îndemnizaţii, 32.388; 
� modificări de adrese ,modificări de nume,schimbarea modalităţii de plată, corecţii CNP, 

acordare taloane CFR,comunicări în conturi : 3.780; 
� înfiinţarea şi lichidarea de popriri:7.010.  
   De asemenea, au fost procesate  408  reordonanţări  pensii neachitate ,s-au transferat  pensii şi 

îndemnizaţii în alte judeţe în număr de 190 , au fost preluate dosare de pensie şi  îndemnizaţii preluate 
de alte judeţe, în  număr de 320, s-au făcut popriri pentru un număr de 3.382 dosare de pensie. 
   Totodată, pentru un număr  de 217 dosare de pensie s-au emis şi scadenţat certificate de viaţă şi 
procuri ,s-au acordat un număr de 6.730 ajutoare de deces şi s-au  emis un număr de 2.027 adeverinţe 
privind calitatea de pensionar. 
   Referitor la activitatta Strviciului Evidtnţă Contribuabili, precizăm că la nivelul lunii  
decembrie 2016, existau 2.471 contracte de asigurare în plată. Casa Judeţeană de Pensii Suceava 
colectează veniturile persoanelor asigurate prin contracte.Valoarea totală a încasărilor la sfârşitul anului 
2016 este de 6.773.620,12 lei. 
    În ceea ce priveşte certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul public,în anul 2016, au 
fost eliberate un număr de 17.826 adeverinţe, din care 1.056 au fost solicitate de către Casa Judeţeană de 
Pensii Suceava altor case teritoriale, 1.141  au fost eliberate de către Casa Judeţeană de Pensii Suceava 
la solicitarea altor case teritoriale şi 15.629 eliberate de către  Casa Judeţeană de Pensii Suceava la 
solicitarea asiguraţilor/serviciului stabiliri prestaţii.  
     
    Totodată, în anul 2016, s-au încheiat un număr de 121 contracte, în temeiul Legii nr.186/2016, 
privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii,iar 
suma plătită de persoanele ce au încheiat contracte, este de 669.451 lei. 
 

Activitatta Compartimtntului Bilttt dt Tratamtnt 
Situaţia biletelor de tratament, comparativ cu anul 2015, se prezintă conform tabelului: 

 
An Număr ctrtri 

înrtgistratt 
Număr bilttt 
rtpartizatt 

Număr bilttt 
valorificatt 

Grad dt 
valorificart 

2015 9.206 5.477 5.286 96,51% 
2016 9.332 5.113 4.974 97,28% 
 
   Notificarta rtspingtrii ctrtrii dt tmittrt a Formularului A1 
     În anul 2016 au fost înregistrate un număr de 13.382 cereri de notificare a respingerii cererii de 
emitere a Formularului A1, în cazul lucrătorilor migranţi, angajaţi temporar pe teritoriul Germaniei  
pentru efectuarea de lucrări sezoniere, şi s-au emis 13.356 negaţii .Un număr de 26 persoane nu s-au mai 
prezentat pentru ridicarea formularelor.   
 
 Activitatta  Compartimtntului Accidtntt dt Muncă şi Boli Proftsionalt   
În anul 2016, 
� s-au soluţionat 851 cereri de acordare a drepturilor prevăzute de Legea nr.346/2002; 
� au fost consiliaţi un număr de 14 angajatori din judeţul Suceava; 



97 
 

� au fost elaborate un număr de 93 tablouri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor 
profesionale; 

� a fost achitatată contravaloarea serviciilor medicale acordate prin Casa de Asigurări de Sănătate 
Suceava, pentru un număr de 107 cazuri; 

� s-au acordat prestaţii în bani, pe termen lung şi scurt, sub formă de compensaţii, îndemnizaţii pentru 
atingerea integrităţii şi despăgubiri de deces, pentru un număr de 633 cazuri; 

� s-au preluat 4 declaraţii pe propria răspundere privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, de la noii angajatori şi de la cei care îşi modifică codul CAEN.  

  

AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ s-a axat pe următoarele domenii: 
- 1. Plățilt Btntficiilor Socialt, 

            În cursul anului 2016 a fost verificată îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, stabilite drepturile şi 
efectuate modificări/suspendări/reluări şi încetări de drepturi pentru următoarele beneficii sociale:  Gestionarea 
într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistenţă socială şi a altor programe privind serviciile sociale de la 
bugetul de stat, în anul 2016, s-a realizat pentru 175.657 btntficiari prtstaţiilt socialt însumând 304.283 mii 
lti., astfel: 
� 141.294 beneficiari alocaţie de stat pentru copii-169.693.091 lei 
� 1.212  beneficiari alocaţie de plasament-9.500.904 lei 
� 14.580 beneficiari alocaţie susţinerea familiei-28.743.217 lei 
� 4.787 beneficiari de indemnizaţie creştere copil-56.649.714 lei 
� 1.152 beneficiari de stimulent creştere copil-7.347.876 lei 
� 172 beneficiari indemnizaţii şi ajutoare OUG 111 art.31.32-963.207 lei 
� 11 beneficiari de indemnizaţie lunară concediu în vederea adopţiei-61.923 lei 
� 7,712 beneficiari venit minim garantat-28.098.089 lei 
� 5 beneficiari de ajutoare pt refugiaţi-33.480 lei 
� 215 beneficiari de indemnizaţii lunară HIV-1.098.432 lei 
� 109 beneficiari de ajutoare de urgenţă-272.408 lei 
� 2 beneficiari de ajutoare  de urgenţă Italia-20.083 lei 
� 107 beneficiari de alte ajutoare de urgenţă-252.325 lei 
� 4.299 beneficiari de ajutoare căldură (energie termică+gaze naturale+energie electrică)-1.554.651 lei 
-322.100 lei subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii 
-1.096.904 lei finanţare instituţii-centre de zi 

-102.980.757 lei reprezentând:  CASS, drepturi persoane cu handicap, alocaţii de stat pt copii cu handicap, 
ajutor de încălzire cu lemne, finanţare investiţii pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de 
asistenţă medico-socială. 

 
Un accent deosebit s-a pus pe activitatta dt rtcuptrart a dtbittlor constituite ca urmare a încasării de 

către beneficiari  a unor drepturi necuvenite, astfel: 
- Valoarea debitelor constituite 2.314.982 lei 
- Valoarea debitelor recuperate 1.773.161 lei 
 

S-a efectuat o monitorizare mai riguroasă a debitelor înregistrate la diverse prestaţii sociale, luându-se 
măsurile corespunzătoare pentru recuperarea acestor sume dar şi pentru a se preîntâmpina  situaţiile care pot duce 
la încasarea de către beneficiari de drepturi sociale necuvenite.      

2 Insptcţia Socială a avut ca obiectiv evaluarea şi monitorizarea modului de aplicare şi respectare a 
reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor de asistenţă socială, 
prin următoarele campanii tematice: 
- Campania tematică ”Controlul bazat pe risc privind stabilirea și acordarea principalelor beneficii de 

asistență socială ( ajutor social, alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței). 
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Au fost încheiate 6 procese verbale de control, dispuse 32 măsuri și constituite 11 debite pentru sumele 
încasate necuvenit, în valoare totală de 13842 lei. 

            În cadrul  Campaniei  tematice  “Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către 
furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi”  au fost efectuate 36 tvaluări dt ttrtn pentru verificarea 
respectării de către furnizorii de servicii sociale a standardelor de calitate pentru serviciile care au primit licențe 
provizorii și s-au întocmit tot atâtea rapoarte de evaluare.  

În urma evaluării s-a propus: acordarta lictnțti dtfinitivt dt funcționart ptntru 23 strvicii socialt, 
menținerea licenței provizorii de funcționare și reevaluarea modului de îndeplinirea  astandardelor de calitate 
pentru 10 servicii sociale, retragerea acredității provizorii pentru 3 servicii. 

Pentru remedierea deficiențelor constatate au fost dispuse 25 rtcomandări la un număr de 13 servicii sociale 
inspectate.Cele mai  frecvente deficiențele constatate: lipsa autorizației de securitate la incendiu, lipsa 
procedurilor prevăzute de standardele de calitate. 

3. Proctduri, rtgulamtntt comunitart şi lucrători migranţi 
În vederea  gestionării eficiente a schimbului de date cu instituţiile din alte state membre UE pentru 

stabilirea dreptului la beneficii familiale,  în decursul anului 2016, au fost întocmite  3.190 de formulare 
necesare lucrătorilor migranţi. Dintre acestea, pentru un  număr de 242 de solicitări primirea și transmiterea s-a 
realizat în sistem electronic.   

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI     

În structura DGASPC Suceava funcționează 53 dt ctntrt dt tip rtzidtnțial/ctntrt dt zi sau 
multifuncționalt,  de care beneficază 1.076 copii/tintri de măsuri de protecţie de tip familial și 567 
copii st află la asisttnți mattrnali proftsioniști și 11 ctntrt dt rtcuptrart și rtabilitart de care 
beneficiază 934 ptrsoant adultt cu dizabilități astfel: 
Strvicii dtstinatt copiilor/tintril 

� 45 servicii de tip rezidențial, din care: un centru clasic, două centre modulate, 19 case de tip 
familial, un centru de respiro, 18 apartamente, 2 centre maternale, un centru de primire a  în 
regim de urgență pentru copilul abuzat/neglijat/exploatat, un adăpost de zi și noapte pentru copiii 
străzii (la data de 31.12.2016: 480 copii/tineri) 

� 6 servicii de zi, din care: un centru de zi pentru copilul cu dizabilități, 4 centre de recuperare 
pentru copilul cu dizabilități și serviciul echipe mobile (la data de 31.12.2016: 342 copii) 

� Centrul multifuncțional destinat victimelor violenței în familie (la data de 31.12.2016: 3 mame și 
7 copii) 

� Centrul social cu destinație multifuncțională destinat tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecție (la data de 31.12.2016:13 tineri) 

  La data de 31.12.2016, DGASPC Suceava beneficiau de măsuri speciale de tip familial un nr. de 
1.078 copii și tintri, din care: 

- 567 copii/tineri în plasament la asistenți maternali profesioniști 
- 385 copii/tineri în plasament în familia lărgită 
- 126 copii/tineri în plasament la familii/persoane fără grad de rudenie 

 
Strvicii dtstinatt ptrsoantlor adultt cu handicap 

� 5 centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, destinate persoanelor adulte cu dizabilități 
(752 beneficiari la data de 31.12.2016) 

� 2 centre de recuperare și reabilitare persoane cu handicap, destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități (112 beneficiari la data de 31.12.2016) 

� o locuință maxim protejată (8 beneficiari la data de 31.12.2016) 
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� 3 servicii de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilități: un centru de zi și 2 centre de 
recuperare (62 beneficiari la data de 31.12.2016) 

 
PROTECŢIA COPILULUI 
Prtvtnirta abandonului şi stparării copilului dt familia sa 
-în baza convenției de colaborare încheiată cu DGASPC Suceava, Fundația ”Hope and Homes for 
Children România” a  alocat suma de 37.000 lei pentru 26 copii proveniţi din familii aflate în situaţie de 
risc, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa; totodată a fost acordată suma de 29.000 lei 
pentru reintegrarea a 16 copii din sistemul de protecţie în familia naturală  
-DGASPC Suceava (echipele mobile) a organizat un seminar cu tema “Educația parentală, nonformală 
și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor 
aflați în situații familiale de risc“ 
Prottcţia copilului împotriva abuzului, ntglijării şi txploatării; prtvtnirta ftnomtnului dt 
violtnţă în familit 
-au fost înregistrate un număr de 592 sesizări de violenţă în familie, din care 404 au fost confirmate (337 
cazuri de neglijare, 26 de abuz fizic, 4 cazuri de abuz sexual, 37 cazuri de abuz emoţional) 
Din cele 404 cazuri confirmate, pentru 157 a fost stabilită o măsură specială de protecție iar 247 copii au 
fost menţinuţi în familie, cu monitorizare 
 
Evoluţia numărului cazuri de abuz, neglijare, exploatare  

 
Anul 2014 2015 2016 
Nr. total dt stsizări abuz, ntglijart, txploatart (cazuri confirmatt) , 
din cart: 

489 518 404 

- mtnţinuţi în familia naturală 345 353 247 
- plasaţi  în rtgim dt urgtnţă în sisttmul dt prottcţit 144 165 157 

