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Capitolul I – POLITICI MACROECONOMICE. FISCALITATE. BUGET

Nr.
crt.
1.
1.1

1.2

1.3
2
2.1

2.2

Obiectivul/ Acţiunea

Instituție
responsabilă

Reducerea evaziunii fiscale și a economiei subterane
Verificarea realității și legalității sumelor cuprinse în cererile de rambursare a TVA solicitate de
AJFP Suceava
agenții economici.
Verificarea agenților economici cu privire la modul de calculare, evidențiere și virare în
cuantumurile și la termenele stabilite de lege a obligațiilor față de bugetul de stat; se va acorda
prioritate agenților economici ce desfășoară activități în domenii cu grad de risc ridicat în
producerea evaziunii (energetice, alcool, tutun, agroalimentare, transport, turism, construcții, AJFP Suceava
lemn, forță de muncă), precum și a celor care înregistrează restanțe la plată, care nu depun
deconturi sau care au TVA de rambursat mai multe luni în decursul unui an și nu solicită
rambursarea acestuia
Efectuarea de controale încrucișate, cercetări la fața locului la solicitarea structurilor ANAF,
Instituția Prefectului, Corpul de Control al Guvernului etc., referitoare la sesizările diferitelor AJFP Suceava
persoane fizice sau juridice care semnalează fapte de evaziune săvârșite de agenți economici
Creșterea eficienței colectării
Realizarea la nivelul planificat și comunicat de Direcția Generală de Planificare, Monitorizare și AJFP Suceava
Sinteză din ANAF a programului de încasări venituri bugetare. Dezvoltarea sistemului de
monitorizare și raportare în vederea îmbunătățirii metodologiilor de prognoză pentru estimarea
veniturilor fiscale
Evaluarea arieratelor în raport cu posibilitățile reale de recuperare. Diminuarea arieratelor AJFP Suceava
recuperabile în sold la finele anului precedent.
Aplicarea tuturor măsurilor de executare silită în vederea recuperării creanțelor fiscale.

AJFP Suceava

Implementarea unui management performant al arieratelor prin acordarea de eşalonări la
plată pentru societăţile cu dificultăţi financiare.

AJFP Suceava

2.4
3.
3.1

Îmbunătățirea relației cu contribuabilul și a comunicării cu instituțiile publice
Informarea contribuabililor cu privire la drepturile și obligațiile lor în relația cu administrația AJFP Suceava

2.3

Indicator

Termen de
finalizare

Nr. verificări

2019
2019

Nr. verificări

Nr. controale

2019

Val. încasări

2019

Val. arierate

2019

Val executări silite

2019

Val. eșalonări de
plată

2019

Nr. informări

2019

3.2
3.3
3.4
4.
4.1.
4.2.
5

fiscală, inclusiv în ceea ce privește facilitățile oferite
Promovarea depunerii on-line a declarațiilor şi a plăţilor electronice; extinderea utilizării
AJFP Suceava
Sistemului Electronic Naţional de Plăţi on-line.
Extinderea utilizării de către contribuabili a Spaţiului Privat Virtual
AJFP Suceava
Extinderea utilizării de către instituţiile publice a schimbului de informaţii în formă
AJFP Suceava
dematerializată, prin aderarea la sistemul PATRIMVEN
Creşterea conformării voluntare
Creşterea conformării voluntare a contribuabililor la declararea obligaţiilor fiscale
AJFP Suceava
Creşterea conformării voluntare la plata obligaţiilor fiscale
AJFP Suceava

Monitorizarea operațiunilor de tranzit

5.2
5.3
5.4
5.5
6

Monitorizarea controlului ulterior
Monitorizarea controlului nefiscal
Monitorizarea operațiunilor de export
Gestionarea traficului ilicit cu țigarete , produse energetice și alcool

7
7.1
7.2
8.

2019

Nr. acțiuni

2019

Nr.acțiuni

2019

Nr. acțiuni
Nr acțiuni

2019
2019

Birourile Vamale
Suceava, Siret
Dornești

2019

Creșterea eficienței controlului vamal

5.1

6.1

Nr. declaratii

Direcția
Generală a
Vămilor
Direcția
Regională a
Vămilor
DGV
DGV
DGV
DGV

BV Siret
2019
BV Siret
2019
BV Siret
2019
BV Siret
2019
Gestionarea eficientă a sistemelor electronice dedicate managementului riscurilor în domeniul activității financiare
Responsabilizarea și, după caz instruirea, funcționarilor vamali în vederea utilizării optime a
BV Suceava
DGV
2019
aplicațiilor din sistemele CRMS si RMF-RO
Siret
Urmărirea şi combaterea fraudelor cu produse accizabile
Urmărirea încheierii legale a mișcărilor de produse accizabile în regim suspensiv în aplicația
BV Suceava
DGV
2019
EMCS-RO
Siret
BV Suceava
Acțiuni de control la agenții economici şi asupra mijloacelor de transport sosite la aceștia
DGV
2019
Siret
Utilizarea tehnicilor de management în vederea creșterii colectării taxelor în cadrul operațiunilor vamale

8.1

Gestionarea datelor și informațiilor din surse interne/externe (CRMS- RIF, AFIS– MAB, CEN),
realizarea de produse de analiză de risc (profile de risc, propuneri control ulterior, alerte, etc.)

8.2

Aplicarea masurilor de control a valorii în vamă la importul de mărfuri

8.3

Aplicarea măsurilor pentru combaterea subevaluării mărfurilor puse în liberă circulație de către

DGV
BVI Suceava
DGV
BV Dornești
DGV

Nr. operațiuni

2019

Nr. operațiuni

2019

Nr. operațiuni

2019

8.4

agenții economici din raza de competență
Verificări ulterioare privind originea mărfurilor declarate /Regularizare în vederea recuperării la
bugetul de sat a sumelor constate

BVI Suceava
DGV
BVI Suceava

Nr operațiuni

2019

Nr. rapoarte

2019

Nr. acțiuni

2019

9
9.1
9.2
10

Monitorizarea modului de cheltuire a banului public la nivelul autorității județene
Asigurarea publicității bugetului și execuției bugetare

10.1

Monitorizarea Programului pentru școli al României, la nivelul județului Suceava

CJ Suceava
Instituția
Prefectului

Nr. acțiuni

2019

10.2

Monitorizarea asigurării necesarului de formulare privind atestatele de producător și carnetele
de comercializare a produselor din sectorul agricol prevăzute de Legea nr.170/2017 privind
modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor
din sectorul agricol

CJ Suceava

Nr. acțiuni

2019

Utilizarea transparentă a resurselor bugetare
CJ Suceava
CJ Suceava

Implementarea Programelor guvernamentale

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

Nr.
crt.
1

Obiectivul/ Acţiunea

1.1
1.2

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

2.1.
3.
3.1.
4.

4.1

4.2

Indicator

Termen de
finalizare

Actualizarea baza
de date

Permanent și
la

Actualizarea baza
de date

Permanent și
la solicitare

Monitorizarea situației agenților economici
Monitorizarea permanentă a bazei de date cu agenții economici înmatriculați /radiați de la
nivelul județului Suceava

2.

