Compartimentul dezvoltare economică şi programe
Activitatea compartimentului asigură realizarea obiectivelor Programului de Guvernare în domeniul
dezvoltării economice şi a programelor naţionale si europene la nivelul judeţului Suceava şi are următoarele
atribuţii principale:
1. monitorizarea permanentă a modului de aplicare în judeţ a Programului de Guvernare;
2. monitorizarea permanentă a programelor şi strategiilor guvernamentale la nivelul judeţului Suceava;
3. elaborarea, pe baza Programului de guvernare, a programelor şi strategiilor generale şi sectoriale de
dezvoltare economico-socială a judeţului sau a zonei, cu consultarea largă a autorităţilor publice locale şi
a serviciilor publice deconcentrate;
4. elaborarea Planului anual de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare;
5. monitorizarea trimestrială a Planului anual de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse
în Programul de Guvernare;
6. elaborarea Raportului anual privind starea economico-socială a judeţului
7. acordarea de sprijin autorităţilor locale de pe teritoriul judeţului în stabilirea priorităţilor de dezvoltare
regională şi elaborarea programelor de dezvoltare regională în colaborarea cu Agenţia de Dezvoltare NordEst;
8. formularea de propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, în concordanţă cu prevederile
planului de dezvoltare regională şi după consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a
conducătorilor serviciilor publice deconcentrate pentru a fi aduse la cunoştinţa Agenţiei de Dezvoltare Nord
Est, a Guvernului României în vederea includerii acestora in Strategiile de dezvoltare regională şi naţională;
9. actualizarea permanentă a bazei de date care cuprinde principalii indicatori economico - sociali de la
nivelul judeţului;
10. asigurarea cooperării, în domeniul dezvoltării economice, dintre administraţia locală, patronate, mediul
de afaceri, serviciile deconcentrate, mediul universitar şi societatea civilă;
11. identificarea problemelor cu care se confruntă mediul de afaceri, sintetizarea acestora în vederea găsirii
unor soluţii de rezolvare;
12. actualizarea bazei de date cuprinzând organizaţiile neguvernamentale active de la nivelul judeţului,
care solicită sprijin şi colaborare Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava;
13. participarea la acţiunile/proiectele derulate de organizaţiile neguvernamentale de la nivelul judeţului;
14. colaborarea cu Comisia Naţională de Prognoză în vederea completării şi transmiterii de către agenţii
economici nominalizaţi din judeţul Suceava a formularelor de anchete economice;
15. elaborarea şi monitorizarea Planului anual pentru realizarea politicilor naţionale de afaceri europene
şi intensificarea relaţiilor internaţionale la nivelul judeţului Suceava;
16. elaborarea de propuneri şi monitorizarea modului de îndeplinire a sarcinilor ce revin judeţului Suceava
din angajamentele asumate de România în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale pe baza
consultării cu autorităţile administraţiei publice locale şi a serviciilor publice deconcentrate ;
17. acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale şi altor instituţii guvernamentale
sau organizaţii neguvernamentale privind elaborarea acordurilor de colaborare, înfrăţiri sau alte teme din
domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale;
18. realizarea evidenţei centralizate a tuturor activităţilor de afaceri europene şi relaţii de colaborare
internaţională, parteneriate, acorduri încheiate cu diverse instituţii, autorităţi ale administraţiei publice
locale, agenţi economici şi organizaţii neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, etc.;
19. desfăşurarea activităţilor menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice
locale, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale, a programelor cu finanţare externă iniţiate şi
susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale, prin elaborarea de buletine
informative lunare, actualizarea site-ului instituţiei pe această problematică
20. acordarea de sprijin şi organizarea de sesiuni de informare a autorităţilor administraţiei publice locale,
a ONG-urilor, a agenţilor economici şi altor solicitanţi în accesarea fondurilor structurale;
21. monitorizarea stadiului de implementare a proiectelor finanţate prin fonduri structurale;

22. desfăşurarea sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul reţelei a activităţilor necesare

pentru a răspunde solicitărilor centrului SOLVIT, cu privire la sesizările referitoare la încălcarea
reglementărilor UE de către autorităţile publice din judeţ;
23. asigurarea îndeplinirii atribuţiilor prefectului privind respectarea prevederilor legale referitoare la
minorităţilor naţionale;
24. asigură participarea la acțiunile organizațiilor minorităților naționale
25. asigurarea traducerii neoficiale, pentru uz intern, la solicitarea conducerii instituţiei a corespondenţei
şi a altor documente elaborate de instituţiile şi organismele internaţionale, necesare desfăşurării activităţii
instituţiei, care nu necesită utilizarea unui traducător autorizat;
26. identificarea, în actele normative adoptate de către autorităţile publice locale, a obstacolelor în calea
liberei circulaţii a serviciilor şi persoanelor şi eliminarea acestora;
27. participarea la activităţile Comisiei de Incluziune Socială de la nivelul judeţului Suceava;
28. participarea la activităţile Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;
29. participarea la seminarii/cursuri de formare/dezbateri publice în cadrul programele/proiectele
implementate de Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Administraţiei Publice şi
Dezvoltării Regionale, Ministerul Afacerilor Europene, Institutul Naţional de Statistică, Agenţia de
Dezvoltare Regională Nord –Est şi alte instituţii centrale, judeţene sau locale.
30. aducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin prefectului, conform legii, în activităţile derulate la nivel
naţional şi acordarea sprijinului autorităţilor administraţiei publice locale pentru derularea în condiţiile legii
a acestor acţiuni (Recensământul general agricol, Recensământul populaţiei şi locuinţelor şi alte programe
naţionale )
31. participare la activităţile Comisiei pentru combaterea violenţei în sport; Îndeplinirea funcţiei de
raportor judeţean şi participare în cadrul echipei interinstituţionale de lucru pentru realizarea cooperării în
domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane la nivelul judeţului Suceava
32. Participare în cadrul Grupului de lucru pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea Strategiei
Judeţene Antidrog 2014-2020 şi a Planului de Acţiune 2014-2016 aferent
33. Monitorizarea acţiunilor de control întreprinse la nivel judeţean privind Substanţe Noi cu Proprietăţi
Psihoactive (SNPP)
34. Asigură secretariatul în cadrul Comisiei de protecţie a mediului şi ecologie de la nivelul Instituţiei
Prefectului-judeţul Suceava prin responsabilul de mediu desemnat
35. Elaborarea Planului de acţiuni pentru realizarea politicilor naţionale, politicilor de afaceri europene şi
intensificarea relaţiilor internaţionale
36. Actualizarea permanentă a Registrului instituţional de evidenţă a activităţilor de relaţii internaţionale.
37. colaborează cu celelalte servicii/compartimente din cadrul instituţiei prefectului în vederea îndeplinirii
sarcinilor de serviciu.