   
Nr. cazuri de abuz, neglijare, exploatare aflate în evidenţa DGASPC Suceava la data de 31.12.2016 
 (structurat pe sexe si grupe de vârstă) 
 

 Distribuţia pt stxt Distribuţia pt grupt dt vârstă TOTAL 
Cazuri 
dt: 

Masculin Ftminin <1 an 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani 

Abuz  
fizic 

10 16 1 
2 2 6 8 7 

26 

Abuz 
emoţional 

17 20 
 6 15 6 6 4 

37 

Abuz 
sexual 

 4  
  1  3 

4 

Neglijare 181 156 51 41 65 47 67 66 337 

Total  258 196 52 49 82 65 81 85 454 

 
-în cadrul DGASPC Suceava funcționează Centrul multifuncțional destinat victimelor violenței în 
familie Gura Humorului, de serviciile căruia au beneficiat un nr. de 55 persoane (copii și persoane 
adulte) 
-au fost realizate 121 evaluări sociale/psihologice și întrevederi pentru completarea raportului de 
evaluare psiho-socială având ca obiectiv divorțul sau ordinul de protecție 
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-au fost acordate servicii de evaluare psihologică, consiliere primară, consiliere juridică, consiliere și 
mediere familială unui nr. de 353 copii, iar 118 copii au beneficiat de consiliere psihologică la 
solicitatea unor instituții publice și persoane fizice 
 
Susţintrta şi promovarta adopţiti naţionalt ca procts social compltx, prin asigurarta fitcărui 
copil tligibil ptntru adopţit şansa dt a avta o familit 
-au fost organizate 8 serii de cursuri la care au participat 52 persoane, în urma cărora au fost atestate 42 
familii ca apte să adopte 
-50 familii ai căror copii urmează să fie adoptați au fost consiliate cu privire la efectele adopției 
-în anul 2016 au fost încuviințate un nr. de 10 adopții naționale, pentru 38 copii din sistemul de protecție 
a fost stabilită măsura încredințării în vederea adopției și au fost deschise  proceduri de adopție pentru 
43 copii 
-serviciul adopții și post adopții monitorizează un nr. de 72 adopții (monitorizarea se face trimestrial, 
timp de 2 ani după adopție) 
-au fost organizate acțiuni cu ocazia zilei naționale a adopției, la care au participat 30 copii și 60 părinți 
adoptive 
 

Evoluţia adopţiilor naționale în perioada 2014 – 2016 
ANUL 2014 2015 2016 
Incuviinţări adopţii naţionalt 40 34 45 
Incrtdinţări în vtdtrta adopţiti 29 35 38 
Dtschidtrt proctdură adopţit naţională 38 42 44 

 
Dtzvoltarta și divtrsificarta strviciilor alttrnativt la îngrijirta instituţională 
- a fost revizuit stadiul de realizare a obiectivelor propuse în Planul Individualizat de Protecție pentru 
223 copii (53 cu finalitate adopția, 47 cu finalitatea reintegrare în familie și 123 cu finalitate integrare 
socio-profesională) 
-au fost evaluate 222 persoane care au depus cerere pentru a obține atestatul de asistent maternal 
profesionist, din care 221 au fost evaluate psihologic 
-la data de 31.12.2016 se aflau în sistemul de protecţie public 1088 copii/tineri care beneficiau de măsuri 
de tip familial (69,4%) şi 480 copii/tineri care beneficiau de măsuri de protecţie de tip rezidenţial în 
servicii din structura DGASPC Suceava (30,6 %) 
-a fost evaluată activitatea  profesională pentru 192 asistenți maternali profesioniști  
-au fost reînnoite 131 atestate de asistenți maternali profesioniști 
- DGASPC Suceava are în evidență un număr de 371 asistenți maternali profesioniști, cu copii în 
plasament 
-a fost încheiată o convenție de colaborare cu fundația FARA, având scopul sprijinirii copiilor/tinerilor 
cu dizabilități din municipiul Suceava, aflați în plasament în asistență maternală 
  

Dinamica copiilor/tinerilor din sistemul de protecţie, care beneficiază de măsuri de tip familial 
Nr. copii aflaţi în sisttmul dt prottcţit 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
în plasamtnt la asisttnţi mattrnali proftsionişti 637 614 567 
în plasamtnt în familia lărgită 353 381 385 
în plasamtnt la familii/ptrsoant fără grad dt 
rudtnit 

124 124 126 

TOTAL 1114 1119 1576 
 

� la data de 31.12.2016, DGASPC Suceava avea în evidență 397 asistenți maternali profesioniști cu 
copii în plasament 
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 NUMĂR AMP NR. COPII 
/TINERI 

AMP care au în plasament un 1 copil 191 193 
AMP care au în plasament 2 copii 167 334 
AMP care au în plasament 3 copii 12 36 
AMP care au în plasament 4 copii 1 4 

TOTAL 371 567 
 
Îmbunătăţirta strviciilor oftritt dt cătrt DGASPC Suctava 
-DGASPC Suceava urmărește aplicarea Standardelor minime obligatorii în vederea asigurării serviciilor 
optime în serviciile de tip rezidențial și familial 
-250 copii aflați în plasament la asistenți maternali profesioniști și 200 persoane adulte (asistenți 
maternali profesioniști, părinți și rude ale copiilor) au beneficiat de servicii de evaluare și consiliere 
psihologică 
-DGASPC Duceava a încheiat o convenție cu Universitatea “Ștefan cel Mare“ Suceava, care are ca 
obiectiv punerea la dispoziție de locuri de cazare pentru studenții care beneficiază de măsuri speciale de 
protecție 
-a fost încheiat un acord de parteneriat cu Liceul Teoretic Filadelfia, Asociația Casa Betel și Asociația 
Pact-Parent and Child Training în vederea dezvoltării personale și educaționale a copiilor din sistemul 
de protecție 
-din cele 379 de proceduri existente în cadrul DGASPC Suceava, un număr de 269 au fost elaborate, 
verificate, avizate și aprobate în anul 2016 
-au fost depuse la MMFPSPV un număr de 63 dosare de licențiere a serviciilor sociale din structura 
DGASPC Suceava 
 
Dtzvoltarta dt parttntriatt publict/privatt având ca grup țintă copiii aflați în situațit dt risc din 
comunitatt și cti din sisttmul dt prottcțit 
 

-DGASPC Suceava a încheiat convenții de colaborare cu Fundația Hand of Help și Fundația 
Casa Ioana Botoșani, cu scopul colaborării în ceea ce privește protecția și promovarea drepturilor 
copilului, identificarea posibilităților de sprijin și asistență în activitatea de promovare și apărarea 
drepturilor copilului 

-DGASPC Suceava a încheiat un contract de colaborare cu AIESEC, având ca obiectiv derularea 
proiectului “Discover“, proiect de educație nonformală, complementar sistemului educațional (grupul 
țintă este format din copii cu vârsta cuprinsă între 10-15 ani) 

-a fost încheiat un acord de parteneriat cu Asociația EUROACTIV, având ca obiectiv 
implementarea proiectului “Pregătiți pentru viitor“ privind integrarea în societate a tinerilor defavorizați 
și a grupurilor vulnerabile 

- a fost încheiat un contract de parteneriat cu Organizația “Salvați Copiii“ – filiala Suceava 
având ca obiectiv derularea proiectului “Responsabil în lumea ta“ 
-  DGASPC Suceava a încheiat o convenție de parteneriat cu  Asociația “The Human Republic“ 
având ca scop prevenirea abandonului școlar 

-a fost încheiată o convenție de parteneriat cu Fundația “Open Hands“, scopul fiind prevenirea 
abandonului școlar pentru copiii proveniți din localitățile Moara și Ciprian Porumbescu 

- beneficiari din Centrul de plasament Speranța Suceava au fost incluși în cadrul Programului 
EURO 200 și au beneficiat de căre un bon valoric în valoare de 200 Euro pentru achiziționarea unui 
calculator 
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-a fost încheiată o convenție de colaborare cu Asociația “Lindenfeld –Ajungem Mari“ având ca 
obiectiv derularea de proiecte educaționale și socio-recreative pentru copiii din sistemul de protecție sau 
pentru cei proveniți din familii defavorizate 

-a fost încheiată o convenție departeneriat cu Fundația FARA având ca obiectiv reinserția socio-
profesională a copiilor din Centrul de plasament Sf. Nicolae Suceava (centru privat) 
 
Monitorizarta şi inţitrta dt acţiuni dtstinatt copiilor ai căror părinţi sunt pltcaţi la muncă în 
străinatatt 

-au fost distribuite în comunitate pliante și au fost organizate întâlniri la nivelul comunităților 
locale și a școlilor din județ, prin care au fost prezentate serviciile oferite de către echipele mobile 
copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate 

-echipele mobile au organizat acțiuni de promovare a copiilor cu dizabilități/copii ai căror părinți 
sunt plecați în străinătate  

-cele 3 echipe mobile care funcţionează în structura DGASPC Suceava au acordat servicii de 
specialitate unui număr de 33 copii din comunitate ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 
(consiliere în terapii de recuperare, consiliere psihologică şi juridică) 

-DGASPC Suceava a organizat în parteneriat cu Biblioteca Bucovinei Suceava I.G. Sbierea o 
întâlnire având ca temă copiii românilor din diaspora în cadrul proiectului “August-Luna Diasporei“ 

-DGASPC Suceava are în evidenţă la data de 31.12.2016 un număr dt 7.945 copii ai căror 
părinţi sunt pltcaţi la muncă în străinătatt, provtniţi din 5.695 familii, din care: 1910 copii cu 
ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 5374 copii cu un părinte plecat la muncă în străinătate 661 
copii cu părinte unic susţinător plecat la muncă în străinătate 
 

Număr dt familii în cart părinţii sunt 
pltcaţi la muncă în străinătatt 

 

Număr 
dt copii  

Din cart, număr 
dt copii aflaţi în 

îngrijirta rudtlor 
până la gradul 

IV , fără măsură 
dt prottcţit  

Altt situaţii 

Număr dt 
copii cu 

măsură dt 
prottcţit  

- cu ambii părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate 1421 1910 1850 51 9 
- cu un singur părinte plecat la 
muncă în străinătate 3733 5374 4968 404 2 
- cu părinte unic susţinător al 
familiei monoparentale plecat la 
muncă în străinătate 541 661 644 7 10 

Total 5695 7945 7462 
462(vtcini, 
cunoştinţt) 21 

 
-Dtzoltarta dt strvicii acordatt copiilor străzii, copiilor cart  şi ctlor implicaţi în comittrta dt 
faptt antisocialt, prtcum și copiilor traficați și rtfugiați 
-Prtvtnirta și combattrta consumului și traficului dt droguri în rândul copiilor din sisttmul dt 
prottcțit 

-a fost organizată o acțiune cu tema “Traficul de persoane“, la care au participat copiii, tinerii și 
personalul din cadrul serviciilor de tip rezidențial, acțiune realizată în colaborare cu Agenția Națională 
Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Suceava 
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- 12 minore din sistemul de protecție au participat la acțiunea având ca temă ”Spune STOP 
traficului de persoane”, organizată de Agenția națională împotriva traficului de persoane–Centrul 
regional 

- la Centrul de plasament Speranța Suceava și Casa de tip familial Colț Alb Suceava au fost 
organizate acțiuni având ca temă prevenirea consumului de droguri şi efectele nocive ale fumatului 

-s-au acordat servicii de specialitate care au constat în consiliere psihologică şi juridică pentru un 
nr. de 3 copii, identificaţi  cerşind în municipiul Suceava și pentru 3 minori delincvenţi proveniți din 
comunele Pătrăuţi, Putna şi Şcheia 

-DGASPC Suceava a derulat în serviciile de tip rezidențial din Gura Humorului acțiunea 
”Prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar, abandonului şcolar, a vagabondajului şi a 
comportamentelor cu risc infracţional” 

- a fost asigurată reprezentare legală  pentru un nr.de 15 minori refugiaţi (din Irak, Afganistan și 
Bangladesh), iar pentru un copil au fost derulate toate demersurile ce implică procedura de obținere a 
statutului de refugiat (azilant) 

-s-au întocmit documentaţiile aferente (anchete sociale, acorduri de repatriere, planuri de 
repatriere şi reintegrare socială) pentru 3 minori aflaţi neînsoţiţi în străinătate 

- a fost stabilită măsura supravegherii specializate în familie pentru un copil care a săvârșit fapte 
penale, dar care nu răspunde penal 
 

Anul 2014 2015 2016 
Nr. măsuri dt supravtghtrt sptcializată în familit 24 3 1 

 
-în colaborare cu Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Suceava a fost organizată 

o acțiune având ca temă ” Lumea drogurilor nu este lumea mea” 
-DGAPC Suceava derulează acțiuni în colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție Suceava 

cu scopul informării și conțientizării tinerilor din serviciile de tip rezidențial asupra pericolelor 
reprezentate de angrenarea în activități delictuale, precum și adoptarea unor atitudini și comportamente 
în situații de risc 

-un număr de 48 copii ai străzii au beneficiat de servicii de specialitate în  cadrul Așezământului 
de zi și de noapte pentru  copiii străzii Fălticeni și în Centrul de primire în regim de urgență pentru 
copilul abuzat, exploatat, neglijat Suceava 
 
Combattrta riscului dt txcluziunt socială a copiilor cu dizabilități 

-echipele mobile care funcţionează în structura DGASPC Suceava au acordat servicii de 
specialitate unui număr de 121 copii cu dizabilităţi din comunitate (logopedie, kinetoterapie, consiliere 
psihologică şi socială, recuperare) şi familiilor acestora (transfer competenţe şi cunoştinţe specialist-
familie în ceea ce priveşte metodele eficiente de recuperare, terapie şi reabilitare) 

-echipele mobile oferă servicii de consiliere psiho-socială, logopedie și kinetoterapie 
beneficiarilor Asociației “Freamăt de speranță“ 

-au fost întocmite fișe de monitorizare pentru 177 copii cu dizabilități (171 la sediul DGASPC 
Suceava și 6 cazuri la domiciliul acestora) și au fost acordate servicii de consiliere de suport pentru 
familiilor acestora 

-specialiști din cadrul Centrului de recuperare pentru copii cu dizabilităţi/TSA și psihoterapie 
Suceava  au acordat servicii de specialitate unui nr. de 40 copii diagnosticați cu tulburare de spectru 
autist și alte afecțiuni (consiliere, terapie, transfer competențe către părinți) 

-DGASPC Suceava a încheiat o convenție de colaborare cu Asociația “Help Autism“ având ca 
obiectiv furnizarea se servicii pentru  copiii diagnosticați cu tulburări de spectru autist (TSA) 

-în structura DGASPC Suceava funcționează un centru de zi destinat copilului cu dizabilități, de 
serviciile căruia au beneficiat un număr de 48 copii din comunitate 
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 -DGASPC Suceava a organizat în colaborare cu Consiliul Județean Suceava și Arhiepiscopia 
Sucevei și Rădăuților, conferința cu tema “Dezvoltarea capacității instituționale a Consiliului Național al 
Dizabilității din România“ 

-în baza acordului de parteneriat încheiat cu palatul Copiilor Suceava și Serviciul de Probațiune 
Suceava, se derulează acțiuni de creștere a gradului de toleranță pentru reducerea riscului de 
marginalizare sau excludere socială a persoanelor defavorizate, valorificarea deprinderilor practice prin 
realizarea de produse în echipă 

- a avut loc inaugurarea Centrului de recuperare pentru adulți cu handicap din cadrul 
Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie “Blijdorp-O nouă Viață“, la care au participat 
președintele Asociației Blijdorp Belgia și ambasadorul  Belgiei în România 

-în colaborare cu Asociația Lumina, se implemenează proiectul “Îngrijiri paleative-măsuri 
integrate pentru excluziunea socială“, grupul țintă fiind copiii și tinerii proveniți din grupuri vulnerabile 

-DGASPC Suceava a încheiat o convenție de colaborare cu Fundația FARA  în vederea integrării 
și incluziunii copiilor cu nevoi speciale într-o formă de educație corespunzătoare nevoilor individuale, 
precum și îmbunătățirea mecanismelor de adaptare ale părinților față de problematica copiilor cu nevoi 
speciale 

-în cadrul DGASPC Suceava funcționează 4 centre de recuperare destinate copiilor cu 
dizabilități, de serviciile cărora au beneficiat 221 beneficiari din comunitate și din sistemul de protecție 

-DGASPC Suceava are în evidenţă la data de un  nr. de 2397 copii încadraţi într-un grad de 
handicap, care au fost evaluați medical, au beneficiat de consiliere socială și de suport și pentru care au 
fost întocmite planuri de recuperare individualizat (1012 -gradul grav, 841-gradul accentuat, 513- gradul 
mediu şi 31- gradul uşor) 
 

Nr.copii 
TIP AFECȚIUNE 

Nturologic 
 

PsihiatricăAutism LocomotorVizual Auditiv HIV/SIDABoli 
gtnttict 

alttlt 

2397 691 578 261 115 144 82 5 136 385 
 
Susţintrta acţiunilor dt incluziunt socială ptntru tintrii cart urmtază să părăstască sisttmul dt 

prottcţit 
-în baza convenției de colaborare încheiate cu DGASPC Suceava, Fundația ”Hope and Homes 

for Children România” (HHC) a acordat suma de 14.500 lei pentru 13 tineri care au părăsit sistemul de 
protecţie, cu scopul sprijinirii în vederea integrării socio-profesionale  

-în structura DGASPC Suceava funcţionează ateliere pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă şi terapie ocupaţională (tâmplărie, ţesătorie și împletituri, pictură-sculptură), de serviciile 
cărora au beneficiat un nr. de 99 copii și tineri din sistemul de protecţie  

- pentru fiecare copil sau tânăr care părăseşte sistemul de protecţie, DGASPC Suceava acordă o 
sumă de bani echivalentă cu salariul minim pe economie, în conformitate cu legislaţia în vigoare; în 
anul 2016 au beneficiat de această sumă un nr. de 157 copii și tineri 

-în anul 2016 au beneficiat de serviciile Centrului social cu destinație multifuncțională Gura 
Humorului un număr de 28 tineri care au părăsit sistemul de protecție, în vederea inserției socio-
profesionale 

-a fost încheiată o convenție de colaborare cu Asociația “Aradul Prosperă“, având ca scop 
colaborarea în vederea sprijinirii tinerilor care părăsesc serviciile de tip rezidențial, în vederea integrării 
socio-profesionale 

DGASPC Suceava a încheiat o convenție de parteneriat cu Fundația Blue Heron având ca scop 
oferirea de suport financiar tinerilor proveniți din sistemul de protecție 
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Situatia tinerilor  (peste 18 ani) din sistemul de protectie  
 

Măsura sptcială dt prottcţit 
 

Nr. tintri aflati în sisttmul dt prottcţit 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

plasament la asistenţi maternali profesionişti 16 15 14 
plasament în familia lărgită 54 55 55 
plasament la familii/persoane fără grad de rudenie 16 12 15 
plasament în servicii de tip rezidenţial publice 129 117 94 
plasament în servicii de tip rezidenţial private 9 15 22 
TOTAL 224 214 200 

 
Îmbunătăţirta strviciilor oftritt dt cătrt DGASPC Suctava  
 
- a fost finalizat proiectul “Refuncţionalizare, construcţii şi reparaţii, dotări la Centrul de recuperare şi 
reabilitare neuropsihiatrică Costâna” – paviolion B, în valoare inițială de 2.155.572 lei, din care 90% 
finanţare prin bugetul MMFPSPV şi 10% finanţare de la Consiliul Judeţean Suceava (valoarea finală a 
finanțării: 1.784.083,77, din care finanţare prin bugetul MMFPSPV: 1.604.311,23 și finanţare de la 
Consiliul Judeţean Suceava: 179.772,54 
 

Evoluţia ptrsoantlor adultt din  ctntrtlt dt rtcuptrart şi rtabilitart 
nturopsihiatrică/ctntrtlt dt rtcuptrart și rtabilitart ptrsoant cu handicap din structura 
DGASPC Suctava 

 
Anul 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
 851 866 872 
 
Evaluarta compltxă a ptrsoantlor adultt cu dizabilități din comunitatt și din ctntrtlt rtzidtnțialt  
în vtdtrta încadrării într-un grad dt handicap 

În anul 2016 au fost evaluate medico-psiho-social, un număr de 6.244 ptrsoant în vederea 
încadrării în grad de handicap sau a revizuirii certificatului de persoană cu handicap 
 

Structura pe tipuri de handicap a persoanelor adulte încadrate într-un grad de handicap la data de 
31.12.2016 
 

 Fizic Somatic Auditiv Vizual Mtntal psihic Asociat HIV/SIDA Total 
Gradul dt handicap grav 1840 557 0 2746 2171 617 558 126 8615
Gradul dt handicap 
acctntuat 

2250 
1630 572 1689 2315 1785 731 12 

10984
Gradul dt handicap mtdiu 465 160 19 42 128 43 39  896
Gradul dt handicap uşor 23 12 0 2 2 6 0  45
TOTAL 4578 2359 591 4479 4616 2451 1328 138 20540 

 
Asigurarta tuturor drtpturilor şi facilităţilor  ptrsoantlor cu handicap din ttritoriu conform 
ltgislaţiti în vigoart 
În primele 12 luni ale anului 2016 s-au acordat: 

- indemnizaţii pentru adulţi cu handicap – în sumă de 45.294.194 lei 
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- indemnizaţii pentru însoţitorii persoanelor cu handicap vizual – în sumă de 25.866.942 lei  
- buget complementar pentru adulţi şi copii cu handicap în sumă de  21.871.330,67 lei 
- alocaţii de hrană pt. copii cu HIV/SIDA, în sumă de 8507 lei 
- cheltuieli cu transmiterea drepturilor, în sumă de  716.912,08 lei  
- transport interurban în valoare  8.580.885,50 lei 
- dobânzi la credite 15.258,69 lei 

VALOAREA TOTALĂ =  102.354.029,94  LEI 
-DGASPC Suceava a încheiat o convenție cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități 
pentru eliberarea cardului european pentru dizabilitate și realizarea activităților cuprinse în proiectul 
“Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități din România și Europa“ 
 
 

Rtinttgrarta în familit a ptrsoantlor cu dizabilități din cadrul ctntrtlor rtzidtnțialt 
ptntru ptrsoant adultt 
Au fost reintegrați în familie 19 beneficiari ai serviciilor de  asistenţă socială din cadrul centrelor 
rezidenţiale 
 
 
Capitolul 14– DIALOG SOCIAL 

 COMISIA DE DIALOG SOCIAL (CDS) şi-a desfăşurat activitatea conform 
prevederilor Ordinului Prefectului 91/26.03.2014 privind reorganizarea Comisiei de dialog social a 
judeţului Suceava, în baza Legii nr. 62/2011.  

În anul 2016, Comisia de dialog social a judeţului Suceava s-a întrunit în 8 ştdinţt, fiind luate în 
discuţie şi analizate teme privind: 

- analizarea solicitării transmisă Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava de Uniunea Judeţeană a 
Sindicatului „Pro-Educaţia” Suceava afiliată la C.N.S. „Cartel ALFA”, alături de Alianţa Sindicatelor 
din Învăţământ Suceava şi de Sindicatul Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Suceava; 

- analizarea solicitărilor transmise Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava de Sindicatul 
Lucrătorilor Poştali din România; 

- întâlnirea cu lideri ai Uniunii Sindicale Judeţene SANITAS Suceava, afiliată la Federaţia 
SANITAS din România şi UT CNSLR „Frăţia” – Suceava, care au pichetat Instituţia Prefectului – 
judeţul Suceava; 

- analizarea solicitării transmise Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, de Confederaţia 
Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, Uniunea  Sindicală Teritorială, Filiala Suceava, referitoare la 
punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti privind plata unor drepturi către salariaţii din sistemul 
bugetar; 

- analizarea solicitărilor transmise Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, prin adresa nr. 
14619/25.07.2016, de reprezentantul salariaţilor disponibilizaţi de SC Termica SA Suceava; 

- întâlnirea cu reprezentanţi ai minerilor din cadrul Companiei Naţionale a Uraniului Bucureşti, 
Filiala Crucea, privind revendicări salariale şi problematica încetării activităţii Punctului de lucru 
Botuşanu; 

- întâlnirea cu reprezentanţi ai Uniunii Generale a Industriaşilor din România – Filiala 
„Bucovina” Suceava, şedinţa având ca temă de discuţie introducerea, prin Ordinul 3841/2015 al 
Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală, a formularului (088), precum şi identificarea şi promovarea 
unor măsuri care să ducă la simplificarea procedurilor stabilite prin acesta şi implicit, la crearea unui 
mediu de afaceri predictibil; 

- continuarea discuţiilor din şedinţa anterioară, la şedinţă participând factori de decizie din 
cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, cu ajutorul cărora. 
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CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA a finanțat  activităţi de protecţie socială pentru persoane 
vârstnice, persoane cu dizabilități sau aflate în situaţii dificile - au fost aprobate 12 proiecte, cu valoarea 
de 100.000 lei, sumă acordată în totalitate 
 
 
Capitolul 15– SĂNĂTATE  
 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SUCEAVA (DSP)  
La nivelul judeţului Suceava, în cadrul Registrului unic al cabinetelor medicale, sunt înregistrate 

un număr total de 1315 cabinete medicale şi furnizori de servicii medicale, din aceştia,  în anul 2016  au 
fost înregistraţi 40 noi furnizori de servicii medicale, asfel: 2 cabinete medicale de medicină de familie, 
din care 1 în mediul rural; 15 cabinete medicale de medicină dentară, din care 3 în mediul rural; 19 
cabinete medicale de specialitate; 1 cabinet kinetoterapie; 1 cabinet fiziokinetoterapie; 1 laborator de 
tehnică dentară; 1 cabinet cultura fizica medicala. 

De asemenea, la nivelul judeţului Suceava există un număr total 348 de autorizaţii pentru diverse 
specialităţi medicale, din acestea in anul 2016 au fost eliberate 86 autorizaţii pentru specialitaţile: 
biolog, chimist şi kinetoterapeut, şi 2 autorizaţii şi 30 vize anuale pentru examinarea ambulatorie a 
candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere auto  

Activitatea derulată în cursul anului 2015 de către DSP Suceava a fost orientată în principal în 
direcţia realizării atribuţiilor şi obiectivelor stabilite prin Programtlt Naţionalt dt Sănătatt, finanţate 
din bugetul Ministerului Sănătăţii şi eficientizarea activităţii de control în sănătate publică. 

A. Programtlt naţionalt  
I. Programt  naţionalt privind bolilt transmisibilt  

 I.1. Prin Programul naţional de imunizare, s-a îndeplinit obiectivul stabilit – de protejare a 
sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare. Conform 
Calendarului Naţional de Vaccinare, în cursul anului 2016 s-au efectuat următoarele imunizări: 5920 
copii vaccinați cu BCG consumându-se 17520 doze vaccin; 5829 copii vaccinați cu Hep.B ped.; 10352 
copii vaccinați cu vaccin hexavalent cărora li s-au administrat 16147 doze vaccin 
(vaccinare+revaccinare); 141 copii vaccinați cu vaccin pentavalent; 4597 copii vaccinați cu vaccin 
tetravalent; 15546 copii vaccinai cu vaccin ROR; 7283 copii vaccinați cu vaccin dT; 1501 copii 
vaccinați cu vaccin VPI; 3363 gravidt vaccinate cu vaccin VTA. S-au distribuit şi administrat 
persoanelor din grupele de risc 8800 doze vaccin antigripal. S-au derulat, conform metodologiei, doua 
anchete epidemiologice ale gradului de acoperire vaccinala, in lunile februarie si august 2016, la copiii 
in varsta de 12 si respectiv 18  de luni cu urmatoarele rezultate: 

Tip vaccin 

Nr copii compltt vaccinati (la 1 
stpt 2016) 

% copii cortct vaccinati 

La varsta dt 
12 luni 

La varsta dt 18 
luni 

La 1 an 
La 18 
luni 

Vaccin BCG 498 536 96,66% 90,85% 
Vaccin htpatic B 456 514 89,13% 87,09% 
Vaccin DTPa 374 505 72,57% 51,97% 
Vaccin HIB 374 505 72,57% 51,97% 
Vaccin poliomitlitic 374 505 72,57% 51,97% 
Vaccin ROR 315 492 61,18% 83,50% 
Total copii invtstigați 515 555   

Motivele nevaccinării sunt reprezentate de: contraindicații medicale–12,57%, refuz părinte–
18,76%, ntprtztntart–60,92%, născut în străinătate–3,09%, lipsă vaccin–0,77%. 
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 I.2. În cadrul Programul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare, în anul 
2016 s-au raportat 7544 cazuri de boli infectioase dintre care 848 au fost raportate pe Fise unice 
conform HG 589/2007. Au evoluat focare epidemice de HAV de tip A în 4 comunitati, 4 focare de 
scarlatina, 11 focare de varicela, 14 focare de oreion, 2 focare de rujeola, 2 focare de TIA si 1 focar de 
rabie. S-au distribuit cantitati importante de substanțe dezinfectante (în special în școlile din localitățile 
cu focare în evoluție dar și în comunitățile afectate) în valoare de aprox. 31731 lei și s-au administrat 
273 doze de vaccin antihepatitic A. 

 Se asigura testarea prin laboratorul DSP a bolilor transmisibile prioritare, în 2016 fiind efectuate 
5374 analize coproculturi, 3517 analize exudate faringiene, 2197 reacții serologice, 8541 analize pentru 
prevenirea și controlul infecțiilor nozocomiale. 

 S-a asigurat refacerea rezervei antiepidemice prin completarea stocurilor existente conform 
baremului stabilit prin ord. MS 1254/2005.S-au realizat un numar de 32 dezinfectii in focare de boli 
transmisibile. 

În cadrul supravegherii epidemiologice a bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare au fost 
administrate un număr de: 177 doze de vaccin anti-hepatita  B (în cadrul accidentelor post expunere la 
produse biologice, contacți cazuri HVB); 273 doze vaccin anti HAV tip A. 
 S-au derulat 93 acțiuni de supraveghere epidemiologică și un studiu privind infecția cu virusul 
hepatitei B la gravide. 

I.3.   În cadrul  Programului de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV,    ne-am 
implicat în asigurarea screeningului HIV al femeii gravide și al persoanelor din categoriile la risc. S-a 
întocmit baza județeana de evidență și s-au raportat lunar situațiile solicitate la Ministerul Sănătății. S-a 
asigurat efectuarea testelor specifice de screening, astfel:  
efectuarea testelor specifice de screening, astfel: 2394 teste rapide și 385 teste ELISA cu 19 cazuri 
pozitive confirmate prin test Western Blott;  au fost luate în evidență persoanele cu infecție HIV nou 
depistate; s-au distribuit maternităților din județ un număr de 1968 teste rapide 

I.4. În cadrul Programului de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, ce are ca 
obiectiv reducerea prevalentei si mortalitatii prin tuberculoză, in colaborare cu coordonatorul tehnic 
judetean, s-au derulat activitatile prevazute de normele in vigoare, s-au achizitionat materiale si 
substante dezinfectante, s-au distribuit pliante si materiale care s-au folosit in campaniile de IEC 
derulate in colaborare cu Compartimentul de promovare a sănătății.  

S-a intervenit în 2 focare de TBC, unul de colectivitate și unul familial prin coordonarea anchetei 
epidemiologice, distribuire de substanțe dezinfectante, măsuri de educație pentru sănătate. 

  I.5. În cadrul Programul naţional de supreveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi 
monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei, s-a urmărit creşterea calităţii 
serviciilor medicale în spitale prin îmbunătățirea managementului infecţiilor nosocomiale. În cadrul 
acestui obiectiv de activitate s-au depistat în cursul anului 2016 un număr de 348 cazuri infecţii 
nosocomiale în sistem de rutină, reprezentand o incidenta de 0,38% la nivel județean. 

În laboratorul DSP s-au efectuat un numar de 8541 analize îin cadrul activității de prevenire și 
control a infecțiilor nosocomiale. 

II. Programul Naţional dt Monitorizart a Factorilor Dtttrminanţi din Mtdiul dt Viaţă şi 
Muncă 
 În cadrul acestui Program s-a urmărit ca prin intervenţiile specifice derulate să fie realizată 
protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de viata şi muncă, 
prin acţiuni derulate în 4 domenii specifice: 

 II. 1. - Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 
din mediul de viață  

Cele 24 acțiuni specifice au constat în:  
- Supravegherea calităţii apei potabile, în realizarea acestei acțiuni au fost recoltate un număr total de 
3902 probe de apă din reţelele de apă potabilă din mediul urban şi rural pentru determinări chimice și 
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bacteriologice, fiind monitorizate stațiile de apă potabilă  in mediul urban și rural inclusiv puncte din 
reţeaua de distribuţie a acestora.  
- Monitorizarea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generată de apa de fântână, în anul 
2016 în judeţul Suceava nu s-au înregistrat cazuri de methemoglobinemie acută infantilă. 
- Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau decât apele de 
izvor, în realizarea acestei acțiuni au fost recoltate un număr total de 512 probe apă îmbuteliată 
(minerală și plată) pentru determinări chimice şi bacteriologice. 
- Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mici, 
au fost recoltate 1769 probe de apă pentru determinări chimice, microbiologice, metale şi compuşi 
organici din toate sistemele de aprovizionare cu apa potabila din zonele de aprovizionare mici. 
- Monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice s-au înregistrat un număr de 95 
cazuri pentru care au fost completate fişele de declarare a intoxicaţiei acute neprofesionale cu produse 
chimice şi transmise către INSP Bucureşti;   
- Supravegherea produselor cosmetice în relaţie cu sănătatea umană au fost recoltate 3 probe produse 
cosmetice și trimise pentru determinarea formaldehidei, a contaminanţilor microbiologici, și a metalelor 
grele (Pb, Hg, Cd) la laboratoare acreditate;  
- Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală, s-a realizat 
monitorizarea şi evaluarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală în 40 
unităţi sanitare  

În desfășurarea acțiunilor: Evaluarea impactului asupra sănătății a poluanților din aerul 
ambiant în mediul urban și a aerului interior în instituții publice; Impactul schimbărilor climatice 
asupra sănătăţii populaţiei; Evaluarea efectelor induse de expunerea organismului la alergeni 
prezenţi în mediul de viaţă şi muncă; Aprovizionarea cu apă, sanitaţia şi helmintiazele transmise prin 
sol la copiii instituţionalizaţi; Evaluarea efectelor induse de expunerea organismului la alergeni 
prezenţi în mediul de viaţă şi muncă; Supravegherea produselor biocide, au fost completate fișe și 
chestionare. 

În cursul anului 2016 au fost recoltate 1291 probe apă de fântână și 305 probe apă de îmbăiere 
pentru determinări chimice, microbiologice, în conformitate cu reglementările legislației sanitare în 
vigoare 

II.2. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante  
În evidenţa laboratorului sunt un număr total de 98 obiective nucleare din care: 88 obiective 

nucleare medicale cu 354 personal medical și 9 industriale cu 555 personal din domeniul industrial, și 
obiectivul nuclear major supravegheat şi monitorizat de laboratorul igiena radiaţiilor de la nivelul 
judeţului este Exploatarea minieră Crucea din judeţul Suceava, unde un număr de 531 persoane sunt sub 
supraveghere dozimetrică.  
 În cursul anului 2016, laboratorul de igiena radiaţiilor ionizante a efectuat 156 de controale 
igienico-sanitare şi de radioprotecţie, a eliberat un număr de 99 buletine de verificare a aparatelor 
radiologice, 58 autorizatii sanitare, avize sanitare și vize anuale. 
 Au fost analizate din punct de vedere a conţinutului radioactiv un număr de 185 probe  apă 
potabilă şi ape minerale și plate, 61 probe alimente, și 112 probe aer, toate fiind corespunzătoare.  
 II.3. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de 
muncă 

În cadrul acțiunii de monitorizare a factorilor de risc ocupaţionali, au fost investigate un număr 
de 79 posturi de muncă.  

În cadrul acțiunii de supraveghere a condițiilor igienico-sanitare, a monitorizării condițiilor de 
muncă, și a evaluării impactului noxelor asupra sănătății personalului din întreprinderi au fost efectuate 
un număr de 28 de acțiuni 

În laboratorul de toxicologie din cadrul DSP au fost efectuat un număr de 234 analize 
toxicologice și 72 analize biotoxicologice. 
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Au fost completate un număr de 4 chestionare în acțiunea privind bolile musculoscheletate în 
expunerea la efort fizic ridicat și manipularea de greutăți, și 1 fișă semnalizare în acțiunea privind 
expunerea profesională la radiații ionizante.                        

Au fost întreprinse acţiuni de evaluare a condiţiilor deosebite de muncă şi măsurarea existenţei 
noxelor în colaborare cu inspectorii de la ITM Suceava în întreprinderile de pe raza judeţului unde există 
condiţii deosebite, respectiv: S.C.”URB Rulmenţi” Suceava, Gradina Zoologică Rădăuţi, Laborator 
anatomopatologic din cadrul Spitalului de Urgenţă Judeţean Suceava, Serviciul de Medicină Legală. 
 În cadrul acțiunii de monitorizare a incidenței bolilor profesionale și a absenteismului medical 
prin boală profesională, în cursul anului 2016, s-a înregistrat un număr de 21 zile de absenteism din 
câmpul muncii prin boală profesională, au fost completate 18 fișe BP2, iar în urma solicitării pentru 
evaluarea şi expertizarea condiţiilor de muncă periculoase sau vătămătoare la diverşi terţi, au fost 
eliberate un număr de 132 buletine de expertizare şi a fost luat în evidenţă un număr 13 gravide care au 
solicitat risc maternal. La 14 cazuri noi de boală profesională, și 4 cazuri reactualizate cu proces verbal, 
a fost cercetat caracterul de boală profesională și au fost luate în evidență, fiind raportate către Institutul 
de Sănătate Publică Bucuresti, Casa Județeană de Pensii Suceava, și Casa de Pensii București 

În vederea soluționarii reclamațiilor cu impact fonic asupra mediului de viețîi a populației, au 
fost organizate 9 acțiuni comune cu organismele de inspecție din cadrul DSP Suceava.  

Au fost verificate și aprobate cu aviz favorabil ASSP, certificări de conformitate și negații, un 
număr de 64 de proiecte de construire de diferite obiective industriale și de prestări servicii după cum 
urmează : A.S.S.P. = 52, C.C. = 7, negații = 5.  

II.4. Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 
alimentari şi de nutriţie 

Cele 19 intervenţii specifice au constat în:  
- evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al populaţiei pe un lot de 50 de subiecţi 

prin aplicarea de chestionare specifice şi investigaţii de laborator; 
- monitorizarea consumului de aditivi alimentari, calităţii suplimentelor alimentare, alimentelor 

tratate cu radiaţii, alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe, apelor minerale naturale 
îmbuteliate, nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman, riscului chimic şi bacteriologic al 
alimentelor cu destinaţie nutriţională specială, factorilor de risc din materialele care vin în contact cu 
alimentele, conţinutului de zaharuri în unele produse alimentare destinate copiilor, protejarea sănătății 
populației față de posibilul risc generat de consumul inadecvat de băuturi energizante, în cadrul acestor 
intervenții au fost completate chestionare pe loturi de subiecți, recoltate probe care au avut rezultate 
corespunzătoare in urma analizelor de laborator. 

În cadrul acţiunii Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfectii alimentare în cursul anului 
2016 a fost înregistrat 1 focar de T.I.A pentru care a fost declarată fișa OMS, fiind înregistrate 9  cazuri 
de îmbolnăvire. 

III. Programul naţional de  evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 
III.1. Promovarea unui stil de viață sănătos 

În cursul anului 2016, DSP Suceava a organizat un număr de 11 campanii I.E.C. cu teme stabilite 
pe baza unor priorităţi de sănătate specifice naţionale și 14 activităţi de IEC derulate la nivel local în 
cadrul campaniilor naţionale:”Ziua Mondială a Sănătății Orale”,”Ziua Mondialaă de Luptă Împotriva 
Tuberculozei”,”SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor””,”ZZiiuuaa  MMoonnddiiaallăă  ddee  LLuuppttăă  ÎÎmmppoottrriivvaa  
HHiippeerrtteennssiiuunniiii  AArrtteerriiaallee””,,””Ziua Mondiala fără Tutun”,”Ziua Mondială de luptă împotriva abuzului și 
traficului ilicit de droguri”,”Luna Națională a Informarii despre Efectele Consumului de Alcool”,”Zilei 
Mondiale de Luptă împotriva Hepatitei”,”Ziua Mondială a Contracepţiei”,”Ziua Europeană a Informării 
despre Antibiotice”, ”Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA”. 

Activităţile au constat în: 3 conferinţe de presă, 12 comunicate de presă, 18 intervenţii în mass-
media, 3 seminarii-conferinţe, 12 intervenţii de educaţie sanitară în şcoli, 10 ateliere cu asistenţii 
medicali comunitari, 114 acţiuni de distribuire materiale de informare, educare promoţionale, 8 



111 
 

activităţi/acţiuni de evaluare, 14 parteneriate interinstituţionale locale şi implicarea în proiectele iniţiate 
în parteneriat cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.  

III.2. Supravegherea stării de sănătate a populației - Evaluarea stării de sănătate a 
copiilor şi tinerilor. 
În anul 2016, Colectivul de Medicină Şcolară, s-a implicat în desfăşurarea activităţilor privind: 

tvaluarta stării dt nutriţit a copiilor din ciclul primar(6-10 ani) conform mttodologiti OMS prin 
participart la proitctul „Europtan Childhood Obtsity Survtillanct Initiativt (COSI), măsurătorile 
pentru înălţime şi greutate, efectuate de personalul compartimentului s-au desfăşurat în cele cinci unităţi 
de învăţământ stabilite în etapele anterioare. Conform metodologiei au fost examinaţi un număr de 168 
elevi cu vârsta cuprinsă între 8 şi 8,9 ani, au fost aplicate un număr de 319 chestionare pentru elevi, 
familie şi şcoli; Evaluarta nivtlului dt dtzvoltart fizică şi a stării dt sănătatt pt baza txamtntlor 
mtdicalt dt bilanţ la copiii şi tintrii din coltctivităţilt şcolart din mtdiul urban şi rural, au fost 
examinaţi 18162 copii şi tineri în mediul urban și 4115 în mediul rural; Evaluarta morbidităţii cronict 
prin disptnsarizart în coltctivităţilt dt copii şi tintri, au fost examinati 46395 copii și tineri, 
principalele afecţiuni cronice dispensarizate au fost: vicii de refracţie–464 cazuri; obezitate de cauză 
neendocrină–613 cazuri; vicii de postură–316 cazuri;  astm bronşic–118 cazuri; Supravtghtrta stării 
dt sănătatt a copiilor şi adoltsctnţilor din coltctivităţi prin tftctuarta triajului tpidtmiologic 
după vacanţt, au fost examinaţi 79058 de copii şi tineri, din care 52574 in mediul urban şi 26484 in 
mediul rural. Pe primele locuri, ca număr de cazuri de boli depistate se află: anginele,  pediculoza şi 
micozele; Idtntificarta, cuantificarta şi monitorizarta riscului sptcific ptntru sănătatt gtntrat dt 
comportamtnttlt cu risc (YRBSS–CDC), au fost luaţi în studiu 250 de elevi din clasele a VII–a şi a 
VIII–a şi 400 de elevi din clasele IX–XII pentru evaluarea celor 6 arii comportamentale cu risc pentru 
sănătate, definitorii stilului de viaţă cu risc: fumat, consum de alcool-droguri, comportament sexual cu 
risc, comportament alimentar cu risc, sedentarism, agresivitate.  

În anul 2016, au fost verificate și aprobate un număr de 22 autorizaţii sanitare de funcţionare, 26 
de notificări privind certificarea conformităţii, s-au acordat 111 consultații de specialitate în sănătate 
publică, 36 notificări negaţii şi au fost recoltate 98 probe de apă.  

IV. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 
În cadrul acestui program, DSP Suceava a achiziţionat lapte praf în valoare de 382 mii lei, care a 

fost distribuit prin primăriile din judeţ către 2814 copii beneficiari prin prescripţie medicală. DSP 
Suceava a asigurat prodúsele pentru; profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere la un 
număr de 440 copii, profilaxia anemiei feriprive la un număr de 369 gravide, imunoglobulină specifică 
pentru 270 gravide cu Rh negativ, și 3090 nou-născuţi au beneficiat screening pentru depistarea 
deficienţelor de auz. 
   Programul Tratamtnt în străinătatt, reglementat prin Ord.M.S. Nr.50/2004 cu completările şi 
modificările ulterioare, are ca obiectiv trimiterea la tratament în străinătate a bolnavilor înscrişi pe lista 
unui medic de familie care  au parcurs toate nivelurile de acordare a asistenţei medicale la nivel naţional 
dar a căror sănătate nu a fost restabilită. În cursul anului 2016, a fost alocată din bugetul de stat suma 
totală de 36401,24 euro pentru 7 finanţări de tratament și 2 suplimentări fonduri.  

O altă activitate importantă desfăşurată de DSP Suceava, este cea de rtgltmtntart sanitară, în 
cursul anului 2016, a eliberate un număr total de: 223 autorizaţii sanitare pentru obiective cu risc pentru 
sănătatea umană, definite conf. Ord. MS nr. 1030/2009. Au fost evaluate pentru eliberarea vizei anuale 
134 unităţi (unităţi sanitare cu paturi, laboratoare medicale, unităţi cu profil de radiologie, stații de apă), 
în baza documentaţiei prezentate de solicitanţi s-au eliberat următoarele avize: 392 notificări asistenţă de 
specialitate; 169 negaţii privind necesitatea evaluării conformităţii; 117 notificări pentru certificarea 
conformităţii.  

B. Eficitntizarta activităţii dt control în sănătatt publică 
În cursul anului 2016 activitatea de inspecţie sanitară s-a concretizat într-un număr total de 

11340 dt controalt efectuate, dintre care: 3387  controale desfăşurate în unităţile cu profil alimentar; 
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2034 controale în unităţi sanitare; 282 controale în unităţi de învăţământ; 29 controale privind mediul de 
muncă asigurat în diverse categorii de unităţi; 1410 controale în unităţi de prestări servicii, zone de 
locuit, unităţi de mică industrie, staţii de epurare a apelor uzate, instalaţii de depozitare-prelucrare-
neutralizare a deşeurilor solide menajere, unităţi comerciale; 861 controale în unităţi cu profil cosmetic, 
cu 2566 controale pe tipuri de produs cosmetic; 1759 controale în unităţi cu profil biocid, fiind efectuate 
3303 controale pe tipuri de produs biocid; 1143 controale vizând fumatul în spaţiile publice închise, 
comercializarea şi inscripţionarea produselor din tutun; 159 controale în sector turism cuprinzând unităţi 
de turism, piscine şi ştranduri; 276 controale în obiective din categoria unităţi de alimentare cu apă 
potabilă.  
 Deficienţele de funcţionare constatate cu ocazia controalelor efectuate au fost sancţionate, în 
funcţie de gradul de risc evaluat, prin aplicarea a 130 dt sancţiuni contravtnţionalt, din care: 60 
amenzi în valoare totală de 78500 lei și 70 avertismente. 
 Activitatea desfăşurată în baza solicitărilor transmise prin sisttmul rapid dt altrtă, a cuprins un 
număr total de 27 acţiuni din care: 23 acţiuni prin care s-a urmărit depistarea şi retragerea de la 
comercializare a unor suplimente alimentare, alimente cu destinație specială, aditivi alimentari, produse 
cosmetice; 1 anchetă în caz de botulism; 1 anchetă în caz de T.I.A.; 1 acţiune care a vizat materialele 
care vin în contact direct cu alimentul; 1 acţiune a vizat produse alimentare din categoria ape de masă 
plată necarbogazoasă. 

Au fost soluţionate un număr de 286 stsizări înrtgistratt pe parcursul anului 2016, în acest 
scop fiind organizate un număr de 27 acţiuni comunt  dt control  cu alte instituţii. 

Acţiunile de inspecţie desfăşurate au fost completate cu un număr de 457 acţiuni dt îndrumart 
şi consultanţă. 

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  SUCEAVA (CAS) 

În anul 2016, bugttul alocat sistemului de asigurări sociale de sănătate în judeţul Suceava, 
pentru acordarea serviciilor medicale şi farmaceutice de catre furnizorii aflati in relatie contractuala cu 
CAS Suceava a fost de 449.039.640 lei, in crestere cu 6,3% comparativ cu cel alocat în anul 2015, în 
valoare de 420.823.510 lei.  

Bugetul alocat medicamentelor in anul 2016 a fost de 134.699.960 lei si a permis Casei de 
Asigurări de Sănătate Suceava să asigure eliberarea continuă, pe tot parcursul anului, a medicamentelor 
compensate si gratuite prin cele 143 unităţi farmaceutice din judeţ cu care am avut încheiate contracte.  

Bugetul alocat serviciilor medicale spitalicesti a fost in anul 2016 in valoare de 172.385.000 lei, 
mai mare cu 5,4% fata de cel din anul 2015, in valoare de 162.961.000 lei, a permis acordarea asistenţei 
medicale spitalicesti pe tot parcursul anului. Suplimentar, a fost alocata suma de 28.174.000 lei pentru 
acordarea cresterilor salariale prevazute de OUG nr. 35/2015, OUG nr. 20/2016 si OUG nr. 43/2016 
pentru personalul incadrat in unitatile sanitare publice aflate in relatie contractuala cu CAS Suceava. 
  Fondul alocat dispozitivelor medicale in anul 2016 a fost de 5.205. mii lei a permis institutiei 
noastre, să elibereze asiguraților un număr de 6.870 decizii pentru obtinerea dispozitivelor medicale.  
   CAS Suceava a încheiat în anul 2016 cu furnizorii de servicii medico-farmaceutice un număr de 
857 contractt, pe tipuri de: 
 furnizori fiind repartizate astfel: 

- Medicina primară – 283 
- Ambulatoriu de specialitate clinic – 109 
- Ambulatoriu de specialitate paraclinic – 27  
- Ambulatoriu de specialitate de recuperare – 13 
- Asistenta medicala dentara - 55 
- Îngrijiri la domiciliu – 5 
- Asistenţă medicală spitalicească – 15 
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- Furnizori de medicamente (Farmacii) – 143 
- Furnizori de dispozitive medicale – 65 
- Furnizor transport sanitar neasistat - 1 

 ptntru Programt Nationalt dt Sănătatt: 
- pentru Programe derulate prin unităţile spitaliceşti – 4 
- pentru Programul de diabet zaharat (determinarea hemoglobinei glicozilate) - 3 
- pentru programele derulate prin farmacii cu circuit deschis  - 131 
- pentru servicii medicale de dializa - 3 

 
 Referitor la plăţilt tftctuatt de CAS Suceava, pentru serviciile prestate/medicamentele eliberate 
către asiguraţi, în baza actelor aditionale/contractelor  încheiate de CAS Suceava cu furnizorii de servicii 
medico-farmaceutice, s-a achitat în anul 2016 suma de 454.896,41 mii lei, din care, pe tipuri de asistență 
medicală, plățile efectuate au fost urmatoarele: 

Pentru medicamente cu și fără contribuție personală s-au efectuat plăţi în sumă totală de 
105.432,82 mii lei.  

Pentru medicamente pentru boli cronice utilizate în programe de sănătate s-au efectuat plăţi în 
sumă de 36.988, 68 mii  lei, reprezentând 8,13% din totalul serviciilor medicale decontate.  

Pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ s-au efectuat 
plăţi în sumă de 3.455,26 mii  lei, Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat - în sumă de 3.007.226  lei; 

Pentru dispozitive și echipamente medicale s-au efectuat plăți în sumă de 4.741 mii lei 
reprezentând 1,04% din totalul serviciilor medicale decontate. 

Pentru asistență medicală primară s-au înregistrat plăți în sumă de 39.117,89 mii lei, reprezentind  
8,60% din totalul serviciilor medicale decontate  

Pentru asistența medicală de specialitate s-au înregistrat plăți în sumă de 20.970 mii lei 
reprezentind 4,61 % din totalul serviciilor medicale decontate.  

În anul 2016 s-a acordat un număr total de 477.877 consultații, din care un număr de 167.315 îl 
reprezintă serviciile dintre acestea 11.140 fiind servicii conexe și 55.818 urgențe.  

Pentru asistenţă medicală stomatologică s-au efectuat plăţi în sumă de 1.478,16 mii lei pentru 
15.558 servicii medicale stomatologice.  

Pentru servicii medicale paraclinice s-au înregistrat plăți în sumă de 9.858, 2 mii lei reprezentînd 
2,17 % din totalul serviciilor medicale decontate.  

S-au efectuat un număr de 611.533 investigații de specialitate dintre care: 464.272 investigații 
paraclinice recomandate de medicii de familie şi 147.261 investigații paraclinice recomandate de 
medicii din ambulatoriu de specialitate.  

Pentru asistența medicală de recuperare s-au înregistrat plăți în sumă de 2.286 mii lei  
Pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar s-au efectuat plăți în sumă de 30.mii 

lei;. 
Pentru asistență medicală spitalicească s-au înregistrat plăți în sumă de 193.057 mii lei 

reprezentînd  42,44% din totalul serviciilor medicale decontate 
Pentru îngrijiri medicale la domiciliu s-au înregistrat plăți în sumă de 366,12 mii lei  

Pentru prestații medicale acordate într-un stat membru UE s-au înregistrat plăți în sumă de 
9.627,6 mii lei. 

În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, începând cu 
01.01.2007, persoanele asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România pot beneficia, 
în situaţia deplasării pentru şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, de cardul 
european de asigurări sociale de sănătate, in anul 2016 fiind eliberate 6.158 carduri turoptnt.  
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În anul 2016, prin aplicarea Regulamentelor Uniunii Europene CEE nr. 1408/71 şi nr. 574/72, 
CAS Suceava a eliberat, la solicitarea asiguraţilor sau a instituţiilor competente din ţările Uniunii 
Europene, un număr de 708 formulart turoptnt. 

În anul 2016 CAS Suceava a eliberat 13 formulare E 112 (S2), prin care pacientii pot efectua 
tratament in strainatate, acestia adresndu-se unor unităţi sanitare din Italia, Austria si Germania.  

În cazul decontarii serviciilor medicale obtinute in statele UE de catre asiguratii romani 
beneficiari de card european (sau Certificat provizoriu de inlocuire pentru Cardul European) sau de 
formulare europene (E 106, E 121 si E 112), in anul 2016, CAS Suceava a decontat 1.314 solicitari. 
Suma decontata de CAS Suceava pentru servicii medicale de care au beneficiat asiguratii romani in 
statele UE (cele mai multe in Austria, Belgia, Germania, Marea Britanie, Spania, Italia), conform 
acestor solicitari, a fost de 9.627,6 mii lei. 

 
Referitor la cardurile nationale de asigurari sociale de sănătate, din cele peste 420.000 de carduri 

nationale tiparite pentru persoanele asigurate din judetul Suceava, până la finele anului 2016 au fost 
returnate de către operatorul de servicii poştale institutiei noastre un număr de 22.265 carduri nationale, 
care nu au putut fi inmanate beneficiarilor. 

Din aceste carduri nationale returnate de operatorul postal la sediul CAS Suceava, până la finele 
anului 2016 s-au distribuit un număr de 12.793 carduri naționalt persoanelor asigurate care le-au 
solicitat.  

În anul 2016 au fost eliberate 4.012 adeverinte de Înlocuire a cardului național, pentru asigurații 
care au pierdut/deteriorat cardul si 2.955 adeverinte inlocuitoare pentru asiguratii care refuză în mod 
expres, din motive religioase sau de conştiinţă acest card. De asemenea, au fost eliberate 11.878 
adtvtrințt care atesta calitatea de asigurat pentru cei care nu au primit cardul national. 
 

Activitatta dt control s-a desfăşurat în baza unui Planului de control pe anul 2016 avizat de 
către Directia Generala Monitorizare, Control si Antifrauda a C.N.A.S. Bucureşti si aprobat de către 
Preşedintele Director General al C.A.S. Suceava.  

În anul 2016 au fost efectuate un numar de 255 actiuni dt control la furnizorii in contract cu 
CAS Suceava, din care 218 controale tematice si 37 controale operative.  

In urma controalelor efectuate la furnizorii de servicii medicale/medicamente, pentru 
nerespectarea clauzelor contractuale s-au dispus 333 masuri si a fost imputata o suma totala dt 
1.340.028,21 lti. 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA 
 În cursul anului 2016, la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava au fost 
realizate următoarele investiții: 

▪ rtparații capitalt constând în: 
- Extindere și modernizare UPU 3.681.799,11 lei 
- Expertiză tehnică pentru extinderea și modernizarea pe 2 - 3 nivele a 
corpului F   15.992,00 lei 

▪ rtparații curtntt în valoare de 489.285 lei, astfel: 
▪ s-au achiziționat mijloact fixt în valoare de 8.311.256,5 lei. 
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Capitolul 16 – TINERET şi SPORT 
 
 Activitatea DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET SUCEAVA în cursul 
anului 2014, a cuprins un număr total de 302 compttiții incluse în calendarul competițional județean, 
din care: 
-     46 competiții pentru copii și juniori,  
-   188 competiții în cadrul Programului ”Sportul pentru Toți”, în cadrul cărora au fost încheiate 73 

contracte de voluntariat. 
 Rezultatele obținute de sportivii suceveni s-au concretizat în: participarea la 9 Campionate  

mondiale, 12  Campionate europene și 13 Campionate  balcanice . 
 Numărul total de baze sportive din judeţul Suceava este de 272, din care 255 baze sportive 
aflate în subordinea Consiliului judeţean şi a consiliilor locale locale;   

În anul 2016 au fost  realizate lucrări de dezvoltare și modernizare la 3 baze sportive din județ. 
 CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA a aprobat 18 proiecte, în valoare de 100.000 lei,  

alocându-se toată suma aprobată;  
 
 
Capitolul 17 – TRANSPORTURI 

� Reabilitarea şi modernizarea reţelei de transport rutier  

C N AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE - DIRECȚIA REGIONALĂ DRUMURI 

ȘI PODURI IAȘI   SDN SUCEAVA  

Pe raza de activitate a Stcţiti dt Drumuri Naţionalt Suctava sunt 329,930 km de drumuri 
naţionale din care SDN Suceava administrează 295,443 km iar diferenţa de 34,487 km sunt în 
administrarea municipiilor Fălticeni, Suceava şi Rădăuţi. 
 În anul 2016 s-au realizat: 
- lucrări de întreținere periodică la partea carosabilă, covoare asfaltice cu BAR 16 inclusiv preluare 

denivelări pe următoarele sectoare: 
DN 2 Km 441+500 m -457+200 m  ( suceava –Iacobești) 
DN2H 32+187m- 44+800 m ( Suceava-Putna) 
DN 2H 0+000 +3000 ( Iacobești- Rădăuți) 
- lucrăride întreținere a suprefețelor degradate la îmbrăcămințiile asfaltice – plombări gropi BA pe 

16 sectoare  
- DN 2E Km 80+000m - 83+600m 
- DN2km 416+300m- 421+500m 
- întreținerea la platforma drumului , completare acostamente cu balast și nivelare la cotă, cantitate 

2200mc; 
- înlocuire și montare parapeți metalici pe sectoare de drum pe care aceștia nu mai existau 3700m  

 

C N AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE - DIRECȚIA REGIONALĂ DRUMURI 

ȘI PODURI IAȘI  - S.D.N. C-lung. Moldovtntsc. 

 În anul 2016 s-au realizat: 
- lucrări de întreținere periodică la partea carosabilă, covoare asfaltice cu BAR 16 inclusiv preluare 

denivelări pe următoarele sectoare: 
DN 17A Km. 43+000 – 53+350 (Palma – Sucevita)  = 10,350km. 
DN 17B km. 35+709 – 51+420 (Crucea – Brosteni) = 15,711km. 
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- lucrări de întreținere periodică la partea carosabilă, straturi bituminoase foarte subtiri: 
DN 17 Km. 140+450 – 142+700 (Rosu – Vatra Dornei)  = 2,25km. 
DN 17 km. 153+000 – 161+750 (Iacobeni – Mestecanis) = 8,75km. 
- Lucrări de întreținere a suprefețelor degradate la îmbrăcămințiile asfaltice – plombări gropi BA – 

17.745 m2. 
 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI SUCEAVA, a efectuat în cursul 
anului 2016 lucrări la rețeaua de drumuri județene, după cum urmează: 

a) Lucrări dt întrtţintrt şi rtparaţii curtntt pe drumurile judeţene, în lungime totală de 1.046 
km – activitate de vară, în valoare de 27.877, 35 mii lei, astfel: 
 b) Lucrări dt invtstiţii pt drumurilt judtţtnt - Modernizare drumuri judeţene prin programul 
de investiţii, în valoare de 604,59 mii  lti 

 c) Asigurarta condiţiilor mattrialt ptntru întrtţintrta drumurilor judtţtnt pt timp dt 
iarnă  

 În baza Instrucţiei privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, Indicativ AND 
525/2013, s-a întocmit programul pentru asigurarea intervenţiilor pe drumurile judeţene, din judeţul 
Suceava pentru iarna 2015 - 2016, în care s-au stabilit bazele fixe, punctele mobile, bazele de dispecerat 
şi planul de acţiune pe timpul iernii  2015 - 2016. Activitatea de intervenţie s-a asigurat în funcţie de 
condiţiile atmosferice care impun începerea sau oprirea activităţii sezonului rece. În această perioadă, s-
a intervenit cu material antiderapant şi utilaje specifice pentru îndepărtarea zăpezii pe 766 km de 
drumuri judeţene, aflate pe nivelele I şi II de viabilitate. Costurile privind activitatea de deszăpezire s-au  
ridicay  la suma de 3.858,08 mii  lti. 
 d)  Lucrări dt rtfactrt a infrastructurii aftctată dt calamităţilt din anul 2016 
     Pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale în judeţul Suceava, s-au alocat fonduri prin 
Hotărârea Guvernului nr.468/2016 în sumă dt 5.368 mii lti, prin Hotărârea Guvernului nr.752/2016 în 
sumă de 906 mii lti, fiind decontată pentru lucrările executate suma totală dt 5.923,93 mii lti. 
 

Activitatea AGENȚIEI TERITORIALE - AUTORITATEA RUTIERĂ  ROMÂNĂ ARR, în 
anul 2015 s-a concretizat în: 

 -  autorizarea a 184 de operatori de transport si a 23 de intreprinderi care efectueaza transport in 
cont propriu. 
 -eliberarea unui număr de 7978 copii conforme cu licența comunitară marfă/persoane sau cu 
certificatul de transport în cont propriu. 
 - emiterea a 41 licențe de intermediere in transporturi și pentru activitatea de autogară. 
 - autorizarea unui număr de 7 școli de conducători auto și 8 instructori auto autorizați 
 -În ceea ce privește activitatea de certificare/atestatare a persoanelor cu funcții pe linia siguranței 
circulației rutiere, s-au emis 158 de atestate profesor de legislație și instructor auto,respectiv 7488 de 
certificate de competență profesională pentru managerii de transport,consilierii de siguranță, 
conducătorii auto marfă/persoane/mărfuri agabaritice/taxi/mărfuri periculoase. 
 -Pentru conducătorii auto, societăți de transport și agenți economici autorizați s-au eliberat un 
număr de 2983 cartele tahografice. 
 -Referitor la activitatea de evaluare a competențelor profesionale in domeniul transporturilor 
rutiere, aceasta s-a concretizat in examinarea a 1287 de candidați pentru obținerea certificatului inițial de 
conducător auto, respectiv a 52 de candidați pentru dobandirea atestatului de instructor auto.  
 Comparativ cu anul anterior, în 2016 s-a observat o creștere semnificativă a numărului de firme 
autorizate,in special pe segmentul de transport marfă cu aproximativ 8% și o solicitare masivă pentru 
eliberarea certificatelor profesionale pentru conducătorii auto. Din datele centralizate la A.R.R. 
București, județul Suceava se situează pe locul 7 in țară ca și număr de firme de transport, locul 3 pe 
transportul internațional de marfă și locul 2, după municipiul București, ca și număr de conducători auto 
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atestați/certificați, cele ce denotă faptul că meseria de conducător auto profesionist este foarte căutată la 
noi in județ, lucru care se poate observa și din solicitările masive de pe piața transporturilor rutiere. 
 

 

Capitolul 18 – TURISM 

Structurile de primire turistică deschise în luna noiembrie 2016, au pus la dispoziţia turiştilor 
o capacitate de cazare existentă de 7356 locuri-pat, valoare mai mică cu 1,8% faţă de luna noiembrie 
2015. 

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire ce au funcţionat în judeţul 
Suceava în luna noiembrie 2016 a fost de 203.019 locuri – zilt, în scadere cu 2,5% faţă de luna 
noiembrie 2015.   

Pe tipuri de structuri, cea mai mare pondere a capacităţii de cazare în funcţiune au deţinut-o 
hotelurile (51,3% din total), urmate de pensiuni urbane cu 19,3%, pensiuni turistice agroturistice 
17,7% şi 11,7% celelalte tipuri de structuri de primire turistică (moteluri, hosteluri, vile turistice, 
cabane turistice).   

Analiza capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe zone turistice evidenţiază faptul că 
40,6% din totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna noiembrie 2016 se regăseşte în 
structurile din zona montană, urmate de structurile din zona staţiunii balneare Vatra Dornei cu 24,1%, 
structurile din ”alte localităţi şi trasee turistice” (Fălticeni, Rădăuţi, Drăguşeni) cu 17,8% şi 
structurile din municipiul Suceava cu 17,5%.   

În structurile de primire turistică care au funcţionat în judeţul Suceava în luna noiembrie 2016 
au fost cazaţi 19.978 turişti, numărul lor a crescut cu 0,8%.  față de luna noiembrie 2015 

Pe zone turistice, cel mai mare număr de sosiri au înregistrat structurile situate în zona 
montană 36,3%, fiind urmate de structurile din municipiul Suceava cu 34,2%, zona ”alte localităţi şi 
trasee turistice” cu 16,3% şi zona staţiunii balneare Vatra Dornei cu 13,2%. 

Din numărul total al turiştilor, 93,3% au fost turişti români şi 6,7% turişti străini.    
Din total turişti străini cazaţi în structurile de primire turistică în luna noiembrie 2016, 92,1% 

provin din Europa. Din aceştia, 71,2% aparţin ţărilor din Uniunea Europeană.    
Pe ţări de provenienţă, cei mai mulţi turişti străini cazaţi în luna noiembrie 2016 au fost din: 

Germania (18,0%), Franţa (10,5%), Republica Moldova (10,0%), Ucraina (9,7%), Italia (6,9%), 
Austria (5,7%), Spania (4,0%), Polonia (3,9%), Marea Britanie (3,7%), Olanda (3,2%), ş.a.  

In perioada 1.01-30.11.2016, în structurile de primire turistică din judeţul Suceava, au fost 
înregistrate 303.491 sosiri, cu 6,6% mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. 

Numărul de sosiri ale turiştilor români în perioada 1.01-30.11.2016 a fost de 253.988 
persoane, valoare mai mare cu 5,8% comparativ perioadă similară din anul 2015. 

Numărul de turiştilor străini înregistraţi în perioada 1.01-30.11.2016 a fost de 49.503 
persoane, în creştere cu 10,6% faţă de aceeaşi perioadă din anul 2015. 

 O preocupare constantă pentru promovarea internă şi internaţională a judeţului din punct de 
vedere turistic a avut-o  CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA  

Activitatea desfășurată în domeniul turismului a presupus următoarele: 
- promovarea judeţului Suceava ca destinaţie turistică internă şi internaţională la târgurile şi 

expoziţiile de profil; 
- diversificarea ofertei turistice a judeţului prin organizarea unor evenimente şi manifestări cu 

specific local, capabile să contribuie la creşterea numărului de turişti;   
- parteneriatul cu agenţi economici din domeniul turismului şi/sau al activităţilor conexe, cu 

asociaţii profesionale, administraţii publice centrale şi locale, camere de comerţ şi industrie, structuri de 
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învăţământ, firme de consultanţă etc., pentru implementarea unor programe de interes în promovarea şi 
dezvoltarea turis Promovarea internă și internațională a județului din punct de vedere turistic 

1. Participarta Bucovinti cu standuri/dtsk-uri proprii la 7 târguri şi txpoziţii naţionalt şi 
inttrnaţionalt dt profil, din care 3 târguri de turism organizate pe plan naţional şi 4 târguri şi expoziţii 
de turism organizate pe plan internaţional, respectiv: 

Târgul dt Turism „Ftritn Mtsst” – Vitna, Austria (13-16 ianuarit 2016) 
Cel mai important târg de turism al Austriei a înregistrat un număr de peste 160.000 de vizitatori 

şi peste 780 de expozanţi din 70 de ţări.  
 Delegaţia judeţului Suceava, compusă din  reprezentanți ai Serviciului turism CNIPT din cadrul 
Consiliului Judeţean Suceava şi un meşter popular, a distribuit celor peste 2.000 de vizitatori ai desk-
ului Bucovinei, situat în standul Autorităţii Naţionale pentru Turism, materiale de informare și 
promovare turistică în limba germană. 

Printre vizitatorii standului Bucovinei s-a aflat şi domnul Bogdan Mazuru, ambasador al 
României în Republica Austria, căruia i s-au prezentat conceptele de Unseen Bucovina şi Bucovina, 
Little Europe şi care a primit din partea delegaţiei Consiliului Judeţean Suceava „Lada cu zestre din 
Bucovina”.   

Târgul dt turism CMT – Stuttgart, Gtrmania (17-23 ianuarit 2016) 
 Primul târg ca mărime şi ca importanţă din Germania, dar și din Europa, CMT - Stuttgart a 

înregistrat la ediţia din anul 2016 un număr de peste 241.000 de vizitatori şi peste 1.400 de expozanţi.  
Printre cei 20 de reprezentanţi ai României, reuniţi în standul Autorităţii Naţionale pentru 

Turism, s-a numărat şi Bucovina, delegaţia judeţului Suceava fiind compusă din reprezentanți ai 
Compartimentului CNIPT din cadrul Consiliului Judeţean Suceava şi un meşter popular care, pe tot 
parcursul târgului, a realizat demonstraţii de încondeiere ouă.  

Târgul dt Turism al Româniti – Bucurtşti, România (25-27 ftbruarit 2016) 
Cea de a 35-a ediție a Târgului de Turism al României, organizată în cadrul Centrului 

Expozițional ROMEXPO - București, a înregistrat un număr de 285 de expozanţi din 15 ţări (Albania, 
Bulgaria, Croaţia, Egipt, Grecia, Israel, Italia, Moldova, Palestina, Polonia, România, Serbia, Spania, 
Turcia, Ungaria) şi s-a bucurat de prezența a peste 20.000 de vizitatori.  

Consiliul Județean Suceava a deținut un stand cu o suprafață de 18 mp, în Pavilionul C4. Pe 
parcursul a 4 zile, celor peste 2.500 de vizitatori ai standului Bucovinei li s-au oferit cu titlu gratuit atât 
informații turistice, cât şi materiale de informare şi promovare turistică. 

Târgul Rtgional dt Turism „Vacanţa” – Bacău, România (4-6 martit 2016) 
Cea de-a treia ediţie a Târgului Regional de Turism „Vacanța“ Bacău, desfăşurată în cadrul 

Centrului de Afaceri şi Expoziţii „Mircea Cancicov” Bacău, a fost organizată în colaborare cu Asociaţia 
Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) şi a avut ca scop principal prezentarea ofertelor turistice 
pentru anul în curs a diferiţilor tour - operatori, agenţi economici şi a altor factori implicaţi în domeniul 
turistic din Regiunea Nord - Est.  

Consiliul Judeţean Suceava a fost prezent la această ediţie cu un stand de 8 mp, în care au fost 
expuse materiale de informare şi promovare turistică.   

Târgul Inttrnaţional dt Turism AFA – Augsburg, Gtrmania (2-10 aprilit 2016) 
Făcând parte din acţiunile organizate în cadrul parteneriatului existent între judeţul Suceava şi 

regiunea Schwaben (Germania), participarea judeţului Suceava la Târgul Internaţional de Turism AFA 
Augsburg a vizat promovarea potenţialului turistic al Bucovinei şi a pachetelor turistice oferite de 
agenţii economici de profil în rândul publicului german. 

Expoziția Inttrnațională Sptcializată „Tourism. Ltisurt. Hottls” – Chişinău, Rtpublica 
Moldova (7-10 aprilit 2016) 

Organizat în cadrul Centrului Expozițional Moldexpo Chișinău, cel mai mare eveniment din 
Republica Moldova dedicat industriei turismului a înregistrat prezenţa a peste 130 firme de profil din 
ţara gazdă și din țări precum: România, Ucraina, Bulgaria, Slovacia, Ungaria, Turcia și Vietnam.  
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Consiliul Județean Suceava a deținut un desk în cadrul standului Autorității Naționale pentru 
Turism a României, ocupând o poziţie centrală, ce a favorizat accesul vizitatorilor. 

Delegația care a reprezentat județul Suceava la această manifestare, compusă din reprezentanți ai 
Consiliului Județean Suceava și ai Hotelului Best Western Bucovina din Gura Humorului, au oferit cu 
titlu gratuit celor peste 1.000 de vizitatori ai desk-ului Bucovinei materiale de informare și promovare 
turistică. 

Informațiile turistice solicitate de vizitatori au vizat, în principal, infrastructura și oferta de 
tratament balnear, infrastructura de agrement, obiectivele și atracțiile turistice din județ, precum și 
tipurile de turism practicate în județ. 

Târgul dt Turism al Româniti – Bucurtști, România (17-20 noitmbrit 2016) 
           Cea de a 36-a ediție a Târgului de Turism al României – TTR 2016, organizată în cadrul 
Centrului Expozițional ROMEXPO - București, a înregistrat prezenţa a peste 195 firme de profil.  
 Standul Bucovinei, situat în Pavilionul C2, cu o suprafață de 33 mp, a avut ca temă evenimentul 
„Crăciun în Bucovina” și a fost amenajat cu elemente de decor și imagini reprezentative pentru 
sărbătorile de iarnă, precum și cu imagini sugestive din stațiunile turistice Vatra Dornei și Gura 
Humorului. Pe un ecran LCD s-au derulat filme și prezentări atât ale obiectivelor turistice, cât și ale 
tradițiilor și obiceiurilor de iarnă din județ.  

Expo-Târg dt cai – Horodnic dt Sus, judtţul Suctava (8 mai 2016) 
Evenimentul, aflat la cea de-a VI-a ediţie, a fost organizat de Consiliul Județean Suceava, 

Cabana turistică „Hanul Voievozilor” și Primăria Comunei Horodnic de Sus. S-a desfăşurat în 
localitatea suceveană Horodnic de Sus şi a atras crescători de cai atât din judeţ, cât şi din ţară.  

Ftstivalul „Sărbătoarta munttlui”, Munctii Rarăului - masivul Rarău, judtțul Suctava (28 
august 2016) 

În vederea realizării unei promovări eficiente a resurselor turistice naturale și antropice din zona 
montană a județului Suceava, Consiliul Judeţean Suceava a organizat Festivalul „Sărbătoarea muntelui”. 

Târgul dt Toamnă „Produs în Bucovina” – municipiul Suctava, judtțul Suctava (30 
stpttmbrit – 2 octombrit 2016) 

Organizat de Consiliul Județean Suceava, în parteneriat cu Asociația „Produs în Bucovina”, 
Asociația pentru Turism Bucovina și Iulius Mall Suceava, evenimentul s-a desfăşurat în parcarea Iulius 
Mall Suceava şi a inclus: 

- expoziție de produse meșteșugărești şi demonstrații de meșteșuguri tradiționale; 
- prezentarea obiceiurilor de stână, expoziție de produse gastronomice specifice stânelor; 
- expoziție de produse tradiționale din carne, lapte, fructe, produse apicole, oferite de Asociaţia 

„Produs în Bucovina”; 
- cort expozițional, în care Direcția Silvică Suceava și-a prezentat oferta turistică; 
- concursuri gastronomice și sfatul bucătarilor;  
- prezentarea ofertei turistice a județului Suceava, cu accent pe pachetele turistice de Crăciun şi 

de Revelion; 
- spectacole artistice susținute de Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din 

Suceava și de ansambluri folclorice din județ și din Regiunea Cernăuți; 
- o seară bucovineană, în cadrul căreia s-au prezentat cântecele și dansurile din județul Suceava 

și din regiunea Cernăuți, s-au degustat produsele gastronomice cu specific bucovinean și s-a organizat 
un foc de tabără. 

Caravana „Managtmtntul Dtstinațiilor: Offlint & Onlint” – municipiul Suctava, judtțul 
Suctava (21 octombrit 2016) 

Evenimentul, organizat de Autoritatea Națională pentru Turism și Google România, în 
parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, s-a desfășurat în sala de conferințe a Muzeului de Istorie 
Suceava și a avut ca scop principal familiarizarea actorilor din turism cu conceptul de organizație de 
Management al Destinației, dar și cu platformele digitale puse la dispoziție de Google.  
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În cadrul conferinței, celor aproximativ 100 de participanți, reprezentanți ai structurilor de 
cazare, ai agențiilor de turism, organizațiilor patronale și asociațiilor profesionale, instituțiilor de cultură 
și a celor de învățământ, instituțiilor de promovare a destinațiilor turistice  din Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Est, le-a fost prezentată și Bucovina, ca destinație turistică de excelență a României.  

Infotur dt promovart a dtstinațiti turistict Bucovina – localități din judtțul Suctava (15-
18 dtctmbrit 2016) 

Infoturul, organizat de Consiliul Județean Suceava în colaborare cu Asociația pentru Turism 
Bucovina și Asociația Incoming Romania, a avut ca principal obiectiv promovarea atracțiilor turistice 
din judeţul Suceava pe piaţa de profil din Republica Moldova, în scopul atragerii de turiști, în special în 
perioada sărbătorilor de iarnă pe stil vechi (24 decembrie – 19 ianuarie). 

Pe parcursul a trei zile, 10 jurnaliști din Republica Moldova, reprezentanți ai revistelor Natura, 
Unica, ai posturilor de radio EcoFM, Radio Moldova Actualități, Radio „Vocea Basarabiei”, ai 
posturilor de televiziune Moldova 1, AxialTT, EuroTV și ai Centrului de creație și imagine Media Art, au 
realizat fotografii, filmări, reportaje și emisiuni referitoare la atracțiile turistice din localitățile: Putna 
(Mănăstirea Putna, Cabana turistică Putna), Marginea (Atelierul de ceramică neagră), Vatra Moldoviței 
(Mănăstirea Moldovița), Vama (Muzeul Oului, Pensiunile turistice Casa Bunicilor și Bucovina Lodge), 
Capu Câmpului (tradiții și obiceiuri de iarnă din zona Gura Humorului), Suceava (Muzeul de Istorie, 
Hotelul Sonnenhof), dar și din stațiunile turistice Câmpulung Moldovenesc (Restaurantul Popasul 
Baciului), Gura Gumorului  (Mănăstirea Voroneț, Complexul de agrement și pârtia Ariniș, Hotelul Best 
Western Bucovina, Pensiunea turistică Perla Bucovinei) și Sucevița (Herghelia Forest Ecvestru, 
Complexul Popas Turistic Bucovina). 
 

 

Capitolul 19– MINORITĂŢI 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SUCEAVA   
 În anul 2016, Prefectul județului Suceava a participat la cea de-a XIX-a sesiune a reuniunii 

Comisiei mixte guvernamentale româno - germane pentru problematica etnicilor germani din 
România cart s-a dtsfășurat în ptrioada 22-23 aprilit la Goslar –Gtrmania, în cadrul căruia a fost 
prezentat un raport privind demersurile întrteprinse la nivelul județului în sprijinul etnicilor germani. 

Participarta la cta dt –a XXVII -a tdițit a Ftstivalului Inttrnaţional dt Folclor „Întălniri 
Bucovintnt”  cel mai mare festival folcloric din Europa, Uniunea Polonezilor din România fiind 
coordonator, Această ediţie s-a desfășurat în 5 etape itinerante : 

- februarie  – Semnarea protocolului de organizare: Bonyhad -Ungaria 
- iunie – Festivalul din Polonia – la Pila şi Jastrowie. 
- iulie – Festivalul din Republica Moldova – Chişinău;  
- iulie – Festivalul din România – Câmpulung Moldovenesc; 
- august – Festivalul din Ungaria – Bonyhad. 

 
Acordarea sprijinului pentru organizarea Ziltlor Culturii Polont de către Uniunea Polonezilor 

din România. Această amplă manifestare a cuprins mai multe acţiuni dintre care menționăm: 
Simpozionul ştiinţific internaţional pe tema „Mai aproape unii de alții”și „Sărbătoarea Roadelor” 
(Dozynki)  de la Solonețu Nou.  

Participarea la acțiunile prilejuite de Ziua polontzilor din diaspora care a avut loc în data de 3 
mai la Poiana Micului, la acțiunile organizate la Solonețu Nou cu prilejul Zilti Naționalt a Poloniti din 
data de 11 noiembrie, la cele prilejuite de Ziua Bucovinti din data de 27 noiembrie și la cele organizate 
cu prilejul Zilti Naționalt a Minorităților din 18 decembrie 2016. 
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Participarea la Festivalul ”Prottnica” organizat de Departamentul Pentru Relații Interetnice  în 
parteneriat cu Uniunea Polonezilor din România.  

Acordarea sprijinului pentru organizarea manifestărilor prilejuite de Hramul  Basilicii Minor de 
la Cacica din perioada 14-16 august  și însoțirea delegației Parlamentului Poloniei.  

Un eveniment deosebit care a necesitat implicarea reprezentantului instituției prefectului a fost  
celebrarea imlinirii a 180 de anu de la înființarea satului Pleșa , comuna Mănăstirea Humorului 
comunitate a minorității poloneze. 
  Participarta la maniftstărilt cultural-artistict dtdicatt ctlti dt a 202-a anivtrsări a Zilti 
dt naşttrt a pottului naţional ucraintan Taras Ştvctnko. Martit 2016-luna Ştvctnko. Pe tot 
parcursul lunii martie s-au desfăşurat mese rotunde, simpozioane şi activităţi culturale la nivelul 
organizaţiilor locale U.U.R. din judeţul Suceava dar şi evenimente naţionale şi internaţionale ai căror 
organizatori au fost: Uninunea Ucrainenilor din România, Ministerul Culturii, Primăria Siret, Primăria 
comunei Bălcăuţi și Asociaţia Ucraina-Lumea. 

Reprezentantul minorităţii ucrainenilor din cadrul Instituţiei Prefectului a participat la o serie de 
activităţi cu caracter internaţional în care au fost promovate valorile culturale bucovinene şi bunele 
relaţii transfrontaliere: Conferinţa de promovare a Programului Operațional Comun Ucraina –România 
2016-2020, Proiectul transfrontalier „Punte educaţională în Bucovina”  

A fost asigurată participarea la Ftstivalul Inttrttnic „Convitţuiri“, tdiţia a XXIII-a, organizat 
de Uniunea Ucrainenilor din România - filiala Suceava în parteneriat cu Primăria comunei  Brodina şi 
Centrul Cultural „Bucovina”. Au participat formaţii ale comunităţii ucrainene, rrome, germane şi a 
ruşilor-lipoveni din judeţul Suceava. 

De asemenea, s-a asigurat participarea la acţiunile prilejuite de Omagitrta scriitoarti Olga 
Kobyltanska. Au fost prezenți reprezentanţi ai Uniunii Ucrainenilor din România, delegaţi ai 
administraţiilor locale şi raionale din regiunea Cernăuţi, elevi şi profesori din oraşul Gura Humorului. 
Organizatori: Uniunea Ucrainenilor din România şi Primăria Gura Humorului. 

În anul 2016, s-a acordat sprijin Primăriei oraşului Cajvana în relaţiile de colaborare cu 
localitatea Crasna, Raionul Storojineț, Regiunea Cernăuți pentru semnarea unui acord de colaborare 
între Liceul tehnologic din Cajvana și Liceul nr 1 din Crasna. 
           Pe parcursul anului 2016, s-au desfășurat acțiuni în colaborare cu reprezentanţii comunităţilor 
religioase ucrainene (ortodoxă şi greco-catolică) precum şi a celei a ruşilor-lipoveni (ortodoxă de rit 
vechi). și alte culte  
 De asemenea, pe parcursul anului 2016, s-a asigurat  sprijin în organizarea activitărilor comune 
de parteneriat între Consiliul Județan Suceava și Consiliul Regional Cernăuți și Administrația Regională 
de Stat  Cernăuți  
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