Instituție
responsabilă

Oficiul
Registrului
Comerțului
Oficiul
Registrului
Comerțului

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

CNCIR S.A. –
Sucursala
Suceava

Nr. verificări

Termene
specificate în
comenzile
deținătorilor

Autorizarea funcționării echipamentelor/ instalațiilor din aria de activitate
Termene
specificate în
Nr. verificări
comenzile
deținătorilor
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
Comisariatul
Judeţean pentru
Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni tematice de control la nivel judeţean pentru evaluarea
Nr. controale
Protecţia
2019
riscului produselor potenţial periculoase.
tematice
Consumatorilor
Suceava (CJPC)
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
CJPC
Nr. controale
2019
verificarea măsurilor stabilite prin documentele de control.
Efectuarea verificării tehnice a tuturor echipamentelor/ instalațiilor la care se va solicita
autorizarea funcționării

CNCIR S.A. –
Sucursala
Suceava

4.3
4.4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
7.2

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
CJPC
produsele periculoase.
Revizuirea, îmbunătăţirea şi elaborarea unor proceduri pentru aplicarea unitară a legii privind
CJPC
securitatea generală a produselor.
Soluționarea problemelor consumatorilor și asociațiilor acestora
Soluţionare şi informare a petiţionarului.
CJPC
Creşterea nivelului de informare şi educare a consumatorului
Desfăşurarea de campanii şi acţiuni de informare/educare a consumatorilor.
CJPC
Asigurarea implementării reglementărilor metrologice legale
Biroul Județean
Controale metrologice tematice
Metrologie
Legală
Biroul Județean
Acordarea de autorizații și avize
Metrologie Legal

Nr. acțiuni

2019

Nr. acțiuni

2019

Nr. petiții

2019

Nr.campanii

2019

Nr. controale

2109

Nr. controale

2019

Capitolul III – FONDURI EUROPENE

Nr.
crt.

Obiectivul/ Acţiunea

Instituție
responsabilă

Indicator

Termen de
finalizare

1.

Gestionarea fondurilor nerambursabile (Finalizare proiecte aflate în implementare)

1.1.
1.2

CJ Suceava
Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Stelian” Rădăuți
Nr. contracte
2019
CJ
Suceava
Axa rutieră strategică 1 Iași - Suceava
Nr. contracte
2021
Pregătirea dosarelor în vederea promovării la finanțare nerambursabilă din fonduri structurale a unor proiecte de interes județean

2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1
4.2

Pregătirea unor proiecte de interes judeţean în vederea accesării de fonduri nerambursabile
CJ Suceava
aferente programării 2014-2020
Asigurarea sustenabilității proiectelor finanțate din fonduri structurale
Reabilitarea Cetăţii de Scaun şi a zonei de protecţie a acesteia
CJ Suceava
O clădire de patrimoniu-muzeu pentru mileniul III
CJ Suceava
Modernizarea DJ 178, Ilişeşti – Ciprian Porumbescu, km 36+150.00-44+000.00, judeţul Suceava
CJ Suceava
Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Judeţul Suceava I
CJ Suceava
Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Judeţul Suceava III
CJ Suceava
Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene
Instituția
Diseminarea informațiilor privind liniile Programele de finanțare accesibile
Prefectului
Monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu finanțare europeană de la nivelul
Instituția
județului
Prefectului

Nr. proiecte

2019

Stadiu lucrări
Stadiu lucrări
Stadiu lucrări
Stadiu
Stadiu

30.06.2021
01.11.2021
26.07.2020
26.10.2020
31.12.2020

Lunar

2019

Semestrial

2019

Capitolul IV – TURISM
Nr.
cr.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Acțiunea

Instituția
responsabilă
Promovarea internă și internațională a județului din punct de vedere turistic
Târgul Internațional de Turism Ferien Messe Viena, Austria, 10-13 ianuarie 2019
Consiliul Județean
participare/
Suceava
realizare
Târgul internațional de turism FITUR Madrid, Spania, 23-27 ianuarie 2019
Consiliul Județean
participare/
Suceava
realizare
Târgul internațional de turism Tourism.Leisure.Hotels,Chișinău, 7-10 februarie
Consiliul
Județean
participare/
2019
Suceava
realizare
Târgul Internațional de Turism BIT Milano, Italia, 10-12 februarie 2019
Consiliul Județean
participare/
Suceava
realizare
Târgul de Turism al României, Bucureşti, 21-24 februarie 2019
Consiliul Județean
participare/
Suceava
realizare
Târgul internațional de turism UTAZAS, Budapesta, Ungaria, 21-24 februarie 2019
Consiliul Județean
participare/
Suceava
realizare
Târgul internațional de turism ITB Berlin, Germania, 6-10 martie 2019
Consiliul Județean
participare/
Suceava
realizare
Târgul internațional de turism MAP - Le Monde a Paris, Franța, 14-17 martie 2019
Consiliul Județean
participare/
Suceava
realizare
Hora Bucovinei, Frasin (judeţul Suceava), mai 2019
Consiliul Județean
participare/
Suceava
realizare
Târgul internațional de turism WTM, Londra, Marea Britanie, noiembrie 2019
Consiliul Județean
participare/
Suceava
realizare
Târgul de Turism al României, Bucureşti, 14-17 noiembrie 2019
Consiliul Județean
participare/
Suceava
realizare
Târgul internațional de turism Tour & Travel, Varșovia, Polonia, noiembrie 2019
Consiliul
Județean
participare/
Suceava
realizare

Indicator

Termen de
finalizare
ianuarie
ianuarie
februarie
februarie
februarie
februarie
martie
martie
mai
noiembrie
noiembrie
noiembrie

Capitolul V – POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI
Nr.
Crt.
1.

Acțiunea / Indicator

Indicator

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

1.5

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

Statistici / rapoarte conform
documentelor de prognoză
semestriale / anuale – situaţia
proiectării
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
şcoli monitorizate şi evaluate
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză şi
prognoză semestriale / anuale –
situaţia implementării
curriculumului şcolar
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – situaţia
implementării standardelor de
calitate
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză şi
prognoză semestriale / anuale –
situaţia comunicării

1.2

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

1.6

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.

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
proiecte derulate

1.4

Termen
de finalizare

Dezvoltatea unui management eficient din persepectiva asigurării funcţionării performante a sistemului de învăţământ

1.1.

1.3

Instituția
responsabilă

Inspectoratul Şcolar
Judeţean
IȘJ

2019

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

2019
Conform graficului unic
de control al I.Ș.J.
Suceava
2019

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
C.C.D. Suceava

2019
Conform ofertelor de
formare

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

2019

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare din
reţea
Cluburi/Palatul

31 decembrie 2019

1.7

Diversificarea ofertelor educationale si de timp liber din
Palatul si Cluburile Copiilor
Organizarea şi desfăşurarea Programului „Școala altfel - Să
ştii mai multe, să fii mai bun!”

1.8

1.9

1.1
0

1.1
1

1.1
2
2.

2.1.

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”.
Implementarea măsurilor şi acţiunilor din planurile
operaţionale conform Strategiei naţionale de combatere şi
prevenire a violenţei în mediul şcolar.
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
Sprijinirea îmbunătăţirii continue a calităţii educaţiei prin
transfer de bune practici între unitățile de învățământ din
județ
Asigurarea condiţiilor de autorizare / acreditare pentru
funcţionarea reţelei şcolare judeţene pentru toate
nivelurile de învăţământ şi specializările

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză şi
prognoză semestriale / anuale –
oferta educaţională realizată
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – numărul
de activităţi realizate
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – situaţia
activităţii CSE, CJE şi CNE
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
măsuri/acţiuni derulate
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
programe şi proiecte derulate

Copiilor
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Cluburi/Palatul
Copiilor
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare din
reţea
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Consiliul Județean
al Elevilor
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare din
reţea
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare din
reţea

14 iunie 2019

14 iunie 2019

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

31 decembrie 2019

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
activităţi derulate

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

2019
Conform graficului
reuniunilor
coordonatorilor CEAC

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
şcoli autorizate/acreditate

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

Permanent
Conform calendarului
ARACIP

Asigurarea educației de calitate astfel încât conținutul educațional să corespundă cu cerințele de pe piața muncii și ale
societății digitale în condiţiile garantării egalității de șanse tuturor actorilor implicați în actul educational
Informarea, formarea, consilierea şi monitorizarea cadrelor

Statistici / rapoarte conform

Inspectoratul Şcolar

2019

didactice privind aplicarea curriculum-ului şcolar în scopul
adaptării demersurilor didactice de predare-învăţareevaluare centrate pe elev
2.2

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

2.3

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

2.4

Coordonarea desfașurării evaluării naționale la clasa a VIIIa

2.5
2.6.

2.7

2.8

2.9

Coordonarea desfașurării examenului național de
bacalaureat 2019
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.,
Organizarea unor evenimente la nivel județean pentru
promovare, evidenţierea şi recompensarea a elevilor/
cadrelor didactice cu performanţe deosebite
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
Desfăşurarea activităţilor de inspecţie planificate /

documentelor de prognoză
semestriale / anuale – număr de
cadre didactice implicate

Judeţean Suceava
Conform planificarii
Cercurile
activităţilor metodice
pedagogice pe
pe discipline
discipline și domenii
Statistici / rapoarte conform
Inspectoratul Şcolar
14 iunie 2019
documentelor de diagnoză
Judeţean Suceava
semestriale / anuale – număr de Centrul Județean de
elevi / profesori implicaţi
Resurse și Asistență
Educațională
Unităţile şcolare din
reţea
Statistici / rapoarte conform
Inspectoratul Şcolar
14 iunie 2019
documentelor de diagnoză
Judeţean Suceava
semestriale / anuale –
Unităţile şcolare din
rezultatele evaluărilor
reţea
Statistici / rapoarte conform
Inspectoratul Şcolar
28 iunie 2019
documentelor de diagnoză
Judeţean Suceava
semestriale / anuale –
Unităţile şcolare din
rezultatele evaluărilor
reţea
Statistici / rapoarte conform
Inspectoratul Şcolar
21 septembrie 2019
documentelor de diagnoză
Judeţean Suceava
semestriale / anuale –
Unităţile şcolare din
rezultatele examenului
reţea
Statistici / rapoarte conform
Inspectoratul Şcolar
2019
documentelor de diagnoză
Judeţean Suceava
Conform calendarelor
semestriale / anuale –
Unităţile şcolare din
M.E.N. și I.Ș.J.
rezultatele competiţiilor şcolare
reţea
Statistici / rapoarte conform
Inspectoratul Şcolar
31 decembrie 2019
documentelor de diagnoză
Judeţean Suceava
semestriale / anuale –
centralizarea performanţelor
Statistici / rapoarte conform
Inspectoratul Şcolar
2019
documentelor de prognoză
Judeţean Suceava Conform graficului unic
semestriale / anuale – situaţia
de control al I.Ș.J.
activităţilor de inspecţie
Suceava
Statistici / rapoarte conform
Inspectoratul Şcolar
2019

proiectate asigurând utilizarea eficientă a resurselor
2.1
0

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

2.1
1

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

2.1
2

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

2.1
3

2.1
4

2.1
5

documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – situaţia
activităţilor de inspecţie
Statistici / rapoarte conform
documentelor de prognoză
semestriale / anuale – situaţia
acţiunilor de îmbunătăţire
(corective şi preventive)
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – situaţia
activităţilor de inspecţie
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
clase şi specializări aprobate

Judeţean Suceava
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

Conform graficului unic
de control al I.Ș.J.
Suceava
2019
Conform planurilor de
măsuri

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

2019
Conform procedurilor
I.Ș.J.

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

2019
Conform calendarului
admiterii

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

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – situaţia
acreditărilor/autorizărilor

14 iunie 2019

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

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale –
realizarea ofertei educaţionale

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
CJRAE Suceava
Unităţile şcolare din
reţea

31 decembrie 2019

Coordonarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru
anul școlar 2019-2020.

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale –
rezultatele admiterii

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare din
reţea

16 septembrie 2019

Realizarea planului de şcolarizare pentru învăţământul

Statistici / rapoarte conform

Inspectoratul Şcolar

16 septembrie 2019

2.1
6

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

documentelor de diagnoză
semestriale / anuale –
realizarea planului de
şcolarizare

Judeţean Suceava
Unităţile şcolare cu
ÎPT

2.1
7

Coordonarea acţiunilor de administrare a programelor
sociale Ex. Bani de liceu şi Euro200, Rechizite şcolare în
vederea susţinerii financiare a elevilor dezavantajaţi socioeconomic

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
beneficiari

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare din
reţea

2019
Conform graficelor
M.E.N.

2.1
8

Susţinerea unităţilor şcolare pentru dezvoltarea studiului
limbilor materne

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
beneficiari

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare

2019
Conform protocoalelor
încheiate

2.1
9

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

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

16 septembrie 2019

2.2
0

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

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale –
rezultatele admiterii
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
beneficiari

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
CJRAE Suceava

2019
conform cazurilor
semnalate /
identificate

2.2
1

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

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale –
realizarea planului de
şcolarizare

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare cu
ÎPT

16 septembrie 2019

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
beneficiari

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

2019

2.2
2

Monitorizarea programelor de tip ”A doua șansă”, ”After
school”

3.

Realizarea demersurilor pentru creșterea competențelor profesionale, modernizarea şi conservarea infrastructurii şcolare și
realizarea dotărilor necesare unui demers didactic de calitate

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

3.2

Organizarea activităţii de formare în conformitate cu datele
centralizate rezultate din şcoli privind situaţia acumulării de
credite de către fiecare cadru didactic

3.3

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

3.4

3.5

3.6

3.7.

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.
Organizarea examenului național de definitivat 2019

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

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
cadre didactice implicate în
sistemul de pregătire şi obţinere
a examenelor de definitivat şi
grade didactice
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
activităţi de formare
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – situaţia
ofertei de formare
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – situaţia
editării
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
programe implementate

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
DPPD ale
universităților

31 decembrie 2019

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
CCD Suceava

2019
Conform ofertei de
formare a C.C.D.

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
CCD Suceava

2019
Conform ofertei de
formare a C.C.D.

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

30 august 2019

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
C.C.D. Suceava

2019

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale –
rezultatele examenului
Statistici / rapoarte conform
documentelor de prognoză
semestriale / anuale – situaţia
încadrărilor

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

31 iulie 2019

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare din
reţea

30 august 2019

3.8
3.9

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

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale - situaţia
încadrărilor

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare din
reţea

2019
Conform Metodologiei
şi Calendarului M.E.N.

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale - situaţia
încadrărilor

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare din
reţea

2019
Conform Metodologiei
şi Calendarului M.E.N.

3.1
0

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

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale –
rezultatele concursurilor

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

16 septembrie 2019

3.1
1

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

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

2019
Conform Metodologiei
şi Calendarului M.E.N.

3.1
2

Repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul
propriu şi pentru bugetele şcolilor. Începând cu luna
ianuarie 2019, 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.
Organizarea concursului pentru acordarea gradațiilor de
merit, creşterea motivaţiei personalului didactic prin
acordarea stimulentelor financiare, conform legii

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale - situaţia
încadrărilor
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale - situaţia
finanţării

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

2019

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale –
rezultatele concursului
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale - situaţia
investiţiilor

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

30 august 2019
Conform Metodologiei
şi Calendarului M.E.N.

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Consiliile locale

2019
Conform etapelor de
finanțare

3.1
3
3.1
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

3.1
5

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

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – situaţia
autorizaţiilor

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
DSP Suceava
ISU Suceava

2019
Conform graficului de
control al I.Ș.J. Suceava

3.1
6

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

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale - situaţia
investiţiilor

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

2019
Conform etapelor de
finanțare

3.1
7

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

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale - situaţia
dotărilor

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

2019
Conform graficului de
control al I.Ș.J. Suceava

3.1
8

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

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
manuale

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Depozitul de
manuale
Unitățile școlare

2019
Conform calendarelor
M.E.N.

3.1
9

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

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – situaţia
dotărilor

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

2019
Conform calendarelor
M.E.N.

4.

Dezvoltarea sistemului de formare și învățare pe tot parcursul vieții prin implementarea de parteneriate educaţionale,
programe și proiecte la nivel local, județean, regional, naţional şi international

4.1.

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

4.2

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

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
activităţi
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
parteneriate

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unități școlare ÎPT

2019

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare din
reţea

2019

4.3

4.4

4.5

4.6

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
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
Implementarea şi monitorizarea proiectelor din cadrul
programului de cooperare europeană Erasmus + în I.Ş.J. şi
în şcolile care derulează proiecte
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
Implementarea proiectelor în vederea îmbunătățirii
comunicării dintre familie și școală

4.7.

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

4.8.

Organizarea unor forme specifice de consultanţă (întâlniri,
seminarii, cercuri, mese rotunde etc. ) privind modalităţile
concrete de realizare a parteneriatelor şi redactarea
documentaţiilor pentru obţinerea finanţărilor europene,
prin programul Erasmus +, Program al Comisiei Europene
pentru educatie, formare, tineret si sport

4.9

Continuarea campaniei I.S.J. de informare pentru
aplicarea noilor generaţii de programe 2014-2020, prin

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
schimburi culturale şi mobilităţi

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare din
reţea

2019
Conform protocoalelor

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
proiecte
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
programe
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
proiecte
Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
parteneri

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare din
reţea
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

2019
Conform graficelor de
activități

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare din
reţea
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava
Unităţile şcolare din
reţea

2019
Conform graficelor de
activități

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză
semestriale / anuale – număr de
finanţări europene

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

2019

Statistici / rapoarte conform
documentelor de diagnoză

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava

2019

14 iunie 2019

2019

4.1
0
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
8.2

participarea instituţională la mobilităţile europene, pe baza
semestriale / anuale - situaţia
prioritizării nevoilor de formare
aplicării programelor
Diseminarea rezultatelor unităţilor şcolare implicate în
Statistici / rapoarte conform
Inspectoratul Şcolar
2019
proiecte comunitare şi prezentarea exemplelor de bune
documentelor de diagnoză
Judeţean Suceava
practici in revista I.S.J. „Invatamantul azi pentru Europa de semestriale / anuale – număr de
maine”
proiecte diseminate
Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială a unităţii şcolare la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor
Promovarea ofertei educaţionale a şcolii în vederea
Realizarea de pliante, CD,
CONSILIUL
realizării planului de școlarizare
prezentări in scoli
JUDEȚEAN C.S.E.I.
2019
Suceava
Derularea de proiecte educaţionale în parteneriate cu alte
Nr parteneriate/nr proiecte /nr
C.S.E.I. Suceava
2019
unităţi şcolare şi instituţii
acțiuni
Participarea cadrelor didactice la simpozioane, concursuri,
Nr participări
C.S.E.I. Suceava
2019
expoziţii, sesiuni de referate, schimburi de experienţă,
mobilități, etc.
Actualizarea instrumentelor de planificare strategică PLAI/PAS
Actualizare P.A.S.
Rapoarte de monitorizare
C.S.E.I. Suceava
2019
Dezvoltare activitate manageriala
Nr cursuri /proiecte
C.S.E.I.Suceava
2019
Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională
Asigurarea condiţiilor optime de studiu, cazare şi masă
Nr beneficiari
C.S.E.I. Suceava
2019
pentru toţi elevii şcolii
Susținere financiară pentru elevi
Nr beneficiari
C.S.E.I. Suceava
2019
Participarea elevilor la examenele de certificare a
Nr. beneficiari
C.S.E.I. Suceava
2019
competenţelor profesionale de nivel 3
Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de Orientare și Consiliere Profesională
Informarea şi consilierea elevilor din unitate şi a părinţilor
Nr participanți
C.S.E.I. Suceava
2019
privind orientarea şcolară şi profesională
Facilitarea accesului la programe de informare și consiliere
Nr. programe
C.S.E.I. Suceava
2019
profesională a elevilor din alte unităţi și a părinți

Capitolul VI – POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
Nr. crt.
1.
1.1.

1.2.
1.3
1.4
1.5
1.6.
2

Obiectivul/ Acţiunea

Instituție
responsabilă

Eficientizarea activităţii de soluţionare a cererilor de înscriere la pensie şi a altor
drepturi care se acordă beneficiarilor.
Eficientizarea activităţii de plată a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale.

Casa Județeană de
Pensii Suceava
CJP

3.1
3.2
4

Nr. cereri
Sume plăti

Acordare drepturi
lucrătorilor
migranți
Realizare baze de
Activitatea de realizare a veniturilor BASS
CJP
date –venituri
Nr bilete
Valorificarea biletelor de odihnă și tratament
CJP
valorificate
Notificarea respingerii cererii de emitere a formularului E 101
CJP
Nr. notificări
Creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii.
Implementarea Regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de
securitate socială și a acordurilor bilaterale

- reducerea numărului de cereri soluţionate peste termenul legal;
- reducerea timpului mediu de soluţionare a cererilor.

3

Termen de
finalizare

Îmbunătăţirea performanţelor activităţii Caselor teritoriale de pensii.

CJP

Revizuirea standardelor de timp pentru soluţionarea unei cereri:
2.1

Indicator

CJP

Nr.
revizuiri/proceduri

2019

2019
2019
2019
2019
2019

2019

Dezvoltarea unui sistem eficient şi transparent de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale și eficientizarea activităţii de expertiză
medicală şi recuperare a capacităţii de muncă
Activități de acordare a prestațiilor pentru accidente de muncă și boli profesionale
CJP
Nr .activități
2019
Activitatea de implicare a medicilor experți în aplicarea normelor procedurale si
CJP
Nr. activități
2019
criteriilor medicale pentru stabilirea gradului de invaliditate
Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, posibilitatea existenţei în plată, în paralel, a mai multor dosare de pensii,
identificarea plăţilor necuvenite de pensii anticipate, anticipate parţial, de invaliditate sau de urmaş, plăţi nelegale de asigurări sociale sau

introducerea eronată a CNP)

4.1
5

5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7

6.8

Verificarea şi soluţionarea neconcordanţelor constatate ca urmare a analizării
situaţiilor lunare cu cazurile de posibile neconcordanţe identificate la plata în
CJP
sistem centralizat a drepturilor de asigurări sociale prin suprapuneri ale bazelor de
date în vederea identificării cazurilor de neconcordanță
Campanii europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în
Muncă sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă –
Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

ITM

Nr acțiuni

Nr acțiuni

Campanii naționale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/ supravegherii pieţei/ relațiilor de muncă
Campanie națională „Program educațional privind prevenirea în mediul lucrativ și
Nr . acțiuni
ITM
consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial” – Proiect AVE.
Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza
Nr . acțiuni
principiilor generale de prevenire, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității
ITM
și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la înălțime.
Campanie națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la
Nr . acțiuni
autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă,
ITM
conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul
Nr . acțiuni
de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul
ITM
2019, coordonat de către Comisia Europeană
Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în
Nr . acțiuni
ITM
domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia
Campanie privind verificarea modului în care se respectă legislația în domeniul
Nr . acțiuni
ITM
relațiilor de muncă în transportul rutier
Campanie privind verificarea modului de respectare, de către angajatori, a
Nr . acțiuni
prevederilor O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe
ITM
teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare
Campanie privind verificarea modului de respectare, de către angajatori, a
Nr . acțiuni
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în
ITM
străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare

2019

2019

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019

6.9

6.10
7
7.1
7.2
7.3

7.4
7.5
8
8.1
8.2
8.3

Campanie privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a
prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi a
normelor de aplicare a acesteia
Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind
timpul de muncă și timpul de odihnă.

Nr . acțiuni

2019

Nr . acțiuni

2019

Nr . acțiuni

2019

Nr . acțiuni

2019

Nr . acțiuni

2019

Nr . acțiuni

2019

Nr . acțiuni

2019

Nr acțiuni

2019

Nr acțiuni

2019

Nr acțiuni

2019

ITM

ITM

Acţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Acțiune de control pentru verificarea modului în care angajatorii, care desfășoară
ITM
activități de transport și distribuție energie electrică, respectă prevederile legale în
domeniul securității și sănătății la lucrările de mentenanță sau la intervențiile
ocazionale.
Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile
ITM
legale la comercializarea articolelor pirotehnice.
Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate
ITM
cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, în cazurile în care activitățile
economice desfășurate necesită utilizarea substanțelor chimice periculoase în
procesele tehnologice.
Acțiune de verificare a stadiului de realizare a măsurilor propuse şi asumate pentru
ITM
normalizarea locurilor de muncă, la angajatorii care au obținut reînnoirea avizului
de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.
Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din
ITM
microîntreprinderi (1 - 9 lucrători).
Acţiuni în domeniul relaţiilor de muncă
Acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor și a angajaților cu privire la
ITM
noile reglementări în domeniul relațiilor de muncă.
Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați în căutarea unui
ITM
loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin
necunoașterea prevederilor legale.
Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor străini aflați pe teritoriul
ITM
României, cu privire la condițiile de angajare și la drepturile pe care le au ca
lucrători în România.

8.4

8.5
8.6

8.7
8.8
8.9
8.10
9
9.1
9.2
9.3
9.4

Acțiune de control privind verificarea modului în care se respectă prevederile Legii
nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ITM

Acțiune de control privind verificarea modului de respectare, de către angajatori, a
ITM
prevederilor legale privind stagiul pentru absolvenţii de învăţământ superior,
intershipul și ucenicia la locul de muncă.
Acțiune de verificare privind respectarea prevederilor art. 33 din Legea nr.
ITM
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare
Acțiuni de îndrumare a funcționarilor publici cu atribuții în domeniul contractelor
ITM
colective de muncă și monitorizare relații de muncă, cu privire la prevederile noilor
acte normative specifice activității desfășurate;diseminarea de bune practici în
ceea ce privește metode eficiente de depistare a muncii nedeclarate.
Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu privire la aplicarea noilor
ITM
prevederi legale privind munca nedeclarată.
Acțiuni de monitorizare și verificare a modului în care este organizată și se
ITM
derulează activitatea referitoare la registrul general de evidență a salariaților.
Acțiuni de monitorizare și verificare a modului în care se derulează activitatea de
ITM
înregistrare a contractelor colective de muncă/acte adiționale la contractele
colective de muncă încheiate la nivel de unitate.
Sprijin pentru familii, copii, persoane cu dizabilități
Prevenirea abandonului şi separării copilului de familia sa
CJ
DGASPC
Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării; prevenirea
CJ
fenomenului de violenţă în familie
DGASPC
Susţinerea şi promovarea adopţiei naţionale ca proces social complex, prin
CJ
asigurarea fiecărui copil eligibil pentru adopţie şansa de a avea o familie
DGASPC
CJ
Dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative la îngrijirea instituţională

9.5

Îmbunătăţirea calității serviciilor oferite de către DGASPC Suceava

9.6

- Prevenirea traficului de persoane în rândul copiilor/tinerilor din sistemul de
protecție

DGASPC
CJ
DGASPC
CJ
DGASPC

Nr acțiuni

2019

Nr acțiuni

2019

Nr acțiuni

2019

Nr acțiuni

2019

Nr acțiuni

2019

Nr acțiuni

2019

Nr acțiuni

2019

Nr. acțiuni

2019

Nr acțiuni
Nr. acțiuni
Nr acțiuni
Nr acțiuni

Nr acțiuni

2019
2019
2019
2019

- Prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri în rândul copiilor și
tinerilor din sistemul de protecție
- Dezvoltarea de servicii acordate copiilor străzii, copiilor implicaţi în comiterea de
fapte antisociale, precum și copiilor traficați și refugiați
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11.
11.1

Combaterea riscului de excluziune socială a copiilor cu dizabilități
Susţinerea acţiunilor de incluziune socială pentru tinerii care urmează să
părăsească sistemul de protecţie
Conștientizarea și sensibilizarea comunităţii privind problematica copilului aflat în
situaţie de risc
Monitorizarea şi iniţierea de acţiuni destinate copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinatate
Combaterea riscului de excluziune socială a persoanelor cu handicap din sistemul
rezidenţial și din comunitate
Evaluarea complexă a persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate și din
centrele rezidențiale în vederea încadrării într-un grad de handicap
Coordonarea și monitorizarea implementării standardelor specifice de activitate în
centrele rezidențiale pentru persoane adulte
Reintegrarea în familie a persoanelor cu dizabilități din cadrul centrelor
rezidențiale pentru persoane adulte
Sensibilizarea comunităţii şi iniţierea de acţiuni mediatice anti-stigmă privind
persoanele cu dizabilităţi

2019
CJ
DGASPC
CJ
DGASPC
CJ
DGASPC
CJ
DGASPC
CJ
DGASPC
CJ
DGASPC
CJ
DGASPC
CJ
DGASPC
CJ
DGASPC

Nr acțiuni

2019

Nr acțiuni

2019

Nr acțiuni

2019

Nr acțiuni

2019

Nr acțiuni

2019

Nr acțiuni

2019

Nr acțiuni

2019

Nr acțiuni
Nr acțiuni

Asigurarea plății cu celeritate a beneficiilor acordate
Stabilirea dreptului și plata cu celeritate a beneficiilor sociale bazate pe testarea
AJPIS
Număr de dosare
mijloacelor precum și a programelor de politici familiale
Acțiuni de informare /consiliere în cadrul inspectiilor tematice si inopinate
AJPIS
Nr. întâlniri
Acțiuni de control la nivel SPAS –uri
AJPIS
Nr. acțiuni
Organizarea de inspecții în vederea licențierii serviciilor sociale și monitorizării
AJPIS
Nr inspecții
activității acestora
Echilibrarea pieţei locale a muncii prin servicii specifice de ocupare a forţei de muncă
şi stimularea angajării persoanelor din evidenţă
Satisfacerea operativă a unui număr cât mai mare de oferte de muncă prin Agenția Județeană
Nr . persoane
acordarea serviciilor de consiliere şi mediere a muncii
pentru Ocuparea
ocupate

2019
2019

2019
2019
2019
2019

2019

11.2
11.3
11.4

11.5
12
12.1
13.
13.1
14.
14.1
14.2

Forței de Muncă
Acordarea de prime pentru stimularea angajării persoanelor inactive și a șomerilor
Nr someri ocupati
2019
AJOFM
din evidență
Acordarea de subvenții angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor din
AJOFM
Nr. șomeri ocupați
2019
grupurile vulnerabile
Combaterea şomajului de lungă durată în rândul tinerilor și suport pentru o
AJOFM
Nr. someri consiliati
2019
tranziţie coerentă de la sistemul educaţional la piaţa forţei de muncă, prin
acordarea primelor pentru stimularea angajării absolvenților şi prin promovarea
unor programe speciale de consiliere în parteneriat cu instituţiile de învăţământ;
Încheierea contractelor de solidaritate şi a convenţiilor, prin care sunt
AJOFM
Nr. tineri
2019
subvenţionate locurile de muncă ale tinerilor postinstituţionalizaţi, eliberaţi din
detenţie şi alte categorii de tineri supuşi riscului de marginalizare şi excluziune
sociale
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
Asigurarea mobilităţii profesionale prin înscrierea la cursuri a şomerilor, adaptarea
şi diversificarea ocupaţiilor lansate prin Planul de formare profesională al judeţului
AJOFM
Nr. șomeri
2019
Suceava;
Creşterea ratei de participare pe piaţa muncii și acoperirea deficitului de forță de muncă al angajatorilor, prin organizarea de burse pentru
ocuparea locurilor vacante
Organizarea Bursei generale a locurilor de muncă, Bursei locurilor de muncă pentru
absolvenţi, precum şi a altor burse la cererea pieţei muncii sau în favoarea
AJOFM
Nr. persoane
2019
grupurilor ţintă, greu încadrabile
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
Stimularea mobilităţii geografice şi echilibrarea zonelor defavorizate din ţară prin
AJOFM
Nr. acțiuni
prime de relocare şi prime de mobilitate;
2019
Informarea şi orientarea solicitanţilor de locuri de muncă în străinătate,
gestionarea formularelor europene pentru acordarea exportului şi prestaţiilor de
şomaj (U1,U2, U006,U009, U013 ).

AJOFM

Nr. acțiuni
2019

Capitolul VII – CERCETARE. DEZVOLTARE. INOVARE
Nr.
crt.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Obiectivul/ Acţiunea

Instituție
responsabilă

Indicator

Termen de
finalizare

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
Direcţia
10 Cercetări
Judeţeană de
Cercetări statistice în domeniul statisticii agriculturii;
statistice
Statistică
6 Cercetări
Cercetări statistice în domeniul statisticii silviculturii;
DJS
statistice
11 Cercetări
Cercetări statistice în domeniul statisticii întreprinderilor
DJS
statistice
DJS
8 Cercetări
Cercetări statistice în domeniul statisticii industriei;
statistice
DJS
5 Cercetări
Cercetări statistice în domeniul statisticii energiei, gaze şi apă;
statistice
DJS
6 Cercetări
Cercetări statistice în domeniul statisticii construcţiilor şi investiţiilor;
statistice
DJS
1 Cercetări
Cercetări statistice în domeniul statisticii comerţului intrastat;
statistice
DJS
2 Cercetare
Cercetări statistice în domeniul statisticii comerţului interior ;
statistice
DJS
15 Cercetări
Cercetări statistice în domeniul statisticii serviciilor ;
statistice
DJS
4 Cercetări
Cercetări statistice în domeniul cercetare dezvoltare şi inovare;
statistice
DJS
4 Cercetări
Cercetări statistice în domeniul statisticii populaţiei şi demografie;
statistice
DJS
3 Cercetări
Cercetări statistice în domeniul nivelului de trai ;
statistice
Cercetări statistice în domeniul statisticii forţei de muncă;
DJS
5 Cercetări

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

1.14.

Cercetări statistice în domeniul educației

1.15.

Cercetări statistice în domeniul culturii;

1.16.

Cercetări statistice în domeniul sănătăţii;

1.17.

Cercetări statistice în domeniul statisticii preţurilor;

1.18.

Cercetări statistice în domeniul a conturilor naționale

2.

DJS
DJS
DJS
DJS

statistice
11 Cercetări
statistice
4 Cercetări
statistice
1 Cercetare
statistică
7 Cercetări
statistice
1 Cercetare
statistică

2019
2019
2019
2019
2019

Creşterea calităţii sistemului statistic şi accesului la informaţiile statistice

2.1.

Cercetări statistice în domeniul sistem statistic teritorial

2.2

Cercetări statistice în domeniul bazelor de date

2.3.

Editarea publicațiilor statistice/comunicate publicare site

2.4.

DJS

Diseminarea indicatorilor statistici din domeniul demografic, economic, social,
recensăminte, s.a.

DJS
DJS
DJS
DJS

1 Cercetare
statistică
4 Cercetări
statistice
12 BSL
1 Anuar Statistic
Nr cereri –raspuns

2019
2019
Lunar /anual
2019
2019

Capitolul VIII– POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
Nr.
crt.
1.
1.1.

1.2.
1.3
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Obiectivul/ Acţiunea

Instituție
responsabilă

Indicator

Termen de
finalizare

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
Încheierea actelor adiţionale şi derularea relaţiilor contractuale cu furnizorii de servicii
Casa de
medico-farmaceutice pe baza actelor adiţionale la contractele încheiate în anul 2018,
Nr. acte încheiate
Asigurări de
Iulie 2019
încheierea contractelor şi adoptarea de clauze contractuale şi negocierea acestora cu
/procedura
Sănătate
furnizorii, în conformitate cu noua legislaţie aprobată pentru anul 2019
Acoperirea cu servicii medicale, prin sistemul de asistenţă primară, în ambulatoriul de
Nr. acte
CAS
specialitate, paraclinic, asistență spitalicească, de urgenţă, îngrijiri la domiciliu, servicii
adiționale/contracte pe
2019
farmaceutice, dispozitive medicale, pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei
tipuri de furnizori
Eliberarea cardurilor nationale de asigurari sociale de sanatate, persoanelor asigurate care
CAS
Nr. carduri
2019
solicita acest document.
Asigurarea finanţării serviciilor medicale şi farmaceutice, în conformitate cu legislaţia în vigoare
Eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor români asiguraţi
CAS
care solicită acest document şi monitorizarea acordării asistenţei medicale cetăţenilor
Nr. carduri
2019
membri ai UE, conform legislaţiei în vigoare
Eliberarea formularelor europene în conformitate cu Regulamentele Consiliului European CE
CAS
Nr. formulare
2019
nr. 883/2004
Monitorizarea furnizorilor de servicii medico-farmaceutice, referitor la respectarea clauzelor contractuale, cât și a persoanelor juridice și fizice
privind indemnizațiile de concedii medicale
Desfăşurarea unei permanente activităţi de control a furnizorilor de servicii medicoCAS
Nr. controale
2019
farmaceutice, referitor la respectarea clauzelor contractuale
Controlul modului de respectare a prevederilor legislative in vigoare (OUG nr. 158/2005) de
CAS
către persoanele fizice și de către persoanele juridice ai căror angajați beneficiază de
Nr controale
2019
concedii medicale, conform sesizărilor înregistrate la CAS Suceava
Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli transmisibile, depistarea precoce și asigurarea diagnosticului etiolologic al bolilor
transmisibile în vederea implementării masurilor de limitarea a răspândirii acestora
PN I. -1 Programul Național de Vaccinare prin
Decembrie
- Vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul Național de Vaccinare ;
DSP Suceava
Nr. vaccinări
2019
- Vaccinarea grupelor populaționale la risc

4.2

4.3

PN .I 2 Programul Național de Supraveghere și Control a bolilor transmisibile, prioritare,
prin :
- Suprevegere epidiomiologică a bolilor transmisibile
- Intervenție în focar
- Depistarea , verificarea , investigarea și raportarea alertelor naționale
Implementarea PN I.3. Programul Național de prevenire, supraveghere și control a infecției
HIV/SIDA, , prin:
1. prevenirea şi supravegherea infecţiei HIV/SIDA
2. tratamentul şi monitorizarea răspunsului terapeutic la bolnavii cu infecţie HIV/SIDA:

DSP Suceava
DSP Suceava

DSP Suceava
4.4

4.5
5.

5.1

5.2

Implementarea PN I.4 Programul Național de prevenire, supraveghere și control a
tuberculozei, , prin:
1. depistarea și supravegherea cazurilor de TB;
2. diagnosticul cazurilor de TB, tratamentul bolnavilor TB și monitorizarea răspunsului
terapeutic

Nr.activități/focare/alerte Decembrie
investigate
2019

- nr. teste rapide
- nr. bolnavi

Decembrie
2019

- nr. persoane
examinate
-nr. examene
radiologice
-nr. examene
bacteriologice
- nr. bolnavi

Decembrie
2019

Implementarea PN I.5 Programul Național de supraveghere si limitare a infectiilor asociate
DSP Suceava
Decembrie
asistentei medicale si a rezistentei microbiene, precum si de monitorizare a utilizarii
- nr. persoane
2019
antibioticelor, prin:
1. număr de persoane participante la cursurile de formare profesională
Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă. Eficientizarea
activității de control
Implementarea PN II Programul Național de prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc DSP Suceava
determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, prin:
- număr de intervenţii
1. protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de
viaţă;
- număr de intervenţii
Decembrie
2. protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante;
2019
3. protejarea sănătăţii prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de
- număr de intervenţii
muncă;
4. protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc
- număr de intervenţii
alimentari şi de nutriţie;
DSP Suceava nr. Controale
Activitatea de control în sănătate publică
- nr. amenzi;
Decembrie
- nr. suspendări de
2019
activitate

- nr. avertismente

6.
6.1
6.2
6.3
7.

7.1

7.2
8

- nr. acţiuni de
îndrumare şi
consultanţă
- nr. sesizări rezolvate
- nr. acţiuni tematice
- nr. solicitări prin
sistemul rapid de alertă –
Reducerea incidenței cancerului de col uterin prin depistarea în faze incipiente de boală prin intervenţii de screening organizat
Promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă. Creșterea numărului de donatori și înlocuirea ţesuturilor nefuncţionale prin transplant de ţesuturi
Implementarea PN IV.1 Programul Național de depistare precoce activa a cancerului prin DSP Suceava
Decembrie
- număr de cazuri testate
screening organizat
2019
Implementarea PN IV.2 Programul Național de sănătate mintală si profilaxie in patologia DSP Suceava - număr bolnavi incluşi în Decembrie
psihiatrica
programe
2019
Implementarea PN IV.3 Programul Național de transplant de organe, țesuturi și celule de
DSP Suceava - număr diagnosticări
Decembrie
origine umană, prin:
- număr donatori
2019
IV.3.1 Subprogramul de transplant de organe, tesuturi și celule de origine
- număr proceduri de
umană
autotransplant
Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţie prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc
Implementarea PN V. Programul Național de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie
DSP Suceava
Decembrie
pentru sănătate, prin:
2019
1 Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate
Intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos:
1.1. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor
- număr campanii IEC
mondiale/europene conform calendarului priorităților naționale
- număr de intervenţii 1.2. Organizarea şi desfăşurarea intervențiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice
număr beneficiari
locale
1.3. Organizarea și desfășurarea de intervenții pentru punerea în aplicare a planurilor
judeţene de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescent
1.4. Organizarea si desfasurarea de intervenții pentru promovarea sănătății în comunități și
grupuri vulnerabile
2. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale:
DSP Suceava
Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor
Îmbunătăţirea stării de sănătate a copilului și a femeii

- număr intervenţii

Decembrie
2019

8.1

Implementarea PN VI. Programul Național de sănătate a femeii și copilului, prin:
1 Subprogramul de nutriție și sănătate a copilului
1.1 Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de
lapte matern prin administrare de lapte praf
1.2 Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere

DSP Suceava
- nr. beneficiari

Decembrie
2019

- Nr. beneficiari

Decembrie
2019

1.5 prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuți

8.2

8.3
8.4
8.5
8.6

.2 Subprogramul de nutriție și sănătate a femeii
2.2. Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi
eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză
2.5. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh
Monitorizarea, acțiuni tratamentul și îngrijirea pacienților critici în secțiile A.T.I.(A.P-A.T.I.)
adulți și copii
Monitorizarea, acțiuni tratamentul și îngrijirea pacienților critici în secțiile A.T.I.(A.P-A.T.I.)
neonatalogie
Monitorizare actiuni prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu infarct miocardic acut
(AP-IMA)
Monitorizae acțiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul intervențional al
pacienților cu accident vascular acut (A.P.-A.V.C.-A.c.)

DSP
Suceava

DSP Suceava
DSP Suceava
DSP Suceava
DSP Suceava
DSP Suceava

-Nr pacienți
-Nr. pacienți
-Nr. pacienți
- Nr. pacienți

8.7

Monitorizare tratament în stăinătate

9.

Asigurarea condițiilor optime actului medical și a accesului cetățenilor la servicii de sănătate în județul Suceava
Construire corp nou clădire alăturat Corpului F existent pe latura de S spre parcarea care
CJ Suceava
- Stadiu lucrari
deservește UPU-SMURD a Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava
Construirea unui spital de copii în incinta spitalului vechi
CJ Suceava
- Stadiu lucrari
- Stadiu lucrari
CJ Suceava
Cpnstriuire și amenajare bloc opertor și extindere secție chirurgie
Construire heliport pe terasa corpului "A" al Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel
- Stadiu lucrari
CJ Suceava
Nou" Suceava

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

- Nr. pacienți

Decembrie
2019
Decembrie
2019
Decembrie
2019
Decembrie
2019
Decembrie
2019

2019
2019
2019
2019

Capitolul IX – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE
Nr.
crt.
1.

1.1.
1.2.
1.3
1.3.
1.4

Obiectivul/ Acţiunea

Promovare proiecte de acte normative către Guvernul României cu privire la probleme de interes
local sau județean

Promovare proiecte de hotărâri ale consiliului județean și dispoziții emise de președinte
Emiterea de ordine ale prefectului cu caracter normativ
Promovarea proiectelor de hotărâri privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale din județ
Analizarea și avizarea bugetelor și a standardelor de cost de la serviciile publice deconcentrate
Consolidarea și lărgirea cadrului de participare a societății civile la procesul decizional

Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate
Realizarea misiunilor de audit intern cuprinse în Planul anual de audit intern pe anul 2017

1.7.

1.8
1.9
2.

Indicator

Termen de
finalizare

Nr documente

2019

Nr documente
Nr documente

2019

Asigurarea legalității actului administrativ

1.5.
1.6.

Instituție
responsabilă

Asigurarea coordonării la nivelul judeţului a activităţii Serviciilor publice comunitare locale
de evidenţă a persoanelor şi a controlului metodologic pe linie de evidenţă a persoanelor
Asigurarea coordonării la nivelul judeţului a activităţii de stare civilă şi a controlului
metodologic pe linie de stare civilă

Instituția
Prefectului
Consiliul
Județean
Suceava
CJ Suceava
Instituția
Prefectului
CJ Suceava
CJ Suceava
Instituția
Prefectului CJ
Suceava
Instituția
Prefectului
Instituția
Prefectului CJ
Suceava
Instituții
publice UAT
uri CJ Suceava
CJ -DJEP
CJ DJEP

Nr documente
Nr documente
Nr documente

2019
2019
2019
2019

Nr documente
Nr ședinte
Nr acțiuni comune
Nr documente

2019
Conform
Planului
anual de
audit 2019

Nr documente
Nr documente

Creșterea nivelului de securitate personală a cetățeanului prin îmbunătățirea infrastructurii critice

2019
2019

2.1.

Realizarea lucrărilor de cadastru, urbanism şi amenajarea teritoriului

2.2

Efectuarea controlului în proiectare/construcții

2.3

Urmărirea comportării în exploatare a obiectivelor de construcții

3.

CJ Suceava
UAT uri
Inspectoratul
de Stat in
Construcții

Nr. lucrări

2019

Nr controale

2019

IJC Suceava

Nr. verificări

Instituția
Prefectului
Instituția
Prefectului

Situații
centralizatoare
Situații
centralizatoare

2019

Programul de investiții în infrastructura

3.1.

Monitorizarea derulării proiectelor din fonduri guvernamentale la nivelul județului Suceava

3.2

Monitorizarea derulării proiectelor din fonduri europene la nivelul județului Suceava

3.3

Constituirea unui Parc industrial pe amplasamentul și în vecinătatea imobilului „Centru Economic
CJ Suceava
Bucovina”

Stadiu lucrări
etapa

3.4

Amenajare curte interioară a clădirii Palatului Administrativ în vederea creării unui spațiu cu
CJ Suceava
funcțiunea sală de conferințe.

Stadiu lucrări
etapa

3.5

Execuția lucrărilor de utilități și dotări tehnico - edilitare aferente obiectivului de investiții
Ansamblu de locuințe de serviciu cu 30 unități locative prin Programul „Construcția de locuințe CJ Suceava
de serviciu” în municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21 (incinta spitalului vechi)

Stadiu lucrări
etapa

3.6

Construire imobil pentru furnizarea serviciilor medical pediatrice în sistem monobloc la Spitalul
CJ Suceava
Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava

Stadiu lucrări
etapa

3.7

Construire și extindere corp clădire la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei”, oraș Gura
Humorului, județul Suceava
Suceava

CJ

Stadiu lucrări
etapă

Semestrial
2019
Semestrial
2019
60 de zile
de la data
menționată
în nota de
comandă
24 de luni
de la
ordinul de
începere a
lucrărilor
3 luni de la
ordinul de
începere
lucrări
30 de zile
de la data
notei de
comanda
24 de luni
de la în
ordinul de
începere a
lucrărilor

Capitolul X– POLITICI AGRICOLE ȘI DE DEZVOLTARE RURALĂ
Nr.
crt.
1.

Obiectivul/ Acţiunea

Instituție
responsabilă

Indicator

Termen de finalizare

Absorbția fondurilor destinate Programelor de susținere a produselor agroalimentare deficitare

2
2.1

Campanii de popularizare și prezentare a Programelor de susținere financiare
/sprijin
- producerea de tomate;
Direcția
- comercializarea de lâna;
pentru
- creşterea de suine rasele Bazna și Mangalița;
Nr. campanii
Agricultură
- creşterea de taurine rasa Bălțată /Brună;
Județeană
- susţinerea activităţii de reproducţie a bivoliţelor;
- susţinerea sectorului avicol
-sustinerea sectorului de pescuit si acvacultură
Primirea cererilor si înscrierea în Program a solicitanților
DAJ
Nr. cereri
Verificarea documentației depuse, sub aspectul conformitătii cu prevederile legale
DAJ
Nr. verificări
specifice, determinarea și efectuarea plății ajutoarelor de minimis cuvenite
Absorbția fondurilor destinate programului de stimulare a producţiei vegetale, zootehnice şi a acvaculturii
Campanii de popularizare și prezentare a programului
DAJ
Nr. campanii

2.2

Primirea cererilor și înscrierea în program a solicitanților

1.1

1.2
1.3

2.3
3.
3.1
4.
4.1
4.2
5.
5.1

DAJ

Nr. cereri

Verificarea documentației depuse, sub aspectul conformitătii cu prevederile legale
DAJ
Nr documentații
specifice, determinarea și efectuarea
Promovarea programului de înființare a centrelor de colectare și procesare pentru legume /fructe și lână
Identificarea si informarea potențialilor întreprinzători
DAJ
Nr. intreprinzatori
Încurajarea agriculturii ecologice și a produselor tradiționale
Organizarea de întâlniri cu producătorii și informarea acestora cu privire la
certificările pe schemele de calitate naționale și încurajarea activităților agricole și
DAJ
Nr întâlniri
non agricole în scopul menținerii tradițiilor
Identificarea de produse cu potențial a fi certificate pe schemele de calitate
Nr produse identificate
DAJ
naționale
/nr documentații
Îmbunătățiri funciare. Monitorizarea reabilitării /amenajării de sisteme de irigații
Acțiuni de informare a organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații
DAJ
Nr acțiuni

2019

2019
2019
2019
Conf. termen din
Program 2019
Conf. termen din
Program 2019
2019

2019
2019
2019

5.2
6
6.1.

6.2
6.3

6.4.
7
7.1
7.2
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1

ANIF – UA
Nr. lucrări
2020
Suceava
Asigurarea aplicării și respectării reglementărilor în sectorul zootehnic privind ameliorarea, reproducția și conservarea resurselor genetice prin
inspecții de stat, monitorizări, autorizări, certificări, atestări.
Efectuarea inspecţiei de stat în domeniul zootehnic privind exploatarea,
ANZ
ameliorarea, reproducţia, conservarea şi managementul resurselor genetice
Oficiul
Nr acțiuni
2019
animale.
județean de
Zootehnie
Monitorizarea şi controlul activităţii de identificare şi înregistrare a ecvideelor,
actualizarea permanentă a bazei de date naţionale pentru ecvidee, întocmirea şi
OJZ
Nr. acțiuni
2019
eliberarea paşapoartelor în conformitate cu prevederile legale
Autorizarea staţiunilor şi punctelor de montă publică, verificarea existenţei
reproducătorilor pentru montă naturală şi autorizarea din punct de vedere
OJZ
Nr..acțiuni
2019
zootehnic
Verificarea respectării de către fermieri a condițiilor privind ajutoarele naționale
tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine și a ajutoarelor
OJZ
privind sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, precum și sprijinul financiar
Nr. inspecții
2019
comunitar și național acordat sectorului apicol prin PNA - Acord de delegare APIAA148/08.03.2016, ANZ-3477/15.03.2016
Înregistrarea proprietăților imobiliare în sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară
O.C.P.I.
Înregistrarea sporadică a imobilelor în cadastru și cartea funciară
Nr. înregistrări
2019
Suceava
Amenajarea antierozională a ravenei Ştirbăţ, comuna Udeşti, judeţul Suceava

Înregistrarea sistematică a imobilelor în cadastru și cartea funciară

O.C.P.I.
Suceava

Nr. înregistrări

Îmbunătățirea activității de Emitere/ Modificare Titlurilor de proprietate
Revizuirea procedurilor operaționale în colaborare cu Comisia Județeană de Fond
O.C.P.I.
Nr. revizuiri
Funciar în funcție de modificările legislative din domeniu
Suceava
Implementarea Planului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023
Introducerea unui proiect de cadastrare a 112 UAT uri si a înscrierii 100.000 de
O.C.P.I.
Nr. operațiuni
imobile in CF
Suceava
Îmbunătățirea și actualizarea suportului cartografic necesar desfășurării unor activități specifice
Completarea bazei de date cu informații despre limitele administrative și
O.C.P.I.
Nr. operațiuni
intravilanele localităților
Suceava
Îmbunătățirea calității serviciilor pentru cetățeni și dezvoltarea pietei imobiliare
Monitorizarea respectării termenelor de soluționare a cererilor depuse de
O.C.P.I.
Nr. operațiuni

2019

2019

2019

2019
2019

11.2
12.

12.1

13
13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1
16.2
16.3

cetățeni. Implementarea sistemului de plată on-line.
Suceava
Creșterea gradului de înregistrare în sistemul de cadastru a imobilelor și carte
OCPI
Nr. înregistrări
funciară
Implementarea Programului Național 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
Direcția
Sanitară
Veterinară și
Nr. acțiuni
Realizarea acțiunilor sanitare veterinare
pentru
31.12.2019
Nr. inspecții
Siguranța
Alimentelor
Suceava
Păstrarea indemnității teritoriului județului Suceava de boli infecto-contagioase
Nr. inspecții
Realizarea acțiunilor în cadrul Programului Național
DSVSA
31.12.2019
Nr. recoltări
Verificarea respectării legislației în vigoare privind identificarea și înregistrarea animalelor
Realizarea Programului Național - Inspecții în exploatații de animale
DSVSA
Nr. inspecții
2019
Monitorizarea zoonozelor, agenților zoonotici și rezistenței antimicrobiene a acestora, precum și a situației toxiinfecțiilor alimentare la om
Nr. inspecții
Realizarea Programului Național - Inspecție și recoltări de probe
DSVSA
2019
Nr. probe
Implementarea Planului Național privind măsurilr de control în domeniul sanitar veterinar
Verificarea modului în care se decontează acțiunile sanitar veterinare de către
DSVSA
Nr. inspecții
2019
medicii concesionari
Verificarea exploatațiilor de animale și a mijloacelor de transport animale vii din
DSVSA
Nr .inspecții
2019
punct de vedere al bunăstării animale
Verificarea cerintelor cuprinse in legislatia specifica in vigoare de catre toti
operatorii din sectorul hranei pentru animale,in toate etapele de productie,
DSVSA
Nr. inspecții/Nr. probe
2019
prelucrare, distributie si utilizare a hranei pentru animale

16.4

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

17
17.1
18

Realizarea obiectivelor stabilite prin Programul strategic pentru anul 2019 privind analizele de laborator
Inspecție și recoltări probe
DSVSA
Nr. probe analize
2019
Identificarea neconformităților, fraudelor și altor activități ilicite ce aduc atingere intereselor publice și private în domeniul specific de

DSVSA

Nr .inspecții/Nr. probe

2019

18.1
19
19.1
20.
20.1.
20.2
21.
21.1.

21.2.

22.

22.1.

23.
23.1.

competență al DSVSA
Acțiuni de Control aferent anului 2019. Inspecție și recoltări probe
DSVSA
Nr .inspecