
R O M Â N O A 

 

MONOSTERUL AFACEROLOR ONTERNE 
ONSTOTUŢOA PREFECTULUO – JUDEŢUL 

SUCEAVA 

                 

 

 
 

 

PLAN DE ACȚOUNO PENTRU ANUL 2018  

ÎN VEDEREA REALOZĂROO ÎN JUDEŢUL SUCEAVA  

A OBOECTOVELOR CUPRONSE ÎN PROCRAMUL DE CUVERNARE 2018 -2020  

 
 

 

 

 

SUCEAVA  

22 FEBRUAROE 2018 



 
 

CUPRINS 
 

 
CAPITOL 

 

I POLITICI MACROECONOMICE. FISCALITATE. BUGET 1 

II. 
ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE. POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR MINERALE NEENERGETICE. 
COMERȚ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE. PROTECȚIA CONSUMATORULUI 5 

III. FONDURI EUROPENE 7 

IV. TURISM 9 

V. POLITICI PUBLICE PENTRU IMM-URI 10 

VI. POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE 11 

VII. POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI 17 

VIII. CERCETARE. DEZVOLTARE. INOVARE 25 

IX. POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII 27 

X. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE 30 

XI. POLITICI AGRICOLE ȘI DE DEZVOLTARE RURALĂ 32 

XII. POLITICI DE MEDIU. APELE ȘI PĂDURILE 40 

XIII. POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 47 

XIV AFACERI INTERNE 48 

XV. POLITICA EXTERNĂ 55 

XVI CULTURĂ. CULTE. MINORITĂȚI 56 

XVII TINERET ȘI SPORT 60 

XVIII POLITICI PENTRU DIASPORA 62 
 

 
 



CENTRALIZATOR 
 
CAPITOP  NUMĂR OBIECTIVE NUMĂR 

ACTIUNI 
I. POPITICI  MACROECONOMICE. FISCAPITATE. BUGET  13 37 
II. ECONOMIE. POPITICI INDUSTRIAPE.POPITICI ÎN DOMENIUP 

RESURSEPOR NATURAPE  
7 12 

III. FONDURI EUROPENE 4 12 
IV. TURISM 1 13 
V. POPITICI PUBPICE PENTRU IMM-URI 4 6 
VI. POPITICI PUBPICE ÎN DOMENIUP MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIAPE 11 62 
VII POPITICI ÎN DOMENIUP EDUCAȚIEI 5 22 

VIII. CERCETARE. DEZVOPTARE. INOVARE 2 21 
IX. POPITICI ÎN DOMENIUP SĂNĂTĂȚII 6 13 
X. ADMINISTRAȚIE PUBPICĂ. POPITICI REGIONAPE 3 11 
XI. POPITICI AGRICOPE ȘI DE DEZVOPTARE RURAPĂ 37 73 
XII. POPITICI DE MEDIU. APEPE ȘI PĂDURIPE 264 58 
XIII. POPITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT  4 9 
XIV. AFACERI INTERNE 21 65 
XV. POPITICA EXTERNĂ 3 8 
XVI. CUPTURĂ. CUPTE. MINORITĂȚI 9 29 
XVII TINERET ȘI SPORT  6 13 
XVIII POPITICI PENTRU DIASPORĂ  1 2 

 TOTAP 161 466 
 



 

 
 

1

���������	���������	���������	���������	



	– POPITICI MACROECONOMICE. FISCAPITATE. BUGET 

 

Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

1. Simplificare - Îmbunătăţirea asistentei furnizate contribuabililor. Creşterea transparenţei 

1.1. 

Includerea tuturor legilor care vizează domeniul economic într-un pachet legislativ unitar 
ce va fi pus gratuit la dispoziţia tuturor agenţilor economici şi persoanelor fizice care 
desfăşoară activităţi independente, care va purta numele de „Codul Economic al 
României”. 

AJFP 
Suceava 

AJFP Suceava Permanent 

1.2. 

Informarea contribuabililor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor în relaţia cu 
administraţia fiscală, inclusiv în ceea ce priveşte facilităţile oferite şi pentru creşterea 
continuă a folosirii accesului electronic de către cetăţeni, în relaţia cu administraţia 
fiscală. 

AJFP 
Suceava 

AJFP Suceava Permanent 

1.3. 

Implementarea corespunzătoare a Procedurii de acordare a asistentei contribuabililor, 
direct, prin mail, în scris, prin telefon sau Serviciul ,,Spațiul privat virtual” constă în 
punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unui spaţiu virtual  aflat pe serverele 
Ministerului Finanţelor. Acordarea serviciilor la distanţă este unul dintre obiectivele 
specifice ale ANAF în strategia de îmbunătăţire a relaţiei dintre contribuabili şi 
autorităţile fiscale. 

AJFP 
Suceava 

AJFP Suceava Permanent 

2. Deschidere - Sprijinirea mediului de afaceri 

2.1. 
Menţinerea unui sistem stabil de înlesniri la plata obligaţiilor pentru contribuabilii aflaţi 
în dificultate temporară generată de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti. 

AJFP 
Suceava 

AJFP Suceava Permanent 

3. Prevenţie - Întărirea disciplinei financiare, concomitent cu descoperirea şi stoparea evaziunii fiscale 

3.1. 
Verificarea realităţii şi legalităţii sumelor cuprinse în cererile de rambursare a TVA 
solicitate de agenţii economici 

AJFP 
Suceava 

AJFP Suceava Permanent 

3.2. 

Verificarea agenţilor economici cu privire la modul de calculare, evidenţiere şi virare în 
cuantumurile şi la termenele stabilite de lege a obligaţiilor faţă de bugetul de stat; se va 
acorda prioritate agenţilor economici ce desfăşoară activităţi în domenii cu grad de risc 
ridicat în producerea evaziunii (energetice, alcool, tutun, agroalimentare, transport, 
turism, construcții, lemn, forța de munca etc.), precum şi a celor care înregistrează 
restanţe la plată, care nu depun deconturi sau care au TVA de rambursat mai multe luni în 
decursul unui an şi nu solicită rambursarea acestuia 

AJFP 
Suceava 

AJFP Suceava Permanent 

3.3. Efectuarea de controale fiscale încrucişate, cercetări la faţa locului din partea structurilor AJFP AJFP Suceava Permanent 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

ANAF, Direcția Antifraudă, Instituţia Prefectului, Corpul de Control al Guvernului etc., 
referitoare la sesizările diferitelor persoane fizice sau juridice care semnalează fapte de 
evaziune săvârşite de agenţi economici 

Suceava 

4. Creşterea eficienţei activităţii de control fiscal 

4.1. 
Controlul modului de efectuare a inventarierii patrimoniului public şi privat al statului, la 
nivel central şi teritorial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, Legii nr. 
241/2003, OUG nr. 206/2000 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

AJFP 
Suceava 

AJFP Suceava Permanent 

4.2. 
Verificarea  şi avizarea transferurilor şi subvenţiilor alocate de la bugetul statului, în baza 
actelor normative date în aplicarea legii bugetare anuale 

AJFP 
Suceava 

AJFP Suceava Permanent 

4.3. 
Realizarea controlul financiar ulterior privind modul de utilizare a sumelor reprezentând 
transferuri şi subvenţii acordate de la bugetul de stat 

AJFP 
Suceava 

AJFP Suceava Permanent 

4.4. 

Realizarea controlului modului de respectare a prevederilor legale privind taxa pentru 
activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, precum şi a 
redevenţei miniere şi petroliere, conform prevederilor Legii minelor nr. 85/2003 şi Legii 
petrolului nr. 238/2004 cu modificările ulterioare. 

AJFP 
Suceava 

AJFP Suceava Permanent 

4.5. 

Realizarea controlului modului de respectare a prevederilor legale privind regimul 
concesionării şi arendării terenurilor proprietate publică şi privată a statului aflate în 
administrarea Agenţiilor Domeniilor Statului, în conformitate cu prevederile OUG nr. 
34/2006 privind regimul concesiunilor şi a prevederilor Legii nr. 268/2001, OUG 
134/2002, OUG 139/2002, Legii nr. 215/2002 privind privatizarea societăţilor comerciale 
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

AJFP 
Suceava 

AJFP Suceava Permanent 

4.6. 
Realizarea controlul modului de administrare şi gestionare a mijloacelor materiale şi 
financiare, respectarea prevederilor cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli şi a 
disciplinei economico-financiare (OUG nr. 79/2008) 

AJFP 
Suceava 

AJFP Suceava Permanent 

5. Încurajare - Creşterea eficienţei şi dinamicii colectării, concomitent cu reducerea costului unui leu colectat 

5.1. 

Creşterea nivelului veniturilor bugetare prin promovarea unor măsuri de lărgire a bazei de 
impozitare şi îmbunătăţirea colectării. Se va pune accent pe creşterea gradului de 
informatizare a activităţilor interne. Vor fi puse în practică măsuri de încurajare a 
conformării la plată. 

AJFP 
Suceava 

AJFP Suceava Permanent 

5.2. Informatizarea activităţilor de executare silită. Generalizarea popririi electronice asupra AJFP AJFP Suceava Permanent 



 

 
 

3

Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

terţilor. Suceava 

5.3. 

Dinamizarea acţiunilor de obligare la plată a contribuabililor rău-platnici, concomitent cu 
reducerea fraudei în faza de colectare forţată, prin prevenirea diminuării  sau înstrăinării 
patrimoniului acestora. Prin aceste măsuri, contribuabilii cu datorii restante, notificaţi 
pentru a fi executaţi silit, vor fi împiedicaţi să sustragă bunuri ce urmează să fie 
valorificate. 

AJFP 
Suceava 

AJFP Suceava Permanent 

5.4. 

Implementarea unui management performant al arieratelor prin acordarea unor facilităţi la 
plata acestora prin aplicarea măsurii de eşalonare la plata a arieratelor recuperabile. 
Accelerarea recuperării arieratelor va fi caracterizată de identificarea şi concentrarea 
eforturilor de colectare pe arierate mari şi recente. 

AJFP 
Suceava 

AJFP Suceava Permanent 

6 Creșterea eficienței controlului vamal 

6.1 Monitorizarea operațiunilor de tranzit 

Direcția 
Generală  a 

Vămilor 
Direcția 

Regională a 
Vămilor   

Birourile Vamale 
Suceava, Siret 

Dornești  
Permanent  

6.2 Monitorizarea controlului ulterior DGV BV Siret  Permanent  
6.3 Monitorizarea controlului nefiscal DGV BV Siret  Permanent  
6.4 Monitorizarea operațiunilor de export  de export DGV BV Siret  Permanent  
6.5 Gestionarea traficului ilicit cu țigarete , produse energetice și alcool DGV BV Siret  Permanent  
7. Gestionarea eficientă a sistemelor electronice dedicate managementului riscurilor în domeniul activității financiare 

7.1 
Responsabilizarea și, după caz instruirea, funcționarilor vamali în vederea utilizării 
optime a aplicațiilor din sistemele CRMS si RMF-RO 

DGV  
BV Suceava 

Siret  
Permanent  

8 Urmărirea şi combaterea fraudelor cu produse accizabile 

8.1 
Urmărirea încheierii legale a mișcărilor de produse accizabile în regim suspensiv în 
aplicația EMCS-RO 

DGV 
BV Suceava 

Siret 
Trimestrial  

8.2 Acțiuni de control la agenții economici şi asupra mijloacelor de transport sosite la aceștia DGV 
BV Suceava 

Siret 
Trimestrial 

9 Utilizarea tehnicilor de management al riscurilor în vederea creşterii colectării taxelor în cadrul operațiunilor de vămuire 
9.1 Gestionarea datelor și informațiilor din surse interne/externe (CRMS- RIF, AFIS– MAB, DGV BV Suceava Trimestrial 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

CEN), realizarea de produse de analiză de risc (profile de risc, propuneri control ulterior, 
alerte, etc.) 

9.2 
Aplicarea măsurilor de control al valorii în vamă la importul de mărfuri conform 
prevederilor Ordinului ANV 4949/2007. Aplicarea bazei de date a autorității vamale 
utilizată în aplicarea prevederilor HG nr. 973/2006 

DGV BV Suceava Trimestrial 

10. Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în domeniul resurselor proprii tradiționale 

10.1 
Combaterea subevaluării mărfurilor puse în libera circulate de către agenții economici din 
raza de competență. Întocmirea de Procese verbale de Control și Decizii de Regularizare 
în vederea recuperării sumelor constatate 

DGV BV Suceava Trimestrial 

10.2 
Verificări ulterioare privind originea mărfurilor declarate, încadrarea tarifară şi taxele 
antidumping pentru mărfurile puse în libera circulație. Întocmirea de Procese verbale de 
Control şi Decizii de Regularizare în vederea recuperării sumelor constatate 

DGV BV Suceava Trimestrial 

11. Utilizarea tehnicilor de management în vederea creșterii colectării taxelor în cadrul operațiunilor vamale  
11.1 Aplicarea masurilor de control al valorii în vamă la importul de mărfuri  DGV  BV Dornești Permanent 

11.2 
Aplicarea măsurilor pentru combaterea subevaluării mărfurilor puse în liberă circulație de 
către agenții economici din raza de competență  

DGV BV Dornești Permanent  

11.3 
Verificări ulterioare privind originea mărfurilor declarate /Regularizare în vederea 
recuperării la bugetul de sat a sumelor constate  

DGV BV Dornești Permanent  

12 Utilizarea transparentă a resurselor bugetare 

12.1. Monitorizarea modului de cheltuire a banului public la nivelul autorității județene CJ Suceava 
Serviciul buget-

contabilitate 
2018 

12.2. Asigurarea publicității bugetului și execuției bugetare CJ Suceava 
Serviciul buget-

contabilitate 
2018 

12.3. 
Creșterea responsabilității factorilor implicați în luarea deciziilor și asigurării controlului 
la nivelul activității financiar-contabile 

CJ Suceava 
Serviciul buget-

contabilitate 
2018 

13. Implementarea programelor guvernamentale 

13.1. Monitorizarea Programului pentru școli al României, la nivelul județului Suceava CJ Suceava 
Serviciul 

monitorizare 
bugete proiecte 

2018 

13.2. 
Monitorizarea asigurării necesarului de formulare privind atestatele de producător și 
carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol prevăzute de Legea 

CJ Suceava 
Serviciul 

monitorizare 
2018 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

nr.170/2017 privind modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 

bugete proiecte 
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	– ECONOMIE. POLIMICI INDUSMRIALE. POLIMICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR MINERALE NEENERGEMICE. COMERȚ 
ȘI RELAȚII INMERNAȚIONALE. PROMECȚIA CONSUMAMORULUI 

 

Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată 
Termen de 
finalizare 

1 Monitorizarea situației agenților economici  

1.1  Actualizarea permanentă a bazei de date cu agenții economici înmatriculați /radiați de 
la nivelul județului Suceava  

Instituția 
Prefectului  

Oficiul 
Registrului 
Comerțului  

Permanent  

1.2  Actualizarea permanentă a bazei de date cu agenții economici  cu capital străin 
înmatriculați /radiați de la nivelul județului Suceava 

Instituția 
Prefectului 

Oficiul 
Registrului 
Comerțului 

Permanent/la 
solicitare  

2. Stabilirea stării tehnice la echipamentele/ instalațiile scadente, din aria de activitate la nivelul județelor Suceava și Botoșani 

2.1. 
 Efectuarea verificări tehnice periodice la echipamentele /instalațiile scadente care fac 
obiectul Legii nr 64/2008 din aria de activitate  

CNCIR S.A. – 
Sucursala 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate  

Termene 
specificate 

în comenzile 
deținătorilor 

3. Autorizarea funcționării echipamentelor/ instalațiilor din aria de activitate la nivelul județelor Suceava și Botoșani 

3.1. 
 Efectuarea verificării tehnice a tuturor echipamentelor/ instalațiilor la care se va 
solicita autorizarea funcționării 

CNCIR S.A. – 
Sucursala 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate 

Termene 
specificate 

în comenzile 
deținătorilor 

4. 
Protejarea consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona produse periculoase sau de a li se presta servicii care ar putea să le 

afecteze viaţa, sănătatea sau securitatea 

4.1. 
Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni tematice de control la nivel judeţean pentru 
evaluarea riscului produselor potenţial periculoase. 

Comisariatul 
Judeţean 
pentru 

Protecţia 
Consumatorilor 

Suceava 
(CJPC) 

Comisar Şef 
Adjunct 

Permanent 

4.2. 
Eficientizarea acțiunilor de control prin identificarea și eliminarea cauzelor care au 
determinat măsurile stabilite, inclusiv prin schimbul rapid de informații între structurile 
teritoriale şi prin verificarea măsurilor stabilite prin documentele de control. 

CJPC Comisar Şef Permanent 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată 
Termen de 
finalizare 

4.3. 
Colaborarea cu alte instituții ale administrației publice centrale și locale, precum și cu 
instituții similare din statele membre ale Uniunii Europene, prin schimbul rapid de 
informații privind produsele periculoase. 

CJPC Comisar Şef Permanent 

4.4. 
Revizuirea, îmbunătăţirea şi elaborarea unor proceduri pentru aplicarea unitară a legii 
privind securitatea generală a produselor. 

CJPC Comisar Şef Permanent 

5. Soluţionarea cu celeritate a petiţiilor consumatorilor şi asociaţiilor acestora 

5.1. Îmbunătăţirea modalităţilor de primire, soluţionare şi informare a petiţionarului. CJPC Comisar Şef Permanent 
6. Creşterea nivelului de informare şi educare a consumatorului 
61. Desfăşurarea de campanii şi acţiuni de informare/educare a consumatorilor. CJPC Comisar Şef Permanent 
D Asigurarea reglementărilor metrologice 

7.1 Controale metrologice tematice  
Biroul Județean  

Metrologie 
Legală 

Compartiment 
de specialitate 

Permanent 

7.2 Acordarea de autorizații și avize  
Biroul Județean  

Metrologie 
Legal 

Compartiment 
de specialitate  

Permanent 
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	– FONDURI EUROPENE 

 

Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  

Termen 
de 

finalizare 

1. Gestionarea fondurilor nerambursabile (Finalizare proiecte aflate în implementare) 

1.1. 
Perfecționarea personalului din învățământul special din județul Suceava în instituții 
similare din Voievodatul Podkarpackie 

CJ Suceava 
Serviciul 

proiecte din 
fonduri externe 

01.11.2018 

1.2 Axa rutieră strategică 1 Iași -Suceava CJ Suceava 
Serviciul 

proiecte din 
fonduri externe 

31.01.2021 

2. Pregătirea dosarelor în vederea promovării la finanțare nerambursabilă din fonduri structural a unor proiecte de interes județean 

2.1. 
Pregătirea unor proiecte de interes judeţean în vederea accesării de fonduri nerambursabile 
aferente programării 2014-2020 

CJ Suceava 
Serviciul 

proiecte din 

fonduri externe 
31.12.2018 

3. Asigurarea sustenabilității proiectelor finanțate din fonduri structurale 

3.1. Reabilitarea Cetăţii de Scaun şi a zonei de protecţie a acesteia CJ Suceava 
Serviciul 

proiecte din 
fonduri externe 

30.06.2021 

3.2. O clădire de patrimoniu-muzeu pentru mileniul III CJ Suceava 

Serviciul 

proiecte din 
fonduri externe 

01.11.2021 

3.3. 
Modernizarea DJ 178, Ilişeşti – Ciprian Porumbescu, km 36+150.00-44+000.00, judeţul 
Suceava 

CJ Suceava 

Serviciul 
diaspora și 
parteneriate 

externe 

26.07.2020 

3.4. Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Judeţul Suceava I CJ Suceava 
Serviciul 

proiecte din 
fonduri externe 

26.10.2020 

3.5. Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Judeţul Suceava III CJ Suceava 

Serviciul 

proiecte din 
fonduri externe 

31.12.2020 

3.6. Modernizare DJ 177 Poiana Micului – Sucevița, km 10+000-20+875” CJ Suceava 
Serviciul 

proiecte din 
07.11.2018 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  

Termen 
de 

finalizare 

fonduri externe 

3.7. 
Modernizare, dezvoltare și echipare ambulatoriu de specialitate la Spitalul Județean de 
Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava 

CJ Suceava 
Serviciul 

proiecte din 
fonduri externe 

06.04.2018 

4. Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene 

4.1  Diseminarea informațiilor privind liniile Programele de finanțare accesibile  
Instituția 

Prefectului 
Compartiment de 

specialitate 
Permanent 

4.2  
Monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare europeană de la nivelul 

județului  

Instituția 

Prefectului  

Compartiment de 

specialitate 
Permanent  
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����	– TURISM 

 

Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

1. Promovarea internă şi internaţională a judeţului Suceava, din punct de vedere turistic 

1.1. 
Târgul Internațional de Turism Ferien Messe Viena, Austria, 11-14 ianuarie 
2018 

CJ Suceava 
Serviciul turism 

(CNIPT) 
Ianuarie 2018 

1.2. Târgul Internațional de Turism IMTM Tel Aviv, Israel, 6-7 februarie 2018 CJ Suceava 
Serviciul turism 

(CNIPT) 
februarie 2018 

1.3. Târgul Internațional de Turism BIT Milano, Italia, 11-13 februarie 2018 CJ Suceava 
Serviciul turism 

(CNIPT) 
februarie 2018 

1.4. Târgul de Turism al României, Bucureşti, 22-25 februarie 2018 CJ Suceava 
Serviciul turism 

(CNIPT) 
februarie 2018 

1.5. Târgul internațional de turism UTAZAS, Budapesta, Ungaria, 1-4 martie 2018 CJ Suceava 
Serviciul turism 

(CNIPT) 
martie 2018 

1.6. 
Festivitate premiere EDEN – Destinații Europene de Excelență, Bruxelles, 
Belgia, 22-23 martie 2018 

CJ Suceava 
Serviciul turism 

(CNIPT) 
martie 2018 

1.7. Infotur de promovare turistică a Bucovinei, februarie/martie 2018 CJ Suceava 
Serviciul turism 

(CNIPT) 
februarie /martie 

2017 

1.8. 
Târgul internațional de turism Tourism. Leisure.Hotels,Chișinău, 29  martie – 1 
aprilie 2018 

CJ Suceava 
Serviciul turism 

(CNIPT) 
aprilie 2017 

1.9 Hora Bucovinei, Frasin (judeţul Suceava), mai 2018 
CJ Suceava Serviciul turism 

(CNIPT 
mai 2018 

1.10 Ziua Bucovinei la Viena, iunie 2018 
CJ Suceava Serviciul turism 

(CNIPT 
Iunie 2018 

1.11 Infotur de promovare turistică a Bucovinei, septembrie/octombrie 2018 
CJ Suceava Serviciul turism 

(CNIPT 
Septembrie/octombrie  

2018 

1.12 Târgul de Turism al României, Bucureşti, 18-21 octombrie 2018 
CJ Suceava Serviciul turism 

(CNIPT 
Noiembrie 2018 

1.13 
Târgul internațional de turism Tour & Travel, Varșovia, Polonia, 22-24 
noiembrie 2018 

CJ Suceava Serviciul turism 
(CNIPT 

Noiembrie 2018 
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 – POPITICI PUBPICE PENTRU IMM-URI 

 

Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  

Termen 
de 

finalizare 

1. Continuarea Programului  Romania START –UP NATION  

1.1. 
Diseminarea informațiilor privind modul de derularea a Programului  Romania START –

UP NATION 

Instituția 

prefectului  

Compartiment de 

specialitate  
2018 

1.2. 
Monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare europeană de la nivelul 
județului 

Instituția 
Prefectului  

Compartiment de 
specialitate 

2018 

2. Promovarea potențialului de investiții de la nivelul județului 

2.1. 
Promovarea  oportunităților de afaceri delegațiilor oficiale comerciale /consulare /ambasade  

interesate  

Instituția 

Prefectului  

Compartiment de 

specialitate 
2018 

2.2  Promovarea oportunităților de afaceri din județ la târguri naționale și internaționale  
Camera de 
Comerț și 
Industrie  

Camera de 
Comerț /agenți 
economici 

interesați 

2108 

3. Promovarea Programului Strategic Invest România – Programul de ajutor de stat  

3.1. 
Diseminarea informațiilor privind modul de implementare a acestui program pentru 

susținerea investitorilor autohtoni  

Instituția  

Prefectului  

Compartiment de 

specialitate 
2018 

4. Programul România Profesională 

4.1. 

Participarea la ședințele de lucru ale Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului 

Social Suceava  ( CLDPS) în care sunt  dezbătute programele care susțin formarea tinerilor 

în meserii necesare economiei 

Instituția  

Prefectului 
/Inspectoratul 

școlar   

Compartiment de 
specialitate 

2018 
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����	– POPITICI PUBPICE ÎN DOMENIUP MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIAPE 

 

Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

1. Îmbunătăţirea performanţelor activităţii caselor teritoriale de pensii. 

1.1. 

Eficientizarea activităţii de eoluţionare a cererilor de înecriere la peneie şi a altor 
drepturi care ee acordă beneficiarilor.  
 
 

Caea 
Județeană de 

Peneii 
Suceava 

Direcția 
Stabiliri şi Plăti 

Preetaţii 
 

Permanent 

1.2. 
Eficientizarea activităţii de plată a peneiilor şi a altor drepturi de aeigurări eociale. 
 
 

CJP 
Direcția 

Stabiliri şi Plăti 
Preetaţii 

Permanent 

1.3. 
Informarea permanentă a pereonalului privind modificările legielative  din domeniul 
propriu de competenţă 

CJP 
Direcţia 

Economică 
 

Permanent 

2 Creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii. 

2.1 

Revizuirea etandardelor de timp pentru eoluţionarea unei cereri: 
-  reducerea numărului de cereri eoluţionate peete termenul legal; 

-  reducerea timpului mediu de eoluţionare a cererilor. 
CJP 

Serviciul de 
epecialitate  

Permanent 

2.2 
Reducerea numărului de conteetaţii formulate împotriva deciziilor de peneii  şi ale 
drepturilor prevăzute de legi epeciale 

CJP 
Serviciul de 
epecialitate  

Permanent 

2.3 

Verificarea şi eoluţionarea neconcordanţelor conetatate urmare a analizării eituaţiilor 
lunare cu cazurile de poeibile neconcordanţe identificate la plata în eietem centralizat 
a drepturilor de aeigurări eociale, conform Ordinului 356/IC/2015, Ordinului 
357/IC/2015, Ordinului 373/IC/2015. 

CJP 
Serviciul de 
epecialitate 

Permanent 

2.4 
Dezvoltarea  unui eietem eficient şi traneparent de aeigurare la accidente de muncă şi 
boli profeeionale 

CJP 
Serviciul de 
epecialitate 

Permanent 

2.5 Eficientizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă CJP 
Serviciul de 
epecialitate 

Permanent 

2.6 

Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (poeibile erori, poeibilitatea exietenţei în 
plată, în paralel, a mai multor  doeare de peneii, identificarea plăţilor necuvenite de 
peneii anticipate, anticipate parţial, de invaliditate eau de urmaş, plăţi nelegale de 
aeigurări eociale eau introducerea eronată a CNP) 

CJP 

Serviciul de 
epecialitate 

Permanent 

2.7 
Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate rezultate din depunerea declarațiilor 
nominale de către angajatori (poeibile erori, poeibilitatea ca o pereoană eă fie 

CJP 
Serviciul de 
epecialitate 

Permanent 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

declarată de doi angajatori eau entităţi aeimilate angajatorului ca fiind în două etări 
care eunt incompatibile 

2.8 

Verificarea şi eoluţionarea neconcordanţelor conetatate urmare a analizării eituaţiilor 
lunare cu cazurile de poeibile neconcordanţe identificate la plata în eietem centralizat 
a drepturilor de aeigurări eociale, conform Ordinului 356/IC/2015, Ordinului 
357/IC/2015, Ordinului 373/IC/2015 

CJP 

Serviciul de 
epecialitate 

Permanent 

3. Campanii europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

3.1. 

Campanie europeană, coordonată de Comitetul Înalţilor Reeponeabili cu Inepecţia 
Muncii (en. SLIC), privind reepectarea prevederilor legale din domeniul eecurităţii şi 
eănătăţii în muncă şi din domeniul relaţiilor de muncă pentru lucrătorii temporari și 
detașați 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   

Trim. IV 

3.2. 
Organizarea şi deefăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă 
eub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – Locuri de 
muncă eănătoaee pentru toate vâretele 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   

Trim. IV 

4. Campanii naționale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/ supravegherii pieţei/ relațiilor de muncă 

4.1. 
Campanie națională privind reepectarea prevederilor legale în ceea ce privește 
inetruirea și informarea lucrătorilor în activitățile din domeniul conetrucțiilor 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   

Trim. IV 

4.2. 
Campanie naţională privind implementarea în eietemul de învăţământ a proiectului 
„Valenţe culturale în domeniul eecurităţii şi eănătăţii în muncă” 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   

Trim. IV 

4.3. 
Campanie națională privind verificarea reepectării prevederilor referitoare la 
autorizarea funcționării din punct de vedere al eecurității și eănătății în muncă, 
conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările  și completările ulterioare 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   Trim. IV 

4.4. 
Campanie naţională de eupravegherea pieţei produeelor induetriale din domeniul de 
competenţă al Inepecţiei Muncii, conform Programului eectorial pentru anul 2018, 
coordonat de către Comieia Europeană. 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   

Trim. IV 

4.5. 
Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în 
domenii eueceptibile utilizării frecvente a aceeteia, a muncii tinerilor şi copiilor:  

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   

Trim. I-IV 

4.6. 
Campanie privind verificarea modului de reepectare de către angajatori a prevederilor 
Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în etrăinătate, 
republicată. 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   Trim. III-IV 

4.7. 
Campanie privind verificarea modului de reepectare de către angajatori a condițiilor 
legale privind detaşarea lucrătorilor în cadrul preetării de eervicii tranenaţionale 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   

Trim. III-IV 

4.8. Campanie privind verificarea modului de reepectare de către angajatori a prevederilor ITM Compartiment Trim. I-IV 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional deefăşurate 
de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a 
aceeteia. 

de epecialitate   

4.9. 

Campanie privind verificarea modului de reepectare a prevederilor legale privind 
încheierea, modificarea, euependarea, executarea, înregietrarea şi tranemiterea în 
regietrul general de evidenţă a ealariaţilor, a contractelor individuale de muncă cu 
timp parţial, precum și a prevederilor legale privind regietrul general de evidență a 
ealariaților 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   

Trim. I-II 

5. Acțiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

5.1. 
Acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor și a angajaților, cu privire la 
beneficiile muncii declarate și dezavantajele muncii nedeclarate 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   

Trim. IV 

5.2. 
Acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor și a angajaților, cu privire la 
aplicarea legielației naționale privind detaşarea lucrătorilor în cadrul preetării de 
eervicii tranenaţionale 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   Trim. IV 

5.3. 
Acțiuni de inetruire a inepectorilor de muncă cu atribuții în domeniul control relații 
de muncă, cu privire la noile prevederi ale actelor normative epecifice activității 
deefășurate 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   Trim. IV 

5.4. 
Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați în căutarea unui loc 
de muncă în etrăinătate, cu privire la riecurile la care ee pot expune prin 
necunoașterea prevederilor legale 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   Trim. IV 

5.5. 
Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor etrăini aflați pe teritoriul 
României, cu privire la condițiile de angajare și la drepturile pe care le au ca lucrători 
în România 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   Trim. IV 

5.6. 
Acţiune de conştientizare și control a factorilor intereeați, cu privire reepectarea 
legielației epecifice privind ucenicia la locul de muncă și efectuarea etagiului pentru 
abeolvenții de învățământ euperior 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   Trim. IV 

5.7 
Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu privire la prevederile legale 
referitoare la regietrul general de evidență a ealariaților 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   

 

5.8 
Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu privire la obligațiile ce le 
revin conform Legii nr. 62/2011 a dialogului eocial, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   Trim I-IV 

5.9 
Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu privire la activitatea de 
înregietrare a zilierilor conform prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional  

ITM 
Compartiment 
de epecialitate   Trim I-IV 



 14

Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

6 Sprijin pentru familii și copii 

6.1. 
Prevenirea abandonului şi eeparării copilului de familia ea 
 

CJ  
 DGASPC 

unități medicale 
2018 

6.2. 
Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării; prevenirea 
fenomenului de violenţă în familie 

CJ  DGASPC  2018 

6.3. 
Sueţinerea şi promovarea adopţiei naţionale ca procee eocial complex, prin aeigurarea 
fiecărui copil eligibil pentru adopţie şanea de a avea o familie 

CJ DGASPC  2018 

6.4. 
Dezvoltarea și divereificarea eerviciilor  alternative la îngrijirea inetituţională 
 

CJ  DGASPC  2018 

6.5. 
Dezvoltarea de parteneriate public/private având ca grup țintă copiii aflați în eituație 
de riec din comunitate și cei din eietemul de protecție 

CJ   DGASPC  2018 

6.6. 

- Prevenirea traficului de pereoane în rândul copiilor/tinerilor din eietemul de 
protecție 
- Prevenirea și combaterea coneumului și traficului de droguri în rândul copiilor și 
tinerilor din eietemul de protecție 
- Dezvoltarea de eervicii acordate copiilor etrăzii, copiilor implicaţi în comiterea de 
fapte antieociale, precum și copiilor traficați și refugiați 

CJ  

DGASPC  
ANTP– Centrul 

regional  
Antidrog  

2018 

6.7. Combaterea riecului de excluziune eocială a copiilor cu dizabilități CJ  
DGASPC  

 
2018 

6.8. 
Sueţinerea acţiunilor de incluziune eocială pentru tinerii care urmează eă părăeeaecă 
eietemul de protecţie 

CJ  
 DGASPC  

 
2018 

6.9. 
- Conștientizarea și eeneibilizarea comunităţii privind problematica copilului aflat în 
eituaţie de riec 
 

CJ   DGASPC  2018 

6.10 
Monitorizarea şi iniţierea de acţiuni deetinate copiilor ai căror părinţi eunt plecaţi la 
muncă în etrăinatate 

CJ  DGASPC   2018 

7. O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi 

7.1. 
Combaterea riecului de excluziune eocială a pereoanelor cu handicap din eietemul 
rezidenţial și din comunitate 

CJ  DGASPC  2017 

7.2. 
Evaluarea complexă a pereoanelor adulte cu dizabilități din comunitate și din centrele 
rezidențiale  în vederea încadrării într-un grad de handicap 

CJ  DGASPC  2017 

7.3. Aeigurarea tuturor drepturilor şi facilităţilor  pereoanelor cu handicap din teritoriu  CJ  DGASPC  2017 

7.4. 
Coordonarea și monitorizarea implementării etandardelor epecifice de activitate în 
centrele rezidențiale pentru pereoane adulte 

CJ  DGASPC  2017 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

7.5. 
Reintegrarea în familie a pereoanelor cu dizabilități din cadrul centrelor rezidențiale 
pentru pereoane adulte 

CJ  DGASPC  2017 

7.6. 
Colaborarea cu autorităţilor publice locale în vederea îmbunătăţirii competenţelor 
metodologice şi practice ale pereoanelor cu atribuţii de aeietenţă eocială 

CJ  
DGASPC  
primăriile  

2017 

7.7. 
Seneibilizarea comunităţii şi iniţierea de acţiuni mediatice anti-etigmă privind 
pereoanele cu dizabilităţi 

CJ  
DGASPC  

 
2017 

8. Asigurarea plății cu celeritate a beneficiilor acordate prin instituția noastră 

8.1. 
 Stabilirea dreptului și  plata cu celeritate a beneficiilor eociale bazate pe teetarea 
mijloacelor precum și a programelor de politici familiale  

AJPIS 
Serviciul de 
epecialitate  

Trim. IV 2018 

8.2. 
. Aeigurarea dieeminării prevederilor  legielative din domeniul beneficiilor și 
eerviciilor eociale atât la nivelul entităților juridice cât și a pereoanelor fizice   

AJPIS  
Serviciul  

de epecialitate 
Trim. IV 2018 

8.3. 
Monitorizarea periodică a furnizorilor de eervicii eociale, publici și privați pentru 
aeigurarea reepectării etandardelor de calitate   

AJPIS  
Serviciul de 
epecialitate 

Trim. IV 2018 

8.4. 
Aeigurarea reepectării dreptului pereoanelor cu dizabilități privind acceeul la mediul 
fizic comunicațional și informațional 
. 

AJPIS  
Secretariat tehnic 

Comieia de 
epecialitate 

Trim. IV 2018 

9. 
Echilibrarea pieţei locale a muncii prin servicii  specifice de ocupare a forţei de muncă 

 şi stimularea angajării persoanelor din evidenţă 

9.1. 
Satiefacerea operativă a unui număr cât mai mare de oferte de muncă prin acordarea 
eerviciilor de coneiliere şi mediere a muncii 

Agenția 
Județeană 

pentru 
Ocuparea 
Forței de 
Muncă 

Serviciul de 
epecialitate 

2018 

9.2 
Acordarea de prime pentru etimularea angajării pereoanelor inactive și a șomerilor 
din evidență   

AJOFM  
Serviciul de 
epecialitate 

2018 

9.3 
Acordarea de eubvenții angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor din 
grupurile vulnerabile 

AJOFM  Serviciul de 
epecialitate 

2018 

9.4 

Combaterea şomajului de lungă durată în rândul tinerilor și euport pentru o tranziţie 
coerentă de la eietemul educaţional la piaţa forţei de muncă, prin acordarea primelor 
pentru etimularea angajării abeolvenților şi prin promovarea unor programe epeciale 
de coneiliere în parteneriat cu inetituţiile de învăţământ;   

AJOFM  Serviciul de 
epecialitate 

2018 

9.5 
Încheierea contractelor de eolidaritate şi a convenţiilor, prin care eunt eubvenţionate 
locurile de muncă ale tinerilor poetinetituţionalizaţi, eliberaţi din detenţie şi alte 

AJOFM  Serviciul de 
epecialitate 

2018 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

categorii de tineri eupuşi riecului de marginalizare şi excluziune eociale 

9.6 
Facilitarea accesului la cursuri de formare profesională, în scopul îmbunătăţirii mobilităţii profesionale şi ocupaţionale a 

şomerilor, a tinerilor sub 25 ani şi a persoanelor inactive rezidente în mediul rural 

9.7 
Aeigurarea mobilităţii profeeionale prin înecrierea la cureuri a şomerilor, adaptarea şi 
divereificarea ocupaţiilor laneate prin Planul de formare profeeională al judeţului 
Suceava;   

AJOFM  
Serviciul de 
epecialitate 

2018 

10 
Creşterea ratei de participare pe piaţa muncii și acoperirea deficitului de forță de muncă al angajatorilor, prin organizarea de 

burse pentru ocuparea locurilor vacante 

10.1 
Organizarea Bureei generale a locurilor de muncă, Bureei locurilor de muncă pentru 
abeolvenţi, precum şi a altor buree  la cererea pieţei muncii eau în favoarea grupurilor 
ţintă, greu încadrabile 

AJOFM  
Serviciul de 
epecialitate 

2018 

11 
Asistarea solicitanţilor în vederea ocupării unui loc de muncă în zone cu deficit de forţă de muncă din ţară şi din interiorul 

comunităţii europene, prin creşterea mobilităţii pe piaţa locală şi  europeană a muncii 

11.1 
Stimularea mobilităţii geografice şi echilibrarea zonelor defavorizate din ţară prin   
prime de relocare şi prime de mobilitate; 
 

AJOFM  Serviciul de 
epecialitate 2018 

11.2 
Informarea şi  orientarea eolicitanţilor de locuri de muncă în etrăinătate, geetionarea 
formularelor europene pentru acordarea exportului şi  preetaţiilor de şomaj (U1,U2, 
U006,U009, U013 ). 

AJOFM  Serviciul de 
epecialitate 2018 
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Nr. 
Crt. 

Acțiunea Instituția responsabilă Entitate implicată 
Termen 

de finalizare 
 DOMENIUL MANAGEMENT 

1. Asigurarea strategiilor manageriale coerente la nivelul domeniilor funcționale ale I.Ş.J., unităţilor conexe şi unităților de învățământ 

1.1.  Proiectarea activităţii domeniilor I.Ş.J., unităţilor conexe şi 
activităţilor din şcoli, în conformitate cu normativele M.E.N. 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorii şcolari generali 
adjuncți  
Inspectorii şcolari 

Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea modului în care se aplică la nivelul 
judeţului politicile educaţionale ale M.E.N. în unităţile şcolare din 
reţeaua judeţului; aplicarea corectă a procedurilor şi 
instrumentelor specifice. 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorii şcolari generali 
adjuncți  
 

Conform graficului 
unic de control al 
I.Ș.J. Suceava 

1.2.  Consilierea managerilor şcolari privind aplicarea legislaţiei în 
vigoare în domeniile implementării curriculum-ului şcolar, 
descentralizării instituţionale şi  încadrării şi normării cadrelor, 
salarizării personalului,  evaluării personalului ş.a. 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorii şcolari generali 
adjuncți  
Inspectorul școlar pentru 
management 

Permanent 

Abilitarea factorilor decizionali din unităţile de învăţământ pentru 
implementarea standardelor de calitate 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
C.C.D. Suceava 

Inspectorul şcolar general 
Director C.C.D. 

Conform ofertelor 
de formare 

Optimizarea  fluxului de informaţii dintre I.Ş.J., unităţile conexe şi 
unităţile de învăţământ de stat şi particular, prin utilizarea 
canalelor de comunicare existente în reţeaua judeţului 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
Inspectori școlari 
Informatician IȘJ 
 

Permanent 

1.3  Iniţierea şi desfăşurarea de proiecte de către unităţile şcolare din 
judeţ, palatul şi cluburile copiilor  în vederea selectării acestora în 
C.A.E.N., C.A.E.R.I. al M.E.N., respectiv C.A.E.J. 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 
Cluburi/Palatul Copiilor 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspectorul școlar pentru 
educație permanentă 

31 decembrie 2018 

  Diversificarea ofertelor educationale si de timp liber din Palatul si 
Cluburile Copiilor 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Cluburi/Palatul Copiilor 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspectorul școlar pentru 
educație permanentă 

15 iunie 2018 

  Organizarea şi desfăşurarea Programului „Școala altfel - Să ştii 
mai multe, să fii mai bun!” 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul școlar pentru 
educație permanentă 
Directorii unităţilor şcolare 

15 iunie 2018 

  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”. 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Consiliul Județean al 
Elevilor 

Inspectorul școlar pentru 
educație permanentă 
 

31 decembrie 2018 



 18

Nr. 
Crt. 

Acțiunea Instituția responsabilă Entitate implicată 
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de finalizare 
  Implementarea măsurilor şi acţiunilor din planurile operaţionale 

conform Strategiei naţionale de combatere şi prevenire a violenţei 

în mediul şcolar.   

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorul școlar pentru 
educație permanentă 
Directorii unităţilor şcolare 

31 decembrie 2018 

  Implementarea unor programe şi proiecte în domeniile noilor 
educaţii (educaţie pentru sănătate, educaţie civică, educaţie 
antreprenorială şi tehnologică, prin sport etc.), în colaborare cu 
ONG-uri, instituţii şi autorităţi locale, judeţene şi naţionale 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspectorul școlar pentru 
educație permanentă 
Directorii unităţilor şcolare 

31 decembrie 2018 

1.4.  Sprijinirea îmbunătăţirii continue a calităţii educaţiei prin transfer 
de bune practici între unitățile de învățământ din județ 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspector școlar cu atribuții în 
controlul calității 

Conform graficului 
reuniunilor 
coordonatorilor 
CEAC 

Asigurarea condiţiilor de autorizare / acreditare pentru 
funcţionarea reţelei şcolare judeţene pentru toate nivelurile de 
învăţământ şi specializările  

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
Inspector școlar cu atribuții în 
controlul calității 

Conform 
calendarelor 
M.E.N. și 
ARACIP  

  DOMENIUL CURRICULUM 

2 Creșterea eficienței demersurilor didactice şi adaptarea acestora la cerinţele unui învăţământ individualizat, având ca finalitate dobândirea  
competenţelor cheie europene 

2.1.  Informarea, formarea, consilierea şi monitorizarea cadrelor 
didactice privind aplicarea curriculum-ului şcolar în scopul  
adaptării demersurilor didactice de predare-învăţare-evaluare 
centrate pe elev 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Cercurile pedagogice pe 
discipline și domenii 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspectorii şcolari  
Responsabilii cercurilor 
pedagogice 

Conform 
planificarii 
activităţilor 
metodice pe 
discipline 

Asigurarea consilierii individuale şi pregătirii elevilor de clasa a 
VIII-a și a XII-a în vederea promovării în condiţii bune a 
examenelor naționale 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Centrul Județean de 
Resurse și Asistență 
Educațională 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspectorii şcolari  
Directorul C.J.R.A.E. 
Directorii unităţilor şcolare 

8 iunie 2018 

Coordonarea desfașurării  evaluărilor naționale  la clasele a II-a, 
aIV-a și a VI-a 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Directorii unităţilor şcolare  

31 mai 2018 

Coordonarea desfașurării  evaluării naționale  la clasa a VIII-a Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Directorii unităţilor şcolare 

30 iunie 2018 



 19

Nr. 
Crt. 

Acțiunea Instituția responsabilă Entitate implicată 
Termen 
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Coordonarea desfașurării  examenului național de bacalaureat 
2018 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Directorii unităţilor şcolare 

13 septembrie 
2018 

2.2.  Organizarea activităţilor pentru performanţă şi competiţie şcolară 
prin raportare la nevoile reale a elevilor, în funcţie de 
particularităţile de vârstă ale acestora, aspiraţii, specializare etc.,  

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspectorii şcolari 
Directorii unităţilor şcolare 

Conform 
calendarelor 
M.E.N. și I.Ș.J. 

Organizarea unor evenimente la nivel județean pentru promovare, 
evidenţierea şi recompensarea  a elevilor/ cadrelor didactice cu 
performanţe deosebite 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorii şcolari generali 
adjuncți  
 

31 decembrie 2018 

2.3  Adecvarea documentelor de planificare / proiectare a activităţilor 
de inspecţie şcolară la funcţiile şi obiectivele stabilite prin 
regulamentul specific, în concordanță cu politicile naționale 
privind educația 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorii şcolari generali 
adjuncți  
 

Permanent 

  Desfăşurarea activităţilor de inspecţie planificate / proiectate 
asigurând utilizarea eficientă  a resurselor 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspectorii şcolari  

Conform graficului 
unic de control al 
I.Ș.J. Suceava 

  Valorificarea activității de inspecţie prin acţiuni de îmbunătăţire 
(corective şi preventive) 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspectorii şcolari 

Conform 
planurilor de 
măsuri 

  Creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de modul de 
evaluare a activităţii prin inspecţie 
 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorii şcolari 
Inspector școlar cu atribuții în 
controlul calității 

Conform 
procedurilor  I.Ș.J.  

2.4.  Investigarea opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor de clasa 
a VIII-a şi prezentarea acestora în consiliile profesorale ale 
liceelor, în vederea aprobării claselor şi specializărilor pentru noul 
an şcolar 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
C.J.R.A.E. Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul şcolar general 
Directorul C.J.R.A.E. 
Directorii unităţilor şcolare 

Permanent   

Asigurarea condiţiilor de autorizare / acreditare pentru 
funcţionarea reţelei şcolare judeţene pentru toate nivelurile de 
învăţământ şi specializările 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul şcolar general 
Șef compartiment rețea 
școlară 
Directorii unităţilor şcolare 

15 iunie 2018 

Consilierea şcolilor în elaborarea ofertei educaţionale şi  
promovarea acesteia în rândul elevilor, pe principii realiste, cu 
asigurarea unei informări corecte asupra oportunităţilor ce decurg 
din parcurgerea unui traseu şcolar 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
CJRAE Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul şcolar general 
Directorul CJRAE 
Directorii unităţilor şcolare 

31 decembrie 2018 

Coordonarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 
școlar 2018-2019. 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 

Inspectorul şcolar general 
Directorii unităţilor şcolare 

10 septembrie 
2018 
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Unităţile şcolare din reţea 

Realizarea planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional 
prin corelarea domeniilor de calificare /specializărilor cu cele 
solicitate pe piaţa locală a pieţei forţei de muncă, conform PRAI şi 
PLAI; aprobarea în CLDPS a calificărilor/ specializărilor noi 
propuse 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare cu ÎPT 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspectorii pentru ÎPT 
Directorii unităţilor ÎPT 

10 septembrie 
2018 

2.5.  Coordonarea acţiunilor de administrare a programelor sociale Ex. 
Bani de liceu şi Euro200,  Rechizite şcolare în vederea susţinerii 
financiarea elevilor dezavantajaţi socio-economic 
 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul şcolar general 
Șef compartiment 
contabilitate I.Ș.J. 
Directorii unităţilor şcolare 

Conform graficelor 
M.E.N. 

Susţinerea unităţilor şcolare pentru dezvoltarea studiului  limbilor 
materne 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare 

Inspectorii şcolari pentru 
minorități 

Conform 
protocoalelor 
încheiate 

Orientarea şi sprijinirea elevilor de clasa a VIII-a aparţinând 
minorităţilor naţionale pentru ocuparea locurilor speciale la 
admiterea în licee. 
 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorii şcolari pentru 
minorități 

10 septembrie 
2018 

Intervenţia serviciilor de consiliere individuală, cu prioritate 
pentru elevii proveniţi din medii dezavantajate, cu situaţii de eşec 
şcolar, frecvenţă scăzută sau abandon şi probleme 
psihocomportamentate 
 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
CJRAE Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Directorul CJRAE 

Permanent, 
conform cazurilor 
semnalate / 
identificate 

Asigurarea înfiinţării şi funcţionării claselor din învăţământul 
profesional şi tehnic: liceu, stagii de practică, şcoală profesională,  
pentru continuarea şi finalizarea studiilor de către elevi 
 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare cu ÎPT 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorii pentru ÎPT 
Directorii unităţilor ÎPT 

10 septembrie 
2018 

Monitorizarea programelor de tip ”A doua șansă”, ”After school”  Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorii școlari 
responsabili ai programelor 

Permanent  

 DOMENIUL RESURSE 

3  Asigurarea accesului personalului din şcoli la formarea corespunzătoare aplicării  
cerinţelor sistemului de învăţământ şi adaptării acestuia la cel european 

3.1.  Asigurarea condiţiilor necesare pentru evoluţia în carieră a 
cadrelor didactice prin sistemul de pregătire şi obţinere a 
examenelor de definitivat şi grade didactice în învăţământ 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
DPPD ale universităților 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspectoru școlar pentru 
dezvoltarea resursei umane 
Inspectori școlari 

31 decembrie 2018 

Organizarea activităţii de formare în conformitate cu datele 
centralizate rezultate din şcoli privind situaţia acumulării de 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorul școlar pentru 

Conform ofertei de 
formare a C.C.D. 
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credite de către fiecare cadru didactic CCD Suceava dezvoltarea resursei umane 

Directorul CCD 
Adaptarea şi asigurarea ofertei de formare continuă pentru 
perfecţionarea odată la 5 ani, în funcţie de evoluţiile din planul 
nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
CCD Suceava 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorul școlar pentru 
dezvoltarea resursei umane 
Directorul CCD 

Conform ofertei de 
formare a C.C.D. 

Editarea „Barometrului reuşitei şcolare” ca instrumente de lucru 
pentru cadrele didactice, coordonatorii de proiecte şi programe 
educaţionale 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul școlar pentru 
educație permanentă 
 

31 august 2018 

Continuarea implementarii unor programe pentru asiguarea 
coerenţei şi complementarităţii între formarea iniţială şi formarea 
continuă, din perspectiva eficienţei inserţiei profesionale. 
Continuitate în programele de formare  pentru cadrele didactice 
debutante. 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
C.C.D. Suceava 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspectorul școlar pentru 
dezvoltarea resursei umane 
Directorul C.C.D. 
Inspectori școlari 

Permanent  

Organizarea examenului național de definitivat 2018 Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorul școlar pentru 
dezvoltarea resursei umane 

30 iulie  2018 

3.2.  Stabilirea numărului şi tipurilor de posturi de conducere, didactice 
auxiliare şi nedidactice în funcţie de efectivele de elevi şi 
normativele în vigoare 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 
 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorii școlari pentru 
managementul resursei 
umane 
Șef compartiment rețea 
școlară 
Directorii unităților școlare 

31 august 2018 

Organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul circulaţiei 
informaţiei în teritoriu în sensul aplicării corecte a prevederilor şi 
procedurilor de încadrare cu personal şi de mobilitate a 
personalului didactic 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 
 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorii școlari pentru 
managementul resursei 
umane 
Directorii unităților școlare 

Conform  
Calendarului 
M.E.N. 

Organizarea şi desfăşurarea mişcărilor de personal  în 
conformitate cu legislaţia în vigoare  

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 
 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspectorii școlari pentru 
managementul resursei 
umane 
Directorii unităților școlare 

Conform şi 
Calendarului 
M.E.N. 

Organizarea şi desfăşurarea în conformitate cu legislaţia în 
vigoare a  concusurilor de titularizare şi suplinire calificată/ 
necalificată de la nivelul unităţilor de învăţământ 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspectorii școlari pentru 

10 septembrie 
2018 
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managementul resursei 
umane 
Directorii unităților școlare 

Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere 
din unitățile de învățământ preuniversitar 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorul școlar pentru 
management educațional 

Conform  
Calendarului 
M.E.N. 

3.3.  Repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu şi 
pentru bugetele şcolilor. Începând cu luna ianuarie 2018, 
M.E.N. (ordonator principal de credite) va transfera lunar către 
inspectoratele şcolare (ordonator secundar de credite), iar apoi 
acestea către şcoli, sumele pentru plata salariilor personalului din 
unităţile de învăţământ. 

M.E.N. 
Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile de învăţământ 
din judeţ 

Inspectorul şcolar general 
Directorii unităţilor de 
învăţământ din judeţ 
 

Permanent 

  Organizarea concursului pentru acordarea gradațiilor de merit, 
creşterea motivaţiei personalului didactic prin acordarea 
stimulentelor financiare, conform legii 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorii școlari 

Conform 
Metodologiei 
şi Calendarului 
M.E.N. 

3.4.  Monitorizarea demersurilor pentru finalizarea lucrărilor de 
investiţii în unităţile şcolare  cu obiective începute în anii 
anteriori; continuarea lucrărilor de investiţii pentru construirea 
sediului C.C.D.Suceava 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Consiliile locale 
 

Inspectorul şcolar general 
Consilier investiții 

Conform etapelor 
de finanțare 

Monitorizarea dezvoltării infrastructurii școlare pentru respectarea 
normelor sanitare și de securitate la incendiu 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
DSP Suceava 
ISU Suceava 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorii școlari cu atribuții 
teritoriale 

Conform graficului 
de control al I.Ș.J. 
Suceava 

Promovarea proiectelor de investiţii pentru inităţile de 
învăţământ/unităţile conexe din subordinea I.Ş.J., vizând lucrări 
de extindere a spaţiilor educaţionale şi reabilitări 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
Consilier investiții 

Conform etapelor 
de finanțare 

Monitorizarea  activităţii desfăşurate în biblioteci, laboratoare, 
cabinete şi ateliere şcolare, precum și a bazelor sportive cu accent 
pe asigurarea funcţionalităţii acestora şi existenţa dotărilor 
minimale  

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorii școlari 

Conform graficului 
de control al I.Ș.J. 
Suceava 

Gestionarea eficientă a stocului manualelor şcolare existent în 
fiecare şcoală şi completarea acestuia în funcţie de bugetul alocat, 
corelat cu cerinţele de aplicare a curriculum-ului şcolar 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Depozitul de manuale 
Unitățile școlare 

Inspectorul şcolar general 
Inspector școlar responsabil 
cu gestionarea manualelor 
Șeful depozitului de manuale 
Directorii unităților școlare 

Conform 
calendarelor 
M.E.N. 

Aplicarea în teritoriu a programelor naționale de dotare a şcolilor 
cu calculatoare, softuri educaţionale, echipamente multimedia, 
echipamente video de securitate, mobilier şcolar etc. 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
Contabil șef IȘJ 
Informaticieni IȘJ 

Conform 
calendarelor 
M.E.N. 
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 DOMENIUL RELAȚII COMUNITARE 

4  Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, regionale, naţionale şi internaţionale; 
 

4.1.  Utilizarea reţelelor  şcolare de interasistenţă pentru multiplicarea 
bunelor practici la nivelul tuturor unităţilor ÎPT 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unități școlare ÎPT 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspectorii pentru ÎPT 
Directorii unităţilor ÎPT 

Permanent 

Dezvoltarea parteneriatului educational in conformitate cu  
protocoalele intersinstitutionale încheiate cu instituţiile din judeţ 
(Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean de 
Jandarmi, Societatea de Cruce Roşie, Agenţia Naţională de Luptă 
Împotriva Traficului de Persoane, Serviciul Antidrog, Direcţia  
pentru Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară, Protecţia 
Consumatorului ş.a.) în vederea implementării proiectelor 
educaţionale 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorul școlar pentru 
educație permanentă 
Directorii unităţilor şcolare 

Permanent  

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 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorii școlari pentru 
minorități 
Directorii unităţilor şcolare 

Conform 
protocoalelor 

Implementarea şi monitorizarea  proiectelor din cadrul 
programului de cooperare europeană  Erasmus +  în I.Ş.J. şi în 
şcolile care derulează proiecte 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorul pentru proiecte 
educaționale 

Conform graficelor 
de activități 

4.2.  Desfăşurarea programelor judeţene de educare a părinţilor pentru 
participare la viaţa şcolii -  „Educaţie parentală” . 
Implicarea asociaţiilor de părinţi şi a Consiliului Judeţean 
Reprezentativ al Părinţilor în viaţa şcolii 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul școlar pentru 
educație timpurie 
Inspectorul școlar pentru 
educație permanentă 

15 iunie 2018 

Implementarea proiectelor în vederea îmbunătățirii comunicării 
dintre familie și școală 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul școlar pentru 
educație permanentă 

Conform graficelor 
de activități 

Valorificarea experiențelor asociațiilor de părinți, implicarea 
acestora ca parteneri educaționali  în viața școlii  

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
Unităţile şcolare din reţea 

Inspectorul școlar pentru 
educație permanentă 

Permanent 

4.3.  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 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 
Inspectorul pentru proiecte 
educaționale 

Permanent 
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Nr. 
Crt. 

Acțiunea Instituția responsabilă Entitate implicată 
Termen 

de finalizare 
educatie, formare, tineret si sport 

Continuarea campaniei  I.S.J.  de informare pentru aplicarea noilor 
generaţii de programe 2014-2020, prin participarea instituţională 
la mobilităţile europene, pe baza prioritizării nevoilor de formare 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorul pentru proiecte 
educaționale 

Permanent 

Diseminarea rezultatelor unităţilor şcolare implicate în proiecte 
comunitare  şi prezentarea exemplelor  de bune practici in revista 
I.S.J. „Invatamantul  azi pentru Europa de maine”  
 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 
 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorul pentru proiecte 
educaționale 

Permanent 

5 Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială a unităţii şcolare la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor 

5.1
. 

Promovarea ofertei educaţionale a şcolii CJ Suceava C.S.E.I. Mai 2018 

5.2. 
Derularea de proiecte educaţionale în parteneriate cu  alte 
unităţi şcolare şi instituţii 

CJ Suceava C.S.E.I. 
Anul scolar 2017 

-2018 

5.3 
Realizarea și derularea unor parteneriate eficiente cu agenţii 
economici pentru dobândirea de către elevi a competenţelor 
profesionale solicitate pe piaţa muncii 

CJ Suceava C.S.E.I Octombrie 2018 

5.4 
Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL) de către 
şcoală - agenţi economici, pentru competenţele specifice, locale 

CJ Suceava C.S.E.I Iulie 2018 

5.5. 
Informarea şi consilierea elevilor din unitate şi a părinţilor 
privind orientarea şcolară şi profesională 

CJ Suceava C.S.E.I. Mai 2017 

5.6 Monitorizarea implementării /PLAI /PAS CJ Suceava C.S.E.I. Suceava Noiembrie 2018 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

1. 
Realizarea Programului Statistic Naţional Anual, precum și asigurarea continuităţii seriilor de date prin procesul 

de colectare, prelucrare şi monitorizare a cercetărilor statistice de referinţă ale Statisticii Oficiale, în convergență cu 
Programul Statistic European 

1.1. Efectuarea a 19 cercetări statistice în domeniul statisticii agriculturii; 

Direcţia 

Judeţeană de 

Statistică  

Compartiment 

responsabil 
Anual 

1.2. Efectuarea a 6 cercetări statistice în domeniul statisticii silviculturii; DJS 
Compartiment 

responsabil Anual 

1.3. Efectuarea a12 cercetări statistice în domeniul statisticii mediului; DJS  
Compartiment 

responsabil Anual 

1.4. Efectuarea a 6 cercetări statistice în domeniul statisticii industriei; 
DJS Compartiment 

responsabi Anual 

1.5. Efectuarea a 5 cercetări statistice în domeniul statisticii energiei, gaze şi apă; 
DJS Compartiment 

responsabil Anual 

1.6. Efectuarea a 6 cercetări statistice în domeniul statisticii construcţiilor şi 

investiţiilor; 

DJS Compartiment 

responsabil Anual 

1.7 Efectuarea a unei cercetări statistice în domeniul statisticii comerţului intrastat; 
DJS Compartiment 

responsabil Lunar 

1.8. Efectuarea a 2 cercetări statistice în domeniul statisticii comerţului interior ; 
DJS Compartiment 

responsabil 
Lunar 

1.9. Efectuarea a 14 cercetări statistice în domeniul statisticii serviciilor ; 
DJS Compartiment 

responsabil 
Anual 

1.10. Efectuarea a 4 cercetări statistice în domeniul cercetare dezvoltare şi inovare; 
DJS Compartiment 

responsabil 
Anual 

1.11. Efectuarea a 4 cercetări statistice în domeniul statisticii populaţiei şi  demografie; 
DJS Compartiment 

responsabil 
Lunar 

1.12. Efectuarea a11 cercetări statistice în domeniul educației; 
DJS Compartiment 

responsabil 

Lunar, 

Anual 

1.13. Efectuarea a 4 cercetări statistice în domeniul statisticii forţei de muncă; 
DJS Compartiment Anual 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

responsabil 

1.14. Efectuarea a 3 cercetări statistice în domeniul nivelului de trai 
DJS Compartiment 

responsabil 
Anual 

1.15. Efectuarea a 4 cercetări statistice în domeniul culturii; 
DJS Compartiment 

responsabil 
Anual 

1.16. Efectuarea unei cercetări statistice în domeniul sănătăţii; 
DJS Compartiment 

responsabil 
Anual 

1.17. Efectuarea a 7 cercetări statistice în domeniul statisticii preţurilor; 
DJS Compartiment 

responsabil 
 Trimestrial 

1.18. Efectuarea a 3 cercetări statistice în domeniul sistem statistic teritorial şi baze de date. 
DJS Compartiment 

responsabil 
Anual 

2. Creşterea calităţii şi accesului la informaţiile statistice 

2.1. Efectuarea unei cercetări statistice în domeniul conturilor naţionale 
DJS Compartiment 

responsabil Trimestrial 

2.2. 
Editarea publicațiilor statistice/comunicate /actializare site  DJS Compartiment 

responsabil Anual 

2.3. 
Diseminarea indicatorilor statistici din domeniul demografic, economic, social, 

recensăminte, s.a. 

DJS Compartiment 

responsabil La cerere 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 
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����				– POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  

Termen 
de 

finalizare 

1. Monitorizarea relaţiilor contractuale între CAS Suceava şi furnizorii de servicii medico-farmaceutice, în scopul asigurării unei 
asistenţe medicale corespunzătoare pentru persoanele asigurate din întreg judeţul 

1.1. 

Încheierea actelor adiţionale şi derularea relaţiilor contractuale cu furnizorii de servicii 
medico-farmaceutice pe baza actelor adiţionale la contractele încheiate în anul 2016, 
încheierea contractelor şi adoptarea de clauze contractuale şi negocierea acestora cu 
furnizorii, în conformitate cu noua legislaţie aprobată pentru anul 2017 

Casa de 
Asigurări de 

Sănătate  

Compartiment de 
specialitate 

Iunie 
20178 

1.2. 
Acoperirea cu servicii medicale, prin sistemul de asistenţă primară, în ambulatoriul de 
specialitate, paraclinic, asistenta spitalicească, de urgenţă, îngrijiri la domiciliu, servicii 
farmaceutice, dispozitive medicale, pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

CAS 
 

Compartiment de 
specialitate 

Permanent 

1.3 
Eliberarea cardurilor nationale de asigurari sociale de sanatate, care se regasesc la sediul 
CAS, persoanelor asigurate care solicita acest document.   

CAS 
 

Compartiment de 
specialitate 

Permanent 

2. Asigurarea finanţării serviciilor medicale şi farmaceutice, în conformitate cu legislaţia în vigoare 

2.1. 
Eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor români asiguraţi 
care solicită acest document şi monitorizarea acordării asistenţei medicale cetăţenilor 
membri ai UE, conform legislaţiei în vigoare 

CAS 
 

Compartiment de 
specialitate 

Permanent 

2.2. 
Eliberarea formularelor europene în conformitate cu Regulamentele Consiliului European 
CE nr. 883/2004 

       CAS  Compartiment de 
specialitate 

Permanent 

3.  
Monitorizarea furnizorilor de servicii medico-farmaceutice, referitor la respectarea clauzelor contractuale, cât și a persoanelor 

juridice și fizice privind indemnizațiile de concedii medicale 

3.1. 
Desfăşurarea unei permanente activităţi de control a furnizorilor de servicii medico-
farmaceutice, referitor la respectarea clauzelor contractuale 

CAS 
 

Compartiment de 
specialitate 

Permanent 

3.2. 
Controlul modului de respectare a prevederilor legislative in vigoare (OUG nr. 158/2005) 
de către persoanele fizice și de către persoanele juridice ai căror angajați beneficiază de 
concedii medicale, conform sesizărilor înregistrate la CAS Suceava 

CAS 
 

Compartiment de 
specialitate 

Permanent 

4. Implementarea și monitorizarea programelor naționale din domeniul sănătății la nivelul județului Suceava 

4.1. 

PN I. - Programul Național privind bolile transmisibile care cuprinde 
- Programul naţional de imunizare, prin protejarea sănătăţii populaţiei împotriva 
principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare; 
- Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare 
- Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV prin prevenirea şi 
supravegherea infecţiei HIV, precum și prin tratamentul şi monitorizarea persoanelor cu 

DSP 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate 

Decembrie 
2018 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  

Termen 
de 

finalizare 

infecţie HIV/SIDA; 
- Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei prin 
supravegherea şi controlul tuberculozei, având în vedere menținerea tendinței actuale a 
incidentei prin tuberculoza; tratamentul bolnavilor cu tuberculoză; investigaţii efectuate. 
PN II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi 
muncă care vizează domenii privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor 
asociate factorilor de risc din mediul de viaţă, radiaţiilor ionizante, din mediul de muncă, 
alimentari şi de nutriţie. 
PN IV. Programele Naționale privind bolile netransmisibile formate din: 
- Programul naţional de depistare activă, precoce a cancerului de col uterin 
- Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia pshiatrică 
- Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană cu 
subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 
PN V. Programul Naţional de evaluare și promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 
cu subprogramul de promovare a unui stil de viață sănătos ce vizează campanii IEC 
conform calendarului stabilit anual pentru celebrarea zilelor mondiale / europene şi 
campanii IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate specifice naţionale. 
PN VI. Programul Național de sănătate a femeii şi copilului format din următoarele 
subprograme: 
- Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului ce vizează 
profilaxia privind anemia feriprive la gravida; distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-
12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrare de lapte praf; malnutriției la 
copiii cu greutate mică la naştere; anemiei feriprive la sugar; 
- Subprogramul de sănătate a copilului ce vizează prevenirea deficienţelor de auz prin 
screening neonatal; 
- Subprogramul de sănătate a femeii ce vizează creșterea accesului la servicii moderne de 
planificare familială și profilaxia sindromului de izoimunizare Rh. 

5. Eficientizarea activităţii de control în sănătate publică 

5.1. 
Obiectivul vizează cuantificarea controalelor cu întocmire de proces-verbal; amenzilor; 
suspendărilor temporare de activitate; avertismentelor; acţiunilor de îndrumare şi 
consultanţă; acţiunilor comune cu alte autorităţi. 

DSP 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate 

Decembrie 
2018 

6. Asigurarea condițiilor optime actului medical și a accesului cetățenilor la servicii de sănătate în județul Suceava 

6.1. 
 Construire corp nou clădire alăturat Corpului F existent pe latura de S spre parcarea care 
deservește UPU-SMURD a Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava 

CJ Suceava 
Spitalul Județean 

de Urgență 
2020 



 29

Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  

Termen 
de 

finalizare 

”Sfântul Ioan cel 
Nou” Suceava 

6.2. Construirea unui spital de copii în incinta spitalului vechi CJ Suceava Spitalul Județean  2020 

6.3. 
Extindere - cu un nivel a corpului F, în vederea amenajării unor spații medicale 
(Cardiologie) 

CJ Suceava Spitalul Județean  2018 

6.4. 
Amenajarea unui heliport pe terasa corpului "A" al Spitalului Județean de Urgență "Sfântul 
Ioan cel Nou" Suceava 

CJ Suceava 
Spitalul Județean 

a 
2019 
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	– ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  

Termen 
de 

finalizare 

1. Asigurarea legalității actului administrativ 

1.1. 

Promovare proiecte de acte normative către Guvernuv României cu privire va probveme de 
interes vocav sau județean 

Instituția 
Prefectuvui  
Consiviuv 
Județean  

Suceava 

Serviciuv de 
speciavitate  

31.12.2018 

1.2. 
Promovare proiecte de hotărâri ave consiviuvui județean și dispoziții emise de președinte 

CJ Suceava 
Serviciive  de 
speciavitate  

31.12.2018 

1.3 
Emiterea de ordine ave prefectuvui cu caracter normativ  Instituția 

Prefectuvui 

Serviciuv de 

speciavitate 
31.12.2018 

1.3. 
Promovarea proiectevor de hotărâri privind modificarea și compvetarea Inventaruvui 
bunurivor care avcătuiesc domeniuv pubvic av unitățivor administrativ - teritoriave din județ 

CJ Suceava 
Serviciuv de 

speciavitate 
31.12.2018 

1.4 
Anavizarea și avizarea bugetevor și a standardevor de cost de va serviciive pubvice 

deconcentrate 
CJ Suceava  

Serviciuv de 

speciavitate 
31.12.2018 

1.5. Consovidarea și vărgirea cadruvui de participare a societății civive va procesuv decizionav 
Instituția 

Prefectuvui 

CJ Suceava 

Serviciive de 
speciavitate 

31.12.2018 

1.6. Transparenţă în activitatea achiziţiivor pubvice 

 Instituția 

Prefectuvui 
CJ Suceava 

 Instituții 
pubvice   

UAT uri  

Serviciive de 
achiziții pubvice 

și contracte 
31.12.2018 

1.7. Reavizarea misiunivor de audit intern cuprinse în Pvanuv anuav de audit intern pe anuv 2017 

Instituția 
Prefectuvui 

CJ Suceava 

 Instituții 
pubvice   

UAT uri CJ 
Suceava 

 

Birouv Audit 
Pubvic Intern din 

toate instituțiive  

Conform 

Pvanuvui 
anuav de 

audit 

intern 
aprobat 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  

Termen 
de 

finalizare 

2. Creșterea nivelului de securitate personală a cetățeanului prin îmbunătățirea infrastructurii critice 

2.1.  Reavizarea vucrărivor de urbanism şi amenajarea teritoriuvui 
CJ Suceava 

UAT uri  

Arhitect şef  
Responsabivi de 

speciavitate  

31.12.2018 

2.2 Efectuarea controvuvui în proiectare  
Inspectoratuv 

de Stat in 

Construcții 

Inspectoratuv de 
Stat in 

Construcții 

2018 

2.3  Urmărirea comportării în expvoatare a  obiectivevor de construcții  IJC Suceava  IJC Suceava 
2018 

 

3. Programul de investiții în infrastructura socială în zone rurale ” Modernizarea satului românesc ” – 10 S 

3.1. Monitorizarea deruvării PNDL va nivevuv județuvui Suceava 
Instituția 
Prefectuvui  

Compartiment de 

speciavitate 
Semestriav 
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����				– POLITICI AGRICOPE ȘI DE DEZVOPTARE RURAPĂ 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitatea implicată 

Termen de 
finalizare 

1. Absorbția fondurilor destinate Programelor de susținere a produselor agroalimentare deficitare în balanța come 

1.1 

Informare, primire cereri şi înscrierea fermierilor în programele privind: 
 - producerea de tomate; 
 - comercializarea de lâna; 
 - creşterea de suine rasele Bazna și  Mangalița; 
- creşterea de taurine rasa Bălțată /Brună; 
- susţinerea activităţii de reproducţie a bivoliţelor; 
- susţinerea sectorului avicol 

Direcția 
pentru 

Agricultură 
Județeană  

Compartiment de 
specialitate 

La termenele 
stabilite 

1.2 
Verificarea documentației depuse, sub aspectul conformitătii cu prevederile 
legale specifice, determinarea și efectuarea plății ajutoarelor de minimis cuvenite 

DAJ 
Compartiment de 

specialitate 
La termene 

stabilite  
2 Încurajarea agriculturii ecologice și a produselor tradiționale 

2.1 
Organizarea de întâlniri cu producătorii și informarea acestora cu privire la 
certificările pe schemele de calitate naționale și încurajarea activităților agricole 
și non agricole în scopul menținerii tradițiilor 

DAJ 
Compartiment de 

specialitate 
30.04.2018 

2.2 
Identificarea de produse cu potențial a fi certificate pe schemele de calitate 
naționale, respectiv produs tradițional și produs montan 

DAJ 
Compartiment de 

specialitate 
30.04.2018 

3. Promovarea programului de înființare a centrelor de colectare și procesare pentru legume /fructe și  lână 

3.1 Identificarea si informarea potențialilor intreprinzători DAJ 
Compartiment de 

specialitate 
31.05.2018 

3.2 

Realizarea de acțiuni de diseminare și informare a fermierilor asupra 
oportunităților de accesare a măsurilor PNDR 2014-2020, prezentare 
modificărilor intervenite în ghiduri și p Identificarea potențialilor beneficiari, 
consilierea și acordarea de asistență tehnică în elaborarea documentației necesare 
accesării fondurilor europene roceduri   

DAJ  
Compartiment de 

specialitate 
31.05.2018 

4. Creșterea și diversificarea producției agricole pentru asigurarea siguranței și securității alimentare a județului 

4.1 
Urmărirea şi  înregistrarea evoluţiei în  structură a terenului agricol (arabil, 
păşuni şi fâneţe, livezi ) aferent județului Suceava  

DAJ 
Compartiment de 

specialitate 
permanent  

4.2 
Monitorizarea stadiului realizării lucrărilor agricole /a culturilor însămânţate, 
stării de vegetație ,aplicării îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, 
stadiului recoltării şi producţiile obţinute, plantari si defrisari de vii si pomi 

DAJ  
Compartiment de 

specialitate 
permanent 

4.3 Monitorizarea evoluției parcului de maşini, tractoare şi utilaje agricole   DAJ  Compartiment de anual 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitatea implicată 

Termen de 
finalizare 

specialitate 

4.4 Urmărirea evoluţiei efectivelor de animale pe specii şi a producţiei animaliere DAJ 
Compartiment de 

specialitate 
lunar 

4.5 
Verificarea respectării standardele de comercializare si a reglementărilor la 
comercializarea produselor agricole și fertilizantilor 

DAJ 
Compartiment de 

specialitate 
permanent 

4.6 
Verificarea respectării reglementărilor comunitare si naționale referitoare la 
organismele modificate genetic (O.M.G.) 

DAJ 
Compartiment de 

specialitate 
permanent 

4.7 
Verificarea respectării prevederilor legale privind vânzarea de teren si 
constructiile zootehnice  temporare pe pajisti 

DAJ  
Compartiment de 
specialitate 

permanent  

4.9 
Verificarea respectării prevederilor legale privind deținerea de spații de 
depozitare,  comercializarea cerealelor si pâinii 

DAJ  
Compartiment de 
specialitate 

permanent 

.  Îmbunătățiri funciare. Monitorizarea reabilitării /amenajării de sisteme de irigații 

5.1 Acțiuni de informare a  organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații ( OUAI) DAJ 
Compartiment de 

specialitate  
2.12.2018 

5.2 Amenajarea antierozională a ravenei Ştirbăţ”, comuna Udeşti, judeţul Suceava 
MADR 
ANIF 

Unitatea de 
administrare Suceava  

2020 

6 
Coordonarea la nivel judeţean a activităţii de exploatare, ameliorare, reproducţie, conservare şi managementul resurselor genetice 

la animale 

6.1. 
Desfăşurarea de activităţi privind coordonarea şi îndrumarea tehnică a 
prestatorilor de servicii şi a beneficiarilor 

ANZ 
 

 
OJZ 

Permanent 

7. Exploatarea, ameliorarea, reproducţia, conservarea  şi managementul resurselor genetice animale 

7.1. 
Organizarea şi efectuarea de inspecţii la prestatorii de servicii şi crescătorii de 
animale 

ANZ 
 

OJZ Permanent 

8 Coordonarea, monitorizarea şi controlul activităţii de identificare şi înregistrare a ecvideelor, actualizarea permanentă a bazei de 
date naţionale pentru ecvidee,  

8.1. Realizarea de activităţi specifice în colaborare cu medicii veterinari 
ANZ 

 
OJZ Permanent 

9. 
Autorizarea staţiunilor şi punctelor de montă publică, verificarea existenţei reproducătorilor pentru montă naturală şi  

autorizarea din punct de vedere zootehnic 

9.1. 
Organizarea şi realizarea de către specialiştii unităţii a activităţilor de verificare 
şi autorizare 

ANZ 
 

OJZ Permanent 

10. Monitorizarea ajutoarelor naționale privind  sectorul zootehnic  
10.1 Verificarea respectării de către fermieri a condițiilor privind acordarea ANZ  OJZ Permanent în 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitatea implicată 

Termen de 
finalizare 

ajutoarelor naționale tranzitorii precum si a sprijinului financiar comunitar și 
național acorda sectorului apicol  ( acord de delegare APIA) 

funcție de 
eșalonarea 

controalelor  de 
către APIA   

11. Înregistrarea proprietăților imobiliare în sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară 

11.1 Înregistrarea sporadică a imobilelor în cadastru și cartea funciară 
O.C.P.I. 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate  Permanent 

11.2. Înregistrarea sistematică a imobilelor în cadastru și cartea funciară 
O.C.P.I. 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate Permanent 

12. Îmbunătățirea activității compartimentului Fond Funciar privitor la Emiterea/ Modificarea Titlurilor de proprietate 

12.1. 
Revizuirea procedurilor operaționale în colaborare cu Comisia Județeană de 
Fond Funciar în funcție de modificările legislative din domeniu 

O.C.P.I. 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate Permanent  

13. Implementarea Planului Național de Cadastru și Carte Funciară 

13.1. Introducerea unui proiect de cadastrare a 75 de UAT uri  
O.C.P.I. 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate 2018 

14. Îmbunătățirea și actualizarea suportului cartografic necesar desfășurării unor activități specifice 

14.1. 
Completarea bazei de date cu informații despre limitele administrative și 
intravilanele localităților 

O.C.P.I. 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate 30.06.2017 

15. Îmbunătățirea calității serviciilor pentru cetățeni 

15.1. 
Monitorizarea respectării termenelor de soluționare a cererilor depuse de 
cetățeni. Implementarea sistemului de plată on-line.  

O.C.P.I. 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate Permanent 

15.2 
Creșterea gradului de înregistrare în sistemul de cadastru a imobilelor  și carte 
funciară 

OCPI 
Compartiment de 

specialitate Permanent 

16. 
Realizarea acțiunilor sanitare veterinare din cadrul Programului de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la om, 
protecția animalelor, protecția mediului, precum și a Programului de supraveghere și control în domeniul Siguranței Alimentelor 

16.1. Inspecție și recoltări probe 

Direcția 
Sanitară 

Veterinară și 
pentru 

Siguranța 
Alimentelor 

Suceava 

Serviciul de 
specialitate  

 
31.12.2018 

17. Păstrarea indemnității teritoriului județului Suceava de boli infecto-contagioase 
17.1. Inspecție și recoltări probe DSVSA  Serviciul de 31.12.2018 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitatea implicată 

Termen de 
finalizare 

specialitate 

18. 
Efectuarea de controale în domeniul subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman în vederea creșterii 

gradului de conștientizare privind anumite cerințe; condiții de funcționare; verificarea programelor de autocontrol al acestor 
unități și destinația produselor. 

18.1. Inspecție DSVSA  
Serviciul de 
specialitate  

 
31.12.2018 

19. Verificarea respectării legislației în vigoare privind identificarea și înregistrarea animalelor 

19.1. Inspecții în exploatații de animale DSVSA  
Serviciul de 
specialitate 

31.12.2018 

20. 
Monitorizarea zoonozelor, agenților zoonotici și rezistenței antimicrobiene a acestora, precum și a situației toxiinfecțiilor 

alimentare la om 

20.1. Inspecție și recoltări de probe DSVSA  
Serviciul de 
specialitate 

31.12.2018 

21. Verificarea modului în care se decontează acțiunile sanitar veterinare de către medicii concesionari 

21.1. Inspecție și recoltări de probe DSVSA 
Serviciul de 
specialitate 

31.12.2018 

22. Verificarea exploatațiilor de animale și a mijloacelor de transport animale vii din punct de vedere al bunăstării animale 

22.1. Inspecție DSVSA 
Serviciul de 
specialitate 

31.12.2018 

23. Verificarea comerțului cu animale vii pe teritoriul județului Suceava 

23.1. Inspecție DSVSA 
Serviciul de 
specialitate 

31.12.2018 

24. Monitorizarea și evaluarea periodică a unităților de procesare a produselor alimentare de origine animală și nonanimală 

24.1. Inspecție DSVSA 
Serviciul de 
specialitate 

31.12.2018 

25. Realizarea obiectivelor stabilite prin Programul strategic pentru anul 2017 privind analizele de laborator 

25.1. Inspecție și recoltări probe DSVSA 
Serviciul de 
specialitate 

31.12.2018 

26. 
Realizarea și coordonarea acțiunilor de control în vederea identificării neconformităților, fraudelor și altor activități ilicite ce aduc 

atingere intereselor publice și private în domeniul specific de competență al DSVSA Suceava 

26.1. Inspecție și recoltări probe DSVSA 
Serviciul de 
specialitate r 

31.12.2018 

27. Monitorizarea și realizarea acțiunilor de control oficial și realizarea acțiunilor de control/ supracontrol proprii conform 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitatea implicată 

Termen de 
finalizare 

Programului de control național și/ sau tematice la nivel județean cu respectarea procedurilor/ instrucțiunilor ANSVSA 

271. Inspecție și recoltări probe DSVSA 
Serviciul de 

specialitate or 
31.12.2018 

28. Înregistrare a operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor și materialului săditor 

28.1. 
Efectuarea instruirii și testării personalului operatorilor economici în vederea 
obținerii vizei anuale. 

ITCSMS 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate  

Permanent 

29. 
Controlul materialului de înmulțire și plantare declarate de operatorii economici multiplicatori Controlul și certificarea finală a 

semințelor obținute prin multiplicare 

29.1. 

Realizarea inspecției în câmp și eliberează documentele oficiale de inspecție cf. 
normelor și regulilor în vigoare. Înregistrarea la cererea operatorilor economici 
prin Programele anuale de Multiplicare și Certificare, precum și se urmărește și 
coordonează activitatea operatorilor economici. 

ITCSMS 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate 

Permanent 

29.2. 

Eșantionarea oficială a partidelor de sămânță a loturilor, a vracului, după caz, 
efectuează eșantionarea în vederea determinărilor valorii culturale; 
Monitorizarea operatorilor economici furnizori de semințe și material de 
înmulțire și plantare pentru producere, condiționare, tratare, ambalare, etichetare, 
depozitare, păstrare, transport și comercializare. 

ITCSMS 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate 

Trim. II, III, IV 
2018 

30. 
Controlul calității semințelor și a materialului de înmulțire și plantare și luarea măsurilor  

ce se impun în cazul nerespectării legislației 

30.1. 

Urmărirea aplicarea și respectarea prevederilor legale, a normelor tehnice și a 
standardelor în vigoare, precum și a reglementărilor internaționale în domeniul 
circulației și comercializării semințelor la care România este parte pentru a 
constata contravențiile și aplica sancțiunile prevăzute de Legea nr. 266/ 2002 
prin persoanele împuternicite de M.A.D.R. 
Eliberarea și retragerea autorizațiile de funcționare pentru operatorii economici 
care produc, prelucrează și/sau comercializează semințe și material de înmulțire 
și plantare. 

ITCSMS 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate 

Permanent 

31. Continuarea autorizării plăţilor pe suprafaţă aferente Campaniei 2017 

31.1. 

- efectuarea controalelelor administrative: P1, D1, A1-după caz (5 % din cereri) 
- calculul sumelor de plată 
- efectuarea supracontrolului sumelor calculate din eşantionul de supracontrol 
- transmiterea către DCAPS-APIA Bucureşti a centralizatoarelor pentru 
efectuarea plăţilor 
- emiterea deciziilor şi transmiterea către fermieri 

A.P.I.A. 
Centrul 

Județean.  

Serviciul 
Autorizare Plăţi 
Centrele Locale  

iunie 2018 
în conformitate 

cf procedfrile  
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitatea implicată 

Termen de 
finalizare 

- soluţionarea contestaţiilor mdacă este cazul) 
32. Pregătirea campaniei de depunere a cererilor unice de plată aferenete Campaniei 2018 

32.1. 

- Sesiunea de instruire a personalului angajat de la nivel judetean 
- Instruirea şefilor de Centre Locale A.P.I.A. şi a angajaţilor de la Centrele 
Locale A.P.I.A. în sistem centralizat 
- Informarea fermierilor despre importanţa completării corecte a cererii unice de 
plată 

A.P.I.A. 
Centrul 
Județean 

Serviciul 
Autorizare Plăţi 
Centrele Locale. 

31.03.2017 
în conformitate 

cf procedfrile  

33. Administrarea cererilor unice de plată şi a documentelor aferente acestora pentru Campania 2018 

33.1. 

Pregătirea campaniei privind primirea cererilor unice de plată pentru următoarele 
scheme/măsuri de sprijin mplătite din fondfrile efropene şi de la bfgetfl 

naţional): 

 

A.P.I.A. 
Centrul 
Județean 

Serviciul 
Autorizare Plăţi 
Centrele Locale. 

15.05.2018 
 

34. Actualizare bazei de date LPIS (Sistem de Identificare a Parcelelor) 

34.1. Activități caracteristice rezultate din actualizarea LPIS  -autorizare plăti  
A.P.I.A. 

C.J. Suceava 

Serviciul 
Autorizare Plăţi 
Centrele Locale  

15.05.2018 

mconform 

Manfalflfi de 

procedfri) 

34.2 Activități caracteristice rezultate din actualizarea LPIS  - control în teren  
.P.I.A. 

C.J. Suceava 
Serviciul Control 

teren 
Permanent  

35. Actualizarea Bazei de date IACS (Sistem de Integrare  Administrare și Control) 

35.1 
- 
Introducerea în baza de date IACS a datelor din declaraţiile fermierilor şi 
verificarea acestora 

A.P.I.A. 
C.J. Suceava 

Serviciul 
Autorizare Plăți 

15.05.2018 

35.2 
Identificarea supradeclarărilor sau a altor nereguli rezultate în urma controalelor 
încrucişate efectuate în baza de date IACS şi rezolvarea acestora prin notificarea 
fermierilor 

A.P.I.A. 
C.J. Suceava 

Serviciul 
Autorizare Plăți 

15.06.2018 

35.3 
Efectuarea controalelor administrative în sistem în urma introducerii în baza de 
date IACS a corecţiilor aduse de fermieri, a rezultatelor controalelor pe teren şi a 
rezultatelor controalelor prin teledetecţie 

A.P.I.A. 
C.J. Suceava 

Serviciul 
Autorizare Plăți 

14.10.2018 

35.3 Pregătirea autorizării plăţilor în avans aferente campaniei 2018 
A.P.I.A. 

C.J. Suceava 
Serviciul 

Autorizare Plăți 
30.11.2018 

35.4 Începerea autorizării plăţilor integrale 2018 
A.P.I.A. 

C.J. Suceava 
Serviciul 

Autorizare Plăți 

1 decembrie 
2018 până în 
30 iunie 2019 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitatea implicată 

Termen de 
finalizare 

36. Acordarea de ajutoare comunitare pentru producătorii agricoli şi a subvenţiilor de la bugetul de stat 

36.1. 
H.G. 763/2013 Schema privind acordarea de ajutoare de stat pentru motorina 
utilizată în agricultură 

A.P.I.A. 
C.J. Suceava 

Serviciul 
Măsuri specifice  

- acordul 
prealabil și 

cererea de plată 
se depun 

trimestrial 

36.2. 
Măsura 215-Plăţi privind bunăstarea animalelor.  Pachetul A-porcine şi pachetul 

B-păsări 

A.P.I.A. 
C.J. Suceava 

Serviciul 
Măsuri specifice 

- cererile se 
depun anual iar 
decontarea se 

face trimestrial 

36.3. 
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum 
şi unele măsuri adiacente mTitlul XI „Renta viageră agricolă”) 

A.P.I.A. 
C.J. Suceava 

Serviciul 
Măsuri specifice 

- cererile se 
depun 01.03. -

31.08.2018 
- plata  01.09.-

30.11.2018 

36.4. H.G. 1050/2013-Programul Naţional Apicol 
A.P.I.A. 

C.J. Suceava 
Serviciul 

Măsuri specifice 

- cererile se 
depun 01.08. -

31.08.2018 
- plata 01.09. -

31.12.2018 

36.5. 
H.G. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul 
creşterii animalelor 

A.P.I.A. 
C.J. Suceava 

Serviciul 
Măsuri specifice 

- cererile se 
depun 

trimestrial 

36.6 
HG 443/30.06.2017, pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru 
perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului 
financiar 

A.P.I.A. 
C.J. Suceava 

Serviciul 
Măsuri specifice 

cererile se 
depun 01.08. -
31.08.2018 
- plata ă 01.09. 

-31.12.2018 

36.7 
H.G. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul 
creşterii animalelor 

A.P.I.A. 
C.J. Suceava 

Serviciul 
Măsuri specifice 

Trimestrial 
depunere si 

plată  

36.8 
Măsura 8-Sprijin pentru prima împădurire și îmbunătățirea viabilității pădurilor, 
Submăsura 8.1-Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite 

A.P.I.A. 
C.J. Suceava 

Serviciul 
Măsuri specifice 

Cererile se 
depun pe 
sesiuni 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitatea implicată 

Termen de 
finalizare 

36.9 
OUG 96/2002, HG 1628/2008, HG 761/2011, OUG 67/2013-Furnizarea laptelui 
și a produselor lactate în școli 

A.P.I.A. 
C.J. Suceava 

Serviciul 
Măsuri specifice 

Cererile se 
depun 

semestrial  

36.10 
OUG 24/2010, HG 558/2016- Programul de distribuire gratuită a fructelor 
(merelor) în școli 

A.P.I.A. 
C.J. Suceava 

Serviciul 
Măsuri specifice 

Cererile se 
depun 

semestrial 

36.11 Legea nr. 98/2016, O.U.G. nr. 24/2010, H.G. 558/2016-Măsuri adiacente 
A.P.I.A. 

C.J. Suceava 
Serviciul 

Măsuri specifice 

Cererile se 
depun 

semestrial 

36.12 Activitate de inspecții /supracontrol  
A.P.I.A. 

C.J. Suceava 
Compartiment 

inspecții/supracontrol 

Ianuarie –
decembrie 

2018 

36.13 
Activitatea de eliberare adeverinte beneficiari plăți unite pentru accesare credite 
bancare 

A.P.I.A. 
C.J. Suceava 

Serviciul autorizare 
plăți 

01.07-
30.09.2018 

37. Monitorizarea derulării Programului FEADR pentru măsurile ce vor fi finanțate prin PNDR 2014-2020 

37.1. 

Verificarea conformității, eligibilității și a criteriilor de selecție pentru proiectele 
depuse fără construcții montaj pentru măsurile PNDR 2014-2020. 
Verificarea conformității și parțial a eligibilității pentru proiectele prin GAL 
referitoare la SAFPD. 
Verificare documentații pentru modificare contracte de finanțare Program 
FEADR 

Oficiul 
Județean 
pentru 

Finanțarea 
Investițiilor 

Rurale  

SAFPD 
 

Trim. 
 I, II, III, IV 

37.2. Monitorizare investiții FEADR OJFIR 
SAFPD Trim.  

I, II, III, IV 

37.3. Acțiuni de promovare Program FEADR 
OJFIR SAFPD Trim. 

 I, II, III, IV 

37.4. 
Verificarea conformității dosarelor de plată depuse la OJFIR și verificarea 
eligibilității dosarelor de plată 

OJFIR SAFPD Trim.  
I, II, III, IV 

37.5. Verificarea dosarelor de achiziții depuse la OJFIR Suceava 
OJFIR SAFPD Trim. 

 I, II, III, IV 

37.6. Verificarea notelor explicative pentru modificările de contracte 
OJFIR SAFPD Trim. 

 I, II, III, IV 
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��������	– POPITICI DE MEDIU. APELE ȘI PĂDURILE 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

1. Gestionarea durabilă a pădurilor 

1.1. Regenerarera pădurilor în fondul forestier proprietate publică a statului – 1.300ha 
RN.ROMSILVA-
Direcția Silvică 

Suceava 

Birou 
Regenerarea 

Pădurilor 
31.12.2018 

1.2. 
Executarea lucrărilor de îngrijire în arborete proprietate publică a statului – 10.300 
ha 

Direcția Silvică 
Suceava 

Birou Fond 
forestier și 
cadastru 

31.12.2018 

1.3. Exploatarea și valorificarea masei lemnoase – 1.460 mii mc 
Direcția Silvică 

Suceava 

Birou Fond 
forestier Birou 

Comercial, 
31.12.2018 

2. Monitorizarea si impulsionarea gospodaririi fondului forestier 

2.1 Creşterea suprafeţelor de păduri prin reîmpăduriri 
Garda Forestieră 

Suceava 
Compartiment de 

specialitate 
2018 

2.2 Creşterea suprafeţelor de păduri prin împădurirea unor terenuri degradate 
Garda Forestieră 

Suceava 
Compartiment de 

specialitate 
2018 

2.3 Prima împădurire a terenurilor agricole 
Garda Forestieră 

Suceava 
Compartiment de 

specialitate 
2018 

2.4 Sprijin financiar pentru detinatorii de paduri 
Garda Forestieră 

Suceava 
Compartiment de 

specialitate 
2018 

3. Protecția pădurilor 

3.1. 
Lucrări de protecție pentru menținerea unei stări fitosanitare normale a pădurilor –
39.852ha 

ROMSILVA-
Direcția Silvică  

Birou 
Regenerarea 

Pădurilor 
2018 

3.2 Controlul respectarii regimului silvic in paduri 
ROMSILVA-

Direcția Silvică 

Birou 
Regenerarea 

Pădurilor 
2018 

4. Dezvoltarea rețelei de accesibilizare a fondului forestier 

4.1. Punerea în funcțiune a unor drumuri forestiere – 5, 3 km 
ROMSILVA-

Direcția Silvică  
Birou Investiții 2018 

5 Managementul si controlul activității de vânătoare 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

5.1 Efectuarea de controale de fond pe fondurile de vânătoare Garda Forestieră  
Compartiment de 

Specialitate 
2018 

5.2 Realizarea de acţiuni de evaluare a vânatului Garda Forestieră  
Compartiment  
de specialitate 

2018 

6. Creşterea calităţii vieţii şi a mediului în comunităţile umane 

4.1. 

Colaborare interinstituţională în scopul inspecţiei şi monitorizării activităţilor, 
instalaţiilor şi amplasamentelor (de tip risc major şi minor) care prezintă pericole de 
accidente în care sunt implicate substanţe periculoase – Directiva 96/82/CE 
amendată de Directiva 2003/105/CE (SEVESO II). 

- G.N.M.-S.C.J. - 
I.S.U. Bucovina - 
A.P.M. Suceava 

Comp. Controlul 
Poluării 

31.12.2018 
Conform 
Planului 
anual de 
inspecţie  

4.2. 
Controlul şi monitorizarea activităţilor ce intră sub incidenţa Directivei 2010/75/UE 
privind emisiile industriale – la instalaţiile IED (foste IPPC). 

- G.N.M.-S.C.J. 
Suceava 

Comp. Controlul 
Poluării 

31.12.2018 
Conform 
Planului 
anual de 
inspecţie  

4.3. 
Verificarea operatorilor, instalaţiilor şi activităţilor care utilizează solventi organici 
în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili (COV) – Directiva 
2010/75/UE (IED). 

- G.N.M.-S.C.J. 
Suceava 

Comp. Controlul 
Poluării 

31.12.2018 
Conform 
Planului 
anual de 
inspecţie 
aprobat 

pentru anul 
2017 

4.4. 
Verificarea respectarii Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale la 
instalaţiile de incinerare şi coincinerare a deşeurilor. 

- G.N.M.-S.C.J. 
Suceava 

Comp. Controlul 
Poluării 

31.12.2018 
Conform 
Planului 
anual de 
inspecţie 

4.5. 
Îndrumarea şi verificarea realizării obiectivelor de colectare/reciclare/ valorificare 
pentru fiecare tip de deşeu, cu monitorizarea permanentă a respectării legislaţiei în 
vigoare în domeniul gestiunii deşeurilor. 

-  G.N.M.-S.C.J. 
Suceava; 

- A.P.M. Suceava 

Comp. Controlul 
Poluării 

Permanent 

4.6. 
Monitorizarea lucrărilor aferente Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 
privind realizarea celor două depozite ecologice şi a infrastructurii adiacente, precum 
şi a depozitelor de deşeuri neconforme clasa “b” închise. 

-  G.N.M.-S.C.J. 
Suceava 

Comp. Controlul 
Poluării 

Permanent 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

4.7. 
Verificarea conformării operatorilor ce desfăşoară activităţi conform Programului 
Naţional de reînnoire a parcului auto (“Rabla”) în legătură cu vehiculele scoase din 
uz şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri rezultate din dezmembrare. 

- G.N.M.-S.C.J. 
Suceava 

Comp. Controlul 
Poluării 

Permanent  

5. Diminuarea riscului la dezastre naturale şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor 

5.1 

Colaborarea interinstituţională şi asigurarea suportului logistic conform 
competenţelor şi în limitele legii în cazul iminenţei/ apariţiei de riscuri/dezastre 
ecologice pentru identificarea potenţialelor riscuri ecologice, stabilirea măsurilor de 
prevenire/ diminuare/înlăturare şi monitorizare a realizării acestora,  în vederea 
creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor. 

-  G.N.M.-S.C.J. 
Suceava; 

- I.S.U. Suceava; 
- UAT uri 

- Comisar Şef Permanent  

5.2. 
Urmărirea stadiului de realizare a lucrărilor de reconstrucţie ecologică 
efectuate/necesar a fi efectuate pentru reabilitarea perimetrelor miniere cu activităţi 
sistate şi pentru punerea în siguranţă şi ecologizarea iazurilor de decantare. 

-  G.N.M.-S.C.J.; 
- I.S.U. Suceava; 
- A.P.M. Suceava 

- Comisar Şef Permanent  

6. Conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural 

6.1. 
Verificarea ariilor naturale protejate şi Siturilor Natura 2000 din jud. Suceava, a 
activităţilor desfăşurate în zona acestora, precum şi verificarea respectării obligaţiilor 
legale în vigoare ce revin administratorilor sau custozilor ariilor naturale protejate. 

-  G.N.M.-S.C.J. 
Suceava 

Comp. Controlul 
Biodiversităţii, 
Biosecurităţii şi 
Ariilor Protejate 

31.12.2018 
Conform 
Planului 
anual de 
inspecţie  

6.2. 
Desfăşurarea de acţiuni de inspecţie şi control în scopul verificării respectării 
prevederilor legislaţiei specifice în domeniul recoltării, achiziţionării, prelucrării şi 
comercializării de plante şi animale din flora şi fauna sălbatică. 

-  G.N.M.-S.C.J. 
Suceava 

Comp. Controlul 
Biodiversităţii, 
Biosecurităţii şi 
Ariilor Protejate 

31.12.2018 
Conform 
Planului 
anual de 
inspecţie 

6.3. 

Desfăşurarea de acţiuni de inspecţie şi control în scopul combaterii traficului ilicit cu 
specii incluse în anexele Regulamentului (CE) nr. 338/1997 şi ale Convenţiei CITES 
privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de 
dispariţie 

-  G.N.M.-C.G; 
-  G.N.M.-S.C.J. 

Suceava; 
- M.M. 

-  Autoritatea 
Naţională a 
Vămilor; 

- A.N.S.V.S.A.; 
- I.G.P.R./I.P.J. 

Suceava; 

- Comp. 
Controlul 

Biodiversităţii, 
Biosecurităţii şi 
Ariilor Protejate 

Permanent 

7. Creşterea gradului de transparenţă a instituţiilor de mediu în relaţia cu cetăţenii 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

7.1. 
Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul asigurării accesului publicului la 
informaţia de mediu şi asigurarea transparenţei în luarea deciziilor. 

- G.N.M.-S.C.J. 
Suceava 

- Comisar Şef Permanent  

7.2. 
Actualizarea permanentă a sistemului de baze de date pentru informaţia de mediu şi 
furnizarea de informaţii publice în flux activ şi la cerere, conform prevederilor legale 
in vigoare. 

- G.N.M.-S.C.J. 
Suceava 

- Comisar Şef Permanent 

8. Limitarea efectelor negative ale schimbărilor climatice 

8.1. 

Evaluarea conformării operatorilor economici cu prevederile H.G.R. nr. 780/2006 
privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră şi verificarea obiectivelor  înregistrate în Inventarul Naţional de Gaze 
cu Efect de Seră INEGES. 

- G.N.M.-S.C.J. 
Suceava 

Comp. Controlul 
Poluării 

31.12.2018 
Conform 
Planului 
anual de 
inspecţie  

9. Dezvoltare şi investiţii în domeniul mediului  

9.1. 
Implementarea proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Suceava” 

CJ Suceava 
Direcția tehnică 
Serviciul UIP 

31.07.2019 

9.2. 
Delegarea gestiunii activității de administrare a Depozitului de deșeuri, 
administrarea Stației de sortare și a Centrului public de colectare din cadrul CMID 
Moara 

CJ Suceava 
Direcția tehnică 
Serviciul UIP 

31.12.2018 

9.3. Delegarea gestiunii activității de administrare a Depozitului de deșeuri Pojorâta CJ Suceava 
Direcția tehnică 
Serviciul UIP 

31.07.2018 

9.4. 
Monitorizarea contractelor de delegare a operării instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor realizate în cadrul SMID 

CJ Suceava 
Direcția tehnică 
Serviciul UIP 

În funcție de 
data semnării 

contractelor de 
concesiune pe 

perioada 
delegării 

9.5. 
Implementarea acțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de 
neutralizare a deșeurilor  de origine animală 

CJ Suceava 
Direcția tehnică 
Serviciul tehnic 

și mediu 
31.12.2018 

9.6. 
Elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea, raportarea, actualizarea și revizuirea 
planului de menținere a calității aerului 

CJ Suceava 
Direcția tehnică 
Serviciul tehnic 

și mediu 
31.12.2018 

10. Dezvoltarea şi optimizarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) 

10.1. 
Realizarea Inventarului judeţean anual al emisiilor de poluanţi în atmosferă pe anul 
2017, conform cerinţelor O.M. 3299/2012, utilizând aplicaţia SIM „Inventare de 
emisii” 

APM Suceava  Compartimentul 
de specialitate  

31. 05.2018 
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Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

10.2. 
Elaborarea şi publicarea pe site-ul APM Suceava a Raportului privind calitatea 
aerului înconjurător în judeţul Suceava pe anul 2017, conform cerinţelor legii nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 

APM Suceava Compartimentul 
de specialitate  

31.03.2018 

10.3. 
Urmărirea realizării şi recepţia lunară a serviciilor de întreţinere, furnizare de 
produse, reparaţii, conform contractelor subsecvente Acordului-cadru 999/2015 
dintre MM şi asocierea Orion SRL- Orion Europe SRL 

APM Suceava Compartimentul 
de specialitate  

Lunar  

10.4 
Monitorizarea calităţii aerului în staţiile automate de monitorizare aparţinând 
RNMCA, cu capturi anuale de date de minim 75% la fiecare poluant 

APM Suceava Compartimentul 
de specialitate  

31.12.2018 

11. Îmbunătăţirea sistemului național de raportare a datelor privind deșeurile 

11.1. 
Realizarea bazelor de date privind gestionarea deşeurilor la nivelul județului 
Suceava, conform legislaţiei în vigoare 

APM Suceava Compartimentul 
de specialitate 

Permanent  

12. Reducerea suprafeţelor poluate istoric/gestionarea siturilor contaminate 
12.1. Inventarierea, investigarea, evaluarea zonelor în care solul şi subsolul sunt contaminate   Permanent 

12.2. Monitorizarea lucrărilor de decontaminare şi ecologizare a siturilor contaminate APM Suceava 
Compartimentul 
de specialitate 

Permanent 

13. Protejarea si refacerea biodiversității 

13.1. 
Implementarea Planurilor de management pentru ariile naturale protejate deținute de 
APM Suceava în custodie (ROSCI0081 și ROSCI0082) 

APM Suceava Compartimentul 
de specialitate  

Permanent 

13.2. Acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a biodiversității și ecosistemelor 
APM Suceava Compartimentul 

de specialitate  
Permanent 

14. Exploatare Lucrări Hidrotehnice şi Întreţinere Cursuri de Apă 

14.1. 

Lucrări pe cursuri de apă amenajate 
- întreţinere echipamente electrice şi hidromecanice la BM, SP si MHC Mihoveni şi 
ac. Dragomirna – 10.848 ore; 
- terasamente  – 62,06 mii mc; 
- regularizări și reprofilări albii amenajate – 5,31 km; 
- anrocamente -1.667mc; 
- cosiri – 51 ha; tăieri vegetație lemnoasă – 1.989 sute mp 
- gabioane –153 mc; 
- confecții metalice – 12,16 to 
Lucrări pe cursuri de apă neamenajate 
- Igienizare și tăieri vegetație – 1,1 km; 
- reprofilări și decolmatări cursuri apă – 9,6 km 95,3mii mc terasamente 

S.G.A. Suceava S.G.A. Suceava 

Trim IV 
2018 

Conform 
Programului 

de 
Gospodărire 

a Apelor 
aprobat 

15. Apărare Împotriva Inundaţiilor 
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crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

15.1. 

- verificare obiective şi lucrări de apărare planuri de apărare  ; 
- acordarea de asistenţă tehnică la întocmirea planurilor locale de apărare împotriva 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi poluărilor accidentale ; 
- întocmirea Planului Judeţean de apărare împotriva fenomenelor meteorologice 
periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale ; 
- asigurarea centrului operativ pentru situaţii de urgenţă ; 
- avertizarea populaţiei în caz de producere a fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase şi de accidente la construcţiile hidrotehnice ; 
- supraveghere permanentă cursuri de apă 

S.G.A. Suceava S.G.A. Suceava 
Trim IV 

2018 

16. Gestionarea Calitativă a Resurselor de Apă 

16.1. 

- activităţi privind monitoringul calitativ al apelor 
- monitorizarea cantităţilor de apă prelevată 
- monitorizarea cantităţilor de nisipuri şi peitrişuri extrase din albii  
- verificarea modului de utilizare şi protecţia resurselor de apă 
- avizarea şi autorizarea folosinţelor de apă 
- întocmirea bazei de date cu privire la folosirea şi protecţia resurselor de apă; 

S.G.A. Suceava S.G.A. Suceava 

Trim IV 
2018 

Conform 
Manualului 
de Operare 

aprobat 
17. Monitorizarea cantitativă a resurselor de apă - Activitatea de Hidrologie şi Hidrogeologie 

17.1. 

- măsurători niveluri râuri 
- măsurători niveluri lacuri 
- măsurători niveluri foraje 
- măsurători debite râuri 
- măsurători debite aluviuni în suspensie 
- măsurători precipitaţii 
- măsurători evaporări 
- măsurători nivometrice 
- întocmit studii hidrometrice 

S.G.A. Suceava S.G.A. Suceava 
Trim IV 

2018 

18. Controlul folosințelor consumatoare și neconsumatoare de apă 

18.1. 
- număr controale planificate  
- număr controale neplanificate  

S.G.A. Suceava S.G.A. Suceava 

Trim IV 
2018 

Conform 
Planului de 

Control 
aprobat 

19. Creșterea suprafețelor de păduri prin reîmpăduriri  
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Instituție 
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Entitate 

implicată  
Termen de 
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19.1. 
Verificarea şi aprobarea devizelor de reîmpăduriri Trimiterea de somații către 
proprietarii de pădure ce dețin terenuri despădurite 

Garda Forestieră 
Suceava, 

structurile silvice 
de administrare 

Garda Forestieră 
Suceava, 

structurile silvice 
de administrare 

31.12.2018 

20. Creşterea suprafeţelor de păduri, ameliorarea terenurilor degradate și înființarea perdelelor forestiere 

20.1. Identificarea terenurilor degradate în vederea includerii în perimetrele de ameliorare  
Garda Forestieră 
Suceava, UAT 

Compartiment de 
specialitate  

31.12.2018 

20.2. 
Avizarea de studii de fezabilitate pentru împădurirea unor terenuri degradate 
constituite în perimetre de ameliorare  
Avizarea proiectelor tehnice de împădurire a terenurilor degradate 

Garda Forestieră 
Suceava, UAT 

Compartiment de 
specialitate 

31.12.2018 

20.3. Verificarea plantațiilor realizate prin acest program potrivit prevederilor legale  
Garda Forestieră 
Suceava, UAT 

Compartiment de 
specialitate 

31.12.2018 

21. Monitorizarea şi impulsionarea gospodăririi întregului fond forestier  

21.1. 
Emiterea de somaţii şi aplicarea de sancţiuni către proprietarii de pădure pentru 
încheierea de contracte de administrare/prestări de servicii publice 

Garda Forestieră 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate 

31.12.2018 

21.2. 
 Preluări de suprafețe de fond forestier de către ocoalele silvice nominalizate, in 
vederea încheierii de contracte de prestări servicii silvice, cf. art. 16 din Codul Silvic 

Garda Forestieră 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate 

31.12.2018 

22. Controlul respectării regimului silvic in păduri și in exploatare  

22.1. 
Inspecţii de fond în fond forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului 
forestier, indiferent de forma de proprietate autorizate de către ocoale silvice. 

Garda Forestieră 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate 

31.12.2018 

22.2. Controale de exploatare în partizile autorizate de ocoalele silvice 
Garda Forestieră 

Suceava 
Compartiment de 

specialitate 
31.12.2018 

22.3. Controlul circulaţiei materialului lemnos pe drumurile publice 
Garda Forestieră 

Suceava 
Compartiment de 

specialitate 
31.12.2018 

24. Managementul şi controlul activităţii de vânătoare 

24.1. Evaluare a pagubelor produse de vânat in terenuri agricole 
Garda Forestieră 

Suceava 
Compartiment de 

specialitate 
31.12.2018 

24.2. 
Efectuarea de controale de fond pe fondurile de vânătoare. Acțiuni de evaluare a 
pagubelor  

Garda Forestieră 
Suceava 

Compartiment de 
specialitate 

31.12.2018 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Entitate 

implicată 
Instituție 

responsabilă 
Termen de 
finalizare 

1. Întreținerea, reabilitarea şi modernizarea reţelei de DRUMURI JUDEȚENE 

1.1. 
Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente pe drumurile judeţene 
 

CJ Suceava 

Direcţia 
judeţeană de 

drumuri şi poduri 

Suceava 

31.12.2018 

1.2. 
Asigurarea condiţiilor materiale pentru întreţinerea drumurilor judeţene pe timp de iarnă  
 

CJ Suceava DJDP Suceava 31.12.2018 

1.3. 
Lucrări de investiţii pe drumurile judeţene, după cum urmează: 
1. Modernizare DJ 176, Vatra Moldoviţei – Argel, km 22+000 – 33+000 

CJ Suceava DJDP Suceava 31.12.2018 

1.4. 
Pregătirea documentaţiei tehnice cu privire la reabilitarea şi modernizarea unor sectoare 

de drumuri județene, necesare accesării Instrumentelor  Structurale 
CJ Suceava DJDP Suceava 31.12.2018 

1.5. 

Programe guvernamentale privind construirea, modernizarea, reabilitarea  drumurilor 
publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri 
judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din 
interiorul localităţilor, finanţate prin Programul  naţional de dezvoltare locală, coordonat 
de Ministerul Dezvoltării Regionale Si Administrației Publice, aprobat în conformitate cu 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean“. 

CJ Suceava DJDP Suceava 31.12.2018 

2. Lucrări la DRUMURI NAȚIONALE  18 km. 180+400 – 199+400 și D.N. 18 km. 199+400 – 220+088 

2.1. 
Proiectul de execuție reabilitare D.N. 18 pentru remedierea lucrărilor existente Si 
finalizarea lucrărilor rămase de executat – LOT 3 

CNAIR   
SDN C-lung 
Moldovenesc 

Septembrie 
2018 

2.2. 
Proiectul de execuție reabilitare D.N. 18 pentru remedierea lucrărilor existente Si 

finalizarea lucrărilor rămase de executat – LOT 4 
CNAIR 

SDN C-lung 
Moldovenesc 

Iulie 2018 

3. Îmbunatățirea condițiilor  de circulație . pe D.N. din administrare 

3.1. Covoare asfaltice DRDP IAȘI 
SDN Suceava  

C-lung Mold 
31.10.2017 

4. Modernizarea infrastructurii aeroportuare  

4.1. Extindere terminal pasageri la Aroportul ” Ștefan cel Mare”  Suceava CJ  Suceava Direcția tehnică  31.12.2018 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă  
Entitate 

implicată 
Termen de 
finalizare 

1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului 

1.1. 
Iniţierea şi implementarea la nivelul I.P.J. Suceava a unor proiecte şi campanii de 
prevenire destinate reducerii riscului de victimizare a populaţiei. 
 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

Compartimente . 
de specialitate  

 

2018 
 

1.2. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului. IPJ Suceava 
Compartimente . 
de specialitate 

2018 

1.3. 
Inițierea de acţiuni pentru combaterea infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor, 
materiilor explozive şi substanţelor periculoase. 

IPJ Suceava Compartimente . 
de specialitate 

2018 

1.4. 
Prevenirea accidentelor rutiere, asigurarea legalității transporturilor de mărfuri și 
persoane și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere. 

IPJ Suceava Compartimente . 
de specialitate 

2018 

1.5. 
Prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier şi a 
braconajului piscicol. 

IPJ Suceava  Compartimente . 
de specialitate 

2018 

1.6. Localizarea, prinderea şi încarcerarea persoanelor urmărite în temeiul legii. 
IPJ Suceava Compartimente . 

de specialitate 
2018 

1.7. Identificarea cu operativitate a persoanelor dispărute și în special a minorilor. 
IPJ Suceava Compartimente . 

de specialitate 
2018 

1.8. 
Derularea de acţiuni preventive şi de combatere a criminalităţii în zona instituţiilor 
de învăţământ. 

IPJ Suceava Compartimente . 
de specialitate 

2018 

1.9. 
Gestionarea activităţilor specifice circumscrise prevenirii şi combaterii criminalității 
stradale. 

IPJ Suceava Compartimente . 
de specialitate 

2018 

1.10. 
Asigurarea unei intervenţii operative și eficiente la evenimentele sesizate de 
cetățeni, inclusiv a celor transmise prin ”S.N.U.A.U. 112”. 

IPJ Suceava Compartimente . 
de specialitate 

2018 
 

2. Prevenirea şi combaterea criminalității organizate, transfrontaliere și terorismului 

2.1. 
Identificarea și cercetarea grupărilor/grupurilor de persoane, inclusiv de minori, care 
comit fapte antisociale pe raza județului (furturi, acte cu violență, contrabandă, 
înșelăciuni, etc.) în vederea tragerii lor la răspundere penală 

IPJ Suceava 

Serviciile 
operative 

Subunitățile 
teritoriale  

2018 

3. Prevenirea şi combaterea macrocriminalității, în special a criminalității economico financiare și corupției 

3.1. Iniţierea de acţiuni în sistem integrat, cu efective mărite pentru prevenirea şi IPJ Suceava - Serviciul 2018 
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crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă  
Entitate 

implicată 
Termen de 
finalizare 

combaterea criminalității economico-financiare și asigurarea unui mediul de afaceri 
legal (acțiuni pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, contrabandei şi 
comerţului ilegal cu ţigarete şi produse din tutun, alcool, pe linia drepturilor de 
proprietate intelectuală, corupție, achiziții publice, spălarea banilor, etc.) 

Investigarea 
Criminalității 
Economice 
Subunitățile 
teritoriale  

 

3.2. 
Creşterea nivelului de recuperare a prejudiciului în cauzele privind infracţiuni 
economico-financiare şi de spălare a banilor. 

IPJ Suceava - Serviciul 
Investigarea 

Criminalității 
Economice 
Subunitățile 
teritoriale  

2018 
 

4. Dezvoltarea capacității administrative și operaționale a structurilor cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice 

4.1. 

Informarea cu operativitate a mass-mediei şi cetăţenilor despre 
incidentele/evenimentele care îngreunează desfăşurarea circulaţiei rutiere sau pun în 
pericol siguranţa acesteia pe drumurile naţionale şi județene, precum şi cu privire la 
problemele deosebite din traficul feroviar şi aerian din județ. 

IPJ Suceava  Serviciul Rutier 
 Serviciul Poliție 

Transporturi 
 Subunitățile 

teritoriale  

2018 

4.2. 
Asigurarea accesului cetățenilor la informaţiile de interes public, conform Legii 
nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

IPJ Suceava Cabinet – ofițerul 
de relații publice  2018 

4.3. 

Informarea opiniei publice despre activităţile desfăşurate de structurile I.P.J. 
Suceava, realizarea de materiale informative cu specific de prevenire destinate 
pregătirii antivictimale a populaţiei etc. şi transmiterea acestora către mass-media, 
precum şi publicarea pe site-ul I.P.J. Suceava. 

IPJ Suceava Cabinet – ofițerul 
de relații publice  
Compartimentul 

de Analiză și 
Prevenire a 

Criminalității 
- Subunităţile 
teritoriale de 

poliție  

2018 

5. Consolidare rolului de autoritate în domeniul situaţiilor de urgenţă 

5.1. 
Îmbunătăţirea capacităţii de prevenire a producerii situaţiilor de urgenţă  printr-un 
management performant şi eficient în zona de competenţă 
 

Inspectoratul 
pentru Situaţii 

de Urgenţă 
,,Bucovina” al 

Inspecția de 
prevenire  

Permanent 
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crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă  
Entitate 

implicată 
Termen de 
finalizare 

judeţului 
Suceava 

5.2. 
Îmbunătăţirea activităţii de informare preventivă 
 

ISU Suceava 
Inspecția de 
prevenire 

permanent 

5.3. 
Refacerea evidenţelor existente la nivelul inspecţiei de prevenire, în vederea 
asigurării unor evidenţe pe categorii de obiective clare, corecte şi eficiente 

ISU Suceava 
 

- Inspecţia de 
prevenire 

Permanent 

6. Dezvoltarea capacităţii de pregătire in situaţii de urgenţă 

6.1. 
Creşterea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor 
instituţiei prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia 
publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate 

ISU Suceava 
Serviciul 

Pregătire si 
interventie 

2018 

6.2. 
Creşterea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului de 
specialitate de la nivelul localităţilor, instituţiilor publice şi operatori economici 
sursă de risc 

ISU Suceava 
Serviciul 

Pregătire si 
interventie 

2018 

6.3 
Creşterea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a preşedinţilor / 
vicepreşedinţilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă 

ISU Suceava Serviciul 
Pregătire si 
interventie 

2018 

6.4 
Creşterea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului 
operativ/voluntar din cadrul subunităţilor din subordine 

ISU Suceava Serviciul 
Pregătire si 
interventie 

2018 

6.5 
Creşterea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a şefilor SVSU de 
la localităţi 

ISU Suceava Serviciul 
Pregătire si 
interventie 

2018 

6.6 
Creşterea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă de la operatorii 
economici personaluluisursă de risc 

ISU Suceava Serviciul 
Pregătire si 
interventie 

2018 

6.7 
Creşterea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a conducătorilor 
unităţilor de cult 

ISU Suceava Serviciul 
Pregătire si 
interventie 

2018 

6.8 
Creşterea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a 
directorilor/personalului responsabil în domeniul situaţiilor de urgenţă din cadrul 
unităţilor de învăţământ 

ISU Suceava Serviciul 
Pregătire si 
interventie 

2018 

6.9 
Creşterea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a managerilor 
unităţilor de turism, agrement şi alimentaţie publică 

ISU Suceava Serviciul 
Pregătire si 

2018 
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crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă  
Entitate 

implicată 
Termen de 
finalizare 

interventie 

6.10 
Creşterea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a managerilor şi a 
responsabililor   psi din cadrul obiectivelor SEVESO 

ISU Suceava Serviciul 
Pregătire si 

2018 

6.11 
Creşterea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului 
voluntar din cadrul SVSU de la localităţi 

ISU Suceava Serviciul 
Pregătire si 

2018 

7. Consolidarea capacităţii operaţionale şi de răspuns 

7.1. 

Gestionarea unitară a situaţiilor de urgenţă la nivel de judeţ prin implicarea tuturor 
structurilor abilitate în asigurarea sprijinului cetăţenilor, întocmirea /actualizarea 
documentelor operative privind organizarea, planificarea şi desfăşurarea acţiunilor 
de intervenţie în situaţii de urgenţă 

ISU Suceava Centrul 
operațional 

Permanent 

7.2. 
Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de alarmare publică în localităţi, a 
exerciţiilor specifice la operatorii economici şi instituţii 

ISU Suceava Centrul 
operațional 

Permanent 

7.3 
Intervenţia promptă pe timpul producerii situaţiilor de urgenţă în zona de 
competenţă (incendii, inundaţii, înzăpeziri, accidente rutiere/descarcerări, explozii, 
avarii, eşecul utilităţilor publice, etc.) 

ISU Suceava Centrul 
operațional 

Permanent 

7.4 
Monitorizarea transporturilor de substanţe periculoase executate pe teritoriul 
judeţului Suceava 

ISU Suceava Centrul 
operațional 

Permanent 

7.5 
Dezvoltarea capacităţii logistice prin materializarea achiziţiilor de tehnică şi 
echipamente 

ISU Suceava Centrul 
operațional 

Permanent 

8. 
Creşterea gradului de siguranţă publică la nivelul localităţilor în care funcţionează structuri de jandarmi, prin identificarea şi 

desfăşurarea de acţiuni specifice de combatere a fenomenului infracţional şi contravenţional desfăşurate în cooperare cu efectivele 
politiei în baza analizelor tactice desfăşurate periodic şi a informaţiilor puse la dispoziţie de către structurile specializate 

8.1. 
Creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică în beneficiul 
cetăţeanului. 

I.J.J. Suceava 
Serviciul Ordine 

şi Siguranţă 
Publică 

Trimestrul 
I - IV 

8.2. 
Asigurarea protecţiei patrimoniului cultural naţional şi a ecosistemelor 
naturale naţionale 

I.J.J. Suceava 
Serviciul Ordine 

şi Siguranţă 
Publică 

Trimestrul 
I - IV 

8.3. 
Creșterea  nivelului de siguranță a obiectivelor, bunurilor și valorilor 
din competență. 

I.J.J. Suceava Serviciul Ordine 
şi Siguranţă 

Publică 

Trimestrul 
I - IV 

8.4. 
Creşterea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii structurilor de ordine 
şi siguranţă publică, în vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficace în I.J.J. Suceava 

Serviciul Ordine 
şi Siguranţă 

Publică 

Trimestrul 
I - IV 
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responsabilă  
Entitate 

implicată 
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cazul producerii unor situaţii speciale şi de criză. 

8.5. 
Executarea misiunilor specifice  structurilor de intervenţie antiteroristă 
şi acţiuni speciale şi pregătirea structurii. I.J.J. Suceava 

Serviciul 
Management 
Operaţional 

Trimestrul 
I - IV 

8.6. 
Dezvoltarea deprinderilor specifice structurilor montane în scopul 
asigurării unui serviciu necesar şi de calitate în zonele şi staţiunile 
montane. 

I.J.J. Suceava 
Serviciul 

Management 
Operaţional 

Trimestrul 
I - IV 

8.7 
Dezvoltarea deprinderilor specifice structurilor montane în scopul 
asigurării unui serviciu necesar şi de calitate în zonele şi staţiunile 
montane. 

I.J.J. Suceava 
Serviciul 

Management 
Operaţional 

Trimestrul 
I - IV 

9. 
Eficientizarea cooperării şi colaborării cu celelalte componente ale M.A.I., cu structuri ale sistemului de apărare şi securitate 

naţională, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, O.N.G. - uri, etc. 

9.1. 
. Creşterea capacităţii operaţionale şi reducerea timpului de reacţie 
pentru constatarea faptelor antisociale, cât şi îmbunătăţirea calităţii 
actelor de constatare întocmite de personalul propriu 

I.J.J. Suceava 

Serviciul 
Management 
Operaţional 

Biroul Cercetare 
Documentare 

Trimestrul 
I - IV 

9.2. 
Informarea corectă şi oportună a comunităţii în ceea ce priveşte 
activitatea instituţiei şi problemele care pot afecta ordinea şi  liniştea 
socială 

I.J.J. Suceava 
Serviciul Resurse 

Umane 
Trimestrul 

I - IV 

10. Îmbunătățirea cooperării polițienești privind combaterea infracționalității transfrontaliere 

10.1. 
Acțiuni pentru intesificarea cooperării cu  grănicerii ucraineni în  domeniul 
managementului frontierei comune si combaterii criminalității transfrontaliere. 

ITPF Sighetul 
Marmației 

 

Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră Suceava 

( S.T.P.F. 
Suceava,  

 

 
 
 

2018 

10.2. 
Desfășurarea unor acțiuni în sistem integrat cu instituțiile din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne și a Ministerului Public, cu care  structurile p.f. cooperează în 
combaterea criminalității transfrontaliere. 

ITPF Sighetul 
Marmației 

 
 S.T.P.F. Suceava,  

 
2018 

11. Elaborarea, promovarea și implementarea unor programe privind pregătirea profesională a personalului, creșterea calității vieții 
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responsabilă  
Entitate 

implicată 
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lucrătorilor din cadrul structurilor p.f. în vederea consolidării statului polițistului 

11.1. 
Participarea personalului din subordine la cursuri de specializare/perfecționare în 
instituții de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

ITPF Sighetul 
Marmației 

 S.T.P.F. Suceava  
 

2018 

11.2. 
Folosirea câinilor de serviciu in activitatea de supraveghere si control a frontierei de 
stat precum și în Punctele de Trecere a Frontierei de stat. 

ITPF Sighetul 
Marmației 

S.T.P.F. Suceava,  Permanent 

12. Prevenirea și combaterea  infracționalității transfrontaliere 

12.1. 

Prevenirea si combaterea migrației ilegale, traficului și contrabandei cu țigări, 
traficului  de mașini furate, depistarea documentelor falsificate în Punctele de 
trecere a frontierei de stat precum  si a  altor fapte specifice criminalitații 
transfrontaliere săvârșite in zona de competență. 

ITPF Sighetul 
Marmației 

 S.T.P.F. Suceava Permanent 

12.2. 
 
Creșterea nivelului de control si de supraveghere a frontierei externe a UE prin  
Sistemul integrat de securizare a frontierei. 

ITPF Sighetul 
Marmației S.T.P.F. Suceava  2018 

12.3. 

Asigurarea controlului și supravegherii frontierei de stat conform Regulamentului 
562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instruire 
a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de catre persoane ( 
Codul frontierelor Schengen ). 

ITPF Sighetul 
Marmației 

S.T.P.F. Suceava  Permanent 

13. Managementul situațiilor de urgență și protecția infrastructurilor critice 

13.1. 

Actualizarea permanenta a Planului de protecție si intervenție in situații de protecție 
civila, a Planului de evacuare in situații de urgența, a Planului de acțiune in cazul 
producerii unei situații de urgența, generata de seism si a Planului de asigurare a 
continuității activității inspectoratului in cazul producerii unei pandemii. 

ITPF Sighetul 
Marmației 

S.T.P.F. Suceava,  Permanent 

13.2. 
Participarea, ca forță de sprijin, in vederea limitării pagubelor produse în cadrul unor 
situații de urgență. 

ITPF Sighetul 
Marmației 

S.T.P.F. Suceava Permanent 

14. Cooperarea internațională – cooperarea polițienească în vederea combaterii criminalității transfrontaliere 

14.1. 
 

Intensificarea cooperării bilaterale cu structurile similare din Ucraina in domeniul 
managementului frontierei comune si combaterii criminalității transfrontaliere. 

ITPF Sighetul 
Marmației 

 
S.T.P.F. Suceava Permanent 

15. 

Cooperarea cu instituțiile din sistemul de securitate internă al UE (dezvoltarea relațiilor și cooperării cu structurile similare din 
țările U.E, dar și cu diverse organisme și organizații internaționale cu atribuții în domeniul  managementului  frontierei și 

combaterea criminalității transfrontaliere: FRONTEX, EUROPOL, CEPOL, EUBAM, SELEC  FRONTEX, precum și 
implementarea politicilor europene in domeniu 

15.1. 
Efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru participarea polițiștilor de frontiera 
din cadrul structurilor Poliției de Frontieră Suceava la Operațiunile Comune 

ITPF Sighetul 
Marmației 

S.T.P.F Suceava 31.12.2017 
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organizate de către Agenția FRONTEX  precum și celelalte organizații 
internaționale cu atribuții în domeniul managementului frontierei,în străinătate cât și 
pentru primirea polițiștilor străini detașați la structurile p.f. in cadrul Operațiunilor 
Comune 

 

16. Asigurarea resurselor  umane, materiale și logistice necesare implementării managementului  integrat al frontierei 

16.1. 

Asigurarea resurselor  umane, materiale și logistice necesare implementării 
managementului  integrat al frontierei, prin realizarea unor mecanisme moderne de 
gestiune a documentelor, resurselor materiale și umane care să conducă la creșterea 
eficienței Poliției de Frontieră. 

ITPF Sighetul 
Marmației 

 
S.T.P.F. Suceava,  31.12.2017 

17. 
Promovarea imaginii instituției  în societatea civilă, transparență decizională, precum și asigurarea accesului cetățenilor la 

informațiile de interes public 

17.1. 

Informarea opiniei publice despre activitățile desfășurate de structurile P.F. Suceava 
, realizarea de materiale informative ( știri, comunicate, buletine informative) și 
transmiterea acestora către mass-media, precum și publicarea pe site-ul I.T.P.F. 
Sighetu Marmației 

ITPF Sighetul 
Marmației I 

S.T.P.F. Suceava 
Permanent 

17.2. 
Asigurarea accesului la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001, 
privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările 
ulterioare. 

ITPF Sighetul 
Marmației  S.T.P.F. Suceava,  Permanent 

18. 
Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizarea populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în 

cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber 

18.1. 

1.1. Implementarea de proiecte de formare în domeniul adicţiilor destinate 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

 

A.N.A 

C.P.E.C.A 
C.P.E.C.A. 2018 

18.2. 
2. Implementarea de proiecte, la nivel local, de intervenţie timpurie în mediul 
preşcolar, prin creşterea influenţei factorilor de protecţie şi scăderea influentei 
factorilor de risc. 

A.N.A 

C.P.E.C.A 
C.P.E.C.A. 2018 

18.3 

Implementarea de proiecte locale de educaţie nonformală, în vederea dezvoltării 
personalităţii de tip asertiv şi a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea 
deciziilor corecte şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool, droguri şi 
substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, proiecte adresate elevilor de gimnaziu. 

A.N.A 

C.P.E.C.A 
C.P.E.C.A 2018 
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18.4 

. Dezvoltarea, la nivel local, de proiecte de informare, educare, conştientizare cu 
privire la consumul de tutun, alcool şi  droguri ilegale, adresate elevilor din 
învăţământul preuniversitar şi universitar în conformitate  cu studiile efectuate în 
domeniu 

A.N.A 

C.P.E.C.A 
C.P.E.C.A 2018 

19. 
Creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea evitării transformării consumului 

experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber 

19.1. 
. Implementarea unui proiect local de prevenire indicată a consumului de droguri 
adresate elevilor din învăţământul preuniversitar/ universitar, aflaţi la debutul 
consumului de tutun, alcool, droguri şi noi substanţe psihoactive 

A.N.A 

C.P.E.C.A 
C.P.E.C.A. 2018 

20. 
Creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a familiilor în vederea oferirii de modele pozitive copiilor, în cadrul 

programelor de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri 

20.1. 
Implementarea unui proiect local de informare, educare şi conştientizare a familiilor 
cu privire la efectele consumului de droguri 

A.N.A 

C.P.E.C.A 
C.P.E.C.A. 2018 

21. 
Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei generale şi a populaţiei la risc asupra efectelor, riscurilor şi 
consecinţelor negative ale consumului de droguri în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri 

21.1. 
 Implementarea unor campanii de prevenire a consumului de droguri, inclusiv tutun, 
alcool, canabis şi N.S.P.-uri 

A.N.A 

C.P.E.C.A 
C.P.E.C.A.  2018 
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implicată 
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de 
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1. Dezvoltarea și intensificarea relațiilor de cooperare internațională 

1.1. 
Acțiuni în cadrul Parteneriatului cu Regiunea Cernăuți din Ucraina 
 

CJ Suceava 
Serviciul diasporă 

și parteneriate 
externe 

2018 

1.2. 
Acțiuni în cadrul Parteneriatului cu Voievodatele Podkarpackie și Silezia din Polonia 
 

CJ Suceava 
Serviciul diasporă 

și parteneriate 
externe 

2018 
 

1.3. 
Acțiuni în cadrul Parteneriatului cu Regiunea Schwaben din Germania  
 

CJ Suceava 
Serviciul diasporă 

și parteneriate 

externe 

2018 
 

1.4. 
 Acțiuni în cadrul Parteneriatului cu Departamentul Mayenne din Franța 
 CJ Suceava 

Serviciul diasporă 
și parteneriate 

externe 

2018 

1.5. 
Acțiuni în cadrul Parteneriatului cu Regiunea Luxemburg din Regatul Belgiei 
 CJ Suceava 

Serviciul diasporă 
și parteneriate 

externe 

 
2018 

2. Continuarea demersurilor pentru semnarea unor noi înţelegeri de colaborare 

2.1. 
Acțiuni comune în cadrul Parteneriatului municipiului Chişinău şi Raioanele Soroca, 
Ştefan Vodă, Sîngerei şi Rîşcani din Republica Moldova 

CJ Suceava 
Serviciul diasporă 

și parteneriate 
externe 

 

2018 

3. Promovarea oportunităților de investiții ale județului la târguri externe investiționale 

3.1. 
Participarea județului Suceava la Forumul Economic de la Krynica – septembrie 2018 
Participarea județului Suceava la Târgul de Investiții ExpoReal 2018 de la München – 
octombrie 2018 

CJ Suceava 
Serviciul diasporă 

și parteneriate 
externe 

 
2018 

3.2. Primirea delegațiilor misiunilor diplomatice și alte delegații oficiale  în județul Suceava 
Instituția 

Prefectului 
Compartiment de 

specialitate 
2018 
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��������– CUPTURĂ. CUPTE. MINORITĂȚI 
 

Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată 
Termen de 
finalizare 

1. Valorificarea patrimoniului cultural imaterial 

1.3. 
Monitorizarea intervenţiilor asupra monumentelor istorice şi controlul stării de 
siguranţă aferent regimului de exploatare al imobilelor monumente istorice, din judeţul 
Suceava 

DJC Suceava 

- Compartimentul 
Monumente 
istorice şi 
arheologie 

Permanent 

1.4. 
Monitorizarea săpăturilor arheologice efectuate în siturile din judeţul Suceava, şi 
raportarea de specialitate  către ministerul de resort 

DJC Suceava 
- Compartimentul 

Monumente 
istorice  

Permanent 

1.5. 
Întocmirea de fişe de evidenţă ale monumentelor istorice şi de Obligaţii de folosinţă  
privind monumentele istorice 

DJC Suceava 
- Compartimentul 

Monumente 
istorice  

Permanent 

1.6. 

Analizarea, verificarea şi propunerea  spre avizare a solicitării de avizare a 
proprietarilor cu privirea la introducerea monumentelor istorice în circuitul public prin 
respectarea de către proprietari a condiţiilor corespunzătoare de vizitare, fotografiere, 
filmare şi reproducere şi publicitate. 

DJC Suceava 

Compartimentele 
-Monumente 

istorice 
 

Permanent 

1.7. 

Asigură consultanţă de specialitate gratuită pentru proprietari privind reguli de protejare 
a monumentelor istorice (intervenţii de orice fel şi condiţii de exploatare ) şi posibilităţi 
de acces la sprijin financiar  ( din partea autorităţilor locale , centrale sau prin diverse 
programe de finanţare) 

DJC Suceava 

- Compartimentul 
Monumente 
istorice şi 
arheologie 

Permanent 

1.8. 

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 şi controlează modul în care instituţiile organizatoare ale 
cercetărilor şi responsabilii ştiinţifici respectă standardele şi procedurile în vigoare. 

DJC Suceava 

-Compartimentul 
Monumente 

istorice  
-Compartimentul 

Patrimoniu; 

Permanent 

1.9. 

Aplicarea managementului evidenţei patrimoniului cultural mobil, în conformitate cu 
prevederile actelor normative în vigoare, cu obiectivele majore ale activităţii de 
evidenţă a patrimoniului, cu activităţile şi etapele indicate de Institutul de Memorie 
Culturală – CIMEC, de pe lângă MCPN 

DJC Suceava 
-Compartimentul 

Patrimoniu; 
31.12.2017 

1.10. 
Evidenţierea, fişarea, catalogarea, clasare, monitorizarea bunurilor culturale mobile şi a 
celor susceptibile de a fi clasate, ca bunuri culturale mobile,  precum şi a regimului 
circulaţiei lor. 

DJC Suceava 
-Compartimentul 

Patrimoniu  
Permanent 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată 
Termen de 
finalizare 

1.11. 
Mediatizarea, educarea, informarea, cetăţenilor în probleme  esenţiale legate  de 
protejarea patrimoniului cultural naţional 

DJC Suceava 

Compartimentul 
Cultură, culte, 

asistenţă 
management, 

resurse umane; 

Permanent 

2. Colaborare cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru  protejare şi punerea în valoarea a bunurilor din patrimoniu 
cultural naţional pentru aplicarea prevederilor legale în domeniu 

2.1. 

Iniţierea şi încheierea de protocoale de colaborare între  diferite autorităţi sau instituţii 
publice ( Poliţia de frontieră, Inspectoratul Judeţean pentru situaţii  de urgenţă  Suceava 
), alţi factori interesaţi cu atribuţii legale în acest domeniu, în vederea exercitării 
atribuţiilor de inspectare, conform legii 

DJC Suceava 
 conducătorul 

instituţiei - 
31.12.2017 

2.2. 
Desfăşurarea de activităţi specifice de protejarea, promovare şi punere în valoare a 
monumentelor istorice, de educaţie în şi prin cultură, educaţie civică  pro-patrimoniu la 
nivelul judeţului Suceava 

DJC Suceava 

- Compartimentul 
Cultură, culte, 

asistenţă 
management, 

resurse umane; 

Permanent 

2.3. 
Colaborarea cu autorităţile locale din judeţul Suceava pentru protejarea patrimoniului 
cultural imobil din judeţ 

DJC Suceava 
Compartimentele     

- Monumente  
- Patrimoniu 

Permanent 

2.4. 

Stabilirea unor parteneriate la nivel local , cu respectarea atribuţiilor şi activităţilor 
specifice 
părţilor, în vederea protejării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional şi 
local. 

DJC Suceava 
Compartimentul 

Patrimoniu 
Permanent 

2.5. 

Verificare/ Îndrumarea/ Controlarea  Muzeelor şi colecţiilor publice, aflate în 
subordinea administraţiei publice locale, a persoanelor fizice şi juridice de drept privat, 
din aria de competenţă a instituţiei, în domeniul respectării legislaţiei specifice, inclusiv 
a modului de respectare a condiţiilor / normelor de (re) acreditare 

DJC Suceava 
Compartimentul 

Patrimoniu; 
 

Permanent 

2.6. 

Înregistrarea şi soluţionarea înştiinţărilor primarilor din judeţ  privind bunurile 
arheologice  descoperite întâmplător de persoanele fizice şi predate de acestea , 
preluarea bunurilor astfel predate, stabilirea prin experţi acreditaţi ai MCPN a valorii 
bunurilor respective, precum şi instituţia publică specializată în administrarea căreia se 
va transmite bunurile în cauză 

DJC Suceava 

Compartimentul 
Patrimoniu 

cultural naţional 
mobil şi 

imaterial; 
 

Permanent 

3. Finanţare , în condiţiile legii , a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale  în scopul păstrării, conservării şi punerii în valoare a 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată 
Termen de 
finalizare 

patrimoniului cultural naţional al judeţului Suceava 

3.1 
Finanţare , în condiţiile legii , a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale  în 
scopul păstrării, conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional al 
judeţului Suceava 

DJC Suceava 
compartimentului 

financiar – 
contabilitate,  

Funcţie de 
bugetul 
alocat  

4. 
Sprijinirea, în condiţiile legii, a activităţilor organizaţiilor neguvernamentale şi a altor persoane juridice de drept privat cu activitatea 

în domeniul culturii pentru păstrarea şi creşterea interesului pentru cultură precum şi dezvoltarea omului prin cultură 

4.1. 
Iniţierea şi sprijinirea, în condiţiile legii, a acţiunilor de revitalizare a tradiţiilor şi 
obiceiurilor locale, a ocupaţiilor specifice tradiţionale, de formare a specialiştilor şi 
meseriaşilor în domeniul artizanatului şi meşteşugurilor tradiţionale 

DJC Suceava 
Compartimentul 

Patrimoniu  
Permanent 

4.2. 
Colaborare cu reprezentanţi ai administraţie publice locale, instituţii publice de cultură, 
ONG-uri, şi alţi factori/ actori locali, în promovarea , conservarea şi dezvoltarea vieţii 
culturale locale precum şi încheierea de parteneriate / acorduri de colaborare cu acestea  

DJC Suceava 
Conducerea 
instituţiei 

Permanent 

4.3. 
Realizarea Buletinului informativ al Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu  Naţional 
Suceava; 

DJC Suceava 
- Compartimenul 

Patrimoniu  
 

5. 
Colaborarea cu autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul 

cultural, al artelor şi al informării publice,  pentru primirea de date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin ( 
conf. (HG. 90/2010art. 17 (1) b) 

5.1. 
Asigurarea demersurilor necesare inventarierii şi verificarea actualizării  permanente a 
evidenţei patrimoniului imobil şi comunicarea trimestrial la INP informaţii şi date 
necesare realizării şi actualizării Listei Monumentelor Istorice 

DJC Suceava 

Compartimentele: 
Monumente 

istorice 
şi Patrimoniu ; 

Permanent 

5.2. 
Iniţierea, organizarea, realizarea şi  actualizarea evidenţei, registrelor agenţilor 
economici autorizaţi să comercializeze, prin vânzare publică sau prin intermediere, 
bunuri culturale mobile 

DJC Suceava 
Compartimentul 

Patrimoniu  
Permanent 

6. 
Îndeplinirea obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite de lege; şi 

colaborarea cu instituţiile din judeţ în vederea ducerii la îndeplinire a acestor sarcini( conf. Pegii 199/2008, art.28, alin 10, (5) – cu O. 
N.  R. C  şi Administraţia Finanţelor Publice Suceava 

6.1. 
Controlul permanent al stării de securitate şi conservare a bunurilor culturale  mobile 
clasate/ aflate în evidenţă, şi acordarea de consultanţă de specialitate ori de câte ori este 
necesar şi/sau la cererea proprietarilor  sau titularilor altor drepturi reale. 

DJC Suceava 
-Compartimentul 

Patrimoniu  
 

Permanent 

6.2. 
Verificarea/ Îndrumarea agenţilor economici autorizaţi de MCPN să comercializeze 
bunuri culturale mobile, cu privire la respectarea obligaţiilor legale ce le revin 

DJC Suceava 
Compartimentele: 

- Patrimoniu  
permanent 

6.3. 
Medierea pe lângă partenerii publici şi privaţi a oportunităţilor de valorificare a 
potenţialului cultural şi al patrimoniului cultural  local, în realizarea incluziunii sociale, 

DJC Suceava 
-Compartimentul 

Patrimoniu 
permanent 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată 
Termen de 
finalizare 

pentru formare profesională a specialiştilor în domeniul protejării patrimoniului cultural 
naţional, material şi imaterial, precum şi asigurarea continuităţii  şi/ sau renaşterii 
profesiilor necesare, de la cele de cercetător , până la acelea de restaurator, specialist în 
marketing cultural, etc. 

cultural naţional 
mobil şi imaterial 

- conducerea 
instituţiei 

7. Valorificarea patrimoniului cultural imaterial 

7.1. 
Organizarea /participarea la  manifestările culturale aprobate în Calendarul acțiunilor 
culturale 

CJ Suceava 
Centrul Cultural 

„Bucovina” 
2018 

8. 
Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului preuniversitar, precum și a cercetării științifice în domeniul 

patrimoniului la nivelul învățământului universitar 

8.1. 
Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului preuniversitar, 
precum și a cercetării științifice în domeniul patrimoniului la nivelul învățământului 
universitar 

CJ Suceava 
Muzeul 

Bucovinei 
2018 

9. Centenarului Marii Uniri 

9.1. 

-  Pregătirea unei expoziții referitoare la Centenar și a unei medalii 
- Pregătirea unui simpozion științific pentru 2018 referitor la Unirea Bucovinei cu 
România  
- Realizarea unei medalii aniversare  
-Alte actiuni destinate Centenarului  

CJ Suceava 
Instituția 

Prefectului   

CJ  -Muzeul 
Bucovinei  
Instituția 

Prefectului , 
Universitatea  

UAT  
ONG   

2018 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

1. Asigurarea competițiilor și evenimentelor sportive la toate nivelurile 

1.1. 
Organizarea în cele mai bune condiţii a competiţiilor sportive şi a acţiunilor sportiv-
recreative cuprinse în calendarul competiţional judeţean 

Direcția 
Județeană de 

Tineret și 
Sport  

-DJST 
-Cluburi 
Asociații  
sportive 

 

2018 

1.2. 
Organizarea şi desfăşurarea activităţii sportive de către copii şi juniori- selecţie 

- Selecţie pentru ramuri de sport 
DJST  

-DJST; Cluburi  
-Asociaţii 
sportive 

2018 

1.3. 
Asigurarea în colaborare cu federaţiile sportive a organizării şi desfăşurării în condiţii 

optime a etapelor finale, precum şi pregătirea loturilor reprezentative 
-DJST  

-DJST  
-Federaţii  

2018 

1.4. 
Îndrumarea unităţilor şi secţiilor de performanţă,în vederea pregătirii sportivilor ce fac 
parte din loturile naţionale de juniori, tineret şi seniori în vederea creşterii 
performanţelor acestora; 

-DJST  
-DJST  

-Federaţii  
2018 

1.5. 
Realizarea acţiunilor/activităţilor din Calendarul Sportiv Judeţean în cadrul 
Programului P2-,,Sportul pentru toţi” 
 

-DJST  
-DJST 

-Structuri 
Sportive 

2018 

2.  Programe de formare voluntari și instructori 

2.1. - Organizare de cursuri de perfecţionare în colaborare cu formatori autorizaţi. -DJST  
-DJST  

-L.P.S. Suceava 
-Asociaţii  

2018 

2.2. 
Încheierea de  contracte de voluntariat în baza legislației în vigoare în domeniul sportiv 
de performanţă şi ,,Sportul pentru toţi” 

 
-DJST  

-DJST  
-Cluburi sportive, 

Asociaţii  
2018 

3. Dezvoltarea relațiilor internaționale 

3.1. 

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu sportivii din Regiunea Cernăuţi(Ucraina) şi 
Republica Moldova 
- Acţiuni sportive la discipline cu corespondent în cele 3 state: atletism, fotbal, tir cu 
arcul, tir sportiv, rugby. 

-DJST  

-DJST.  
-Cluburi 
/Asociații 
sportive,  

2018 

4. Dezvoltarea bazei sportive 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

4.1. 
 Actiuni de îndrumare şi consiliere conform normativelor de construire a bazelor 
sportive 

-DJST 
Suceava 

-DJST  
-Autorităţi locale 

2018 

5. 
Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de tineret la nivel judeţean şi naţional in scopul acoperirii tuturor nevoilor reale ale 

tinerilor si prin antrenarea instituțiilor publice si a societății civile 

5.1 
Dezvoltarea capacității de comunicare interinstituțională și promovare a activităților 
specifice în rândul tinerilor din Consiliile Școlare ale Elevilor din regiunea de Nord. 

DJST  
DJST Suceava 

ONGT uri  
2018 

5.2. 
Sustinerea mediului asociativ de tineret prin promovarea activitatilor tinerilor care nu 
au posibilitatea financiara de a-si asigura vizibilitatea actiunilor non-profit la nivelul 
comunitati 

DJST  
DJST, 

ONGT uri  
2018 

5.3. 
Actiuni pentru descoperirea tinerilor talentati din judet care vor fi promovați în cadrul 
unui eveniment public 

DJST  

DJST  
ISJ  

CEPECA  
IPJ  

ONGT- uri  
 

2018 
 

6. Implicarea tinerilor în viața comunității  

6.1. 
Promovarea activităţilor de interes pentru tineri pentru a marca anumite evenimente 
destinate tinerilor 

DJST 
Suceava 

DJST  " 
ONGT-uri  

instituții publice  
2018 
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Nr. 
crt. 

Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

responsabilă 
Entitate 

implicată  
Termen de 
finalizare 

1. Relația cu diaspora 

1.1. 

Promovarea informațiilor de interes pentru diaspora pe facebook și pe pagina web a 
instituției, secțiunea Relația cu diaspora; 
Intermedierea legăturii între diasporă și instituțiile statului; 
 

CJ Suceava 
Serviciul 

diasporă și 
parteneriate  

2018 

1.2. 
Organizarea, în județul Suceava, sub egida „Luna august – luna diasporei”, a unor 
evenimente de interes pentru diaspora 

CJ  
Instituția 

Prefectului 
Suceava   

Serviciul 
diasporă și 
parteneriat 

2018 

 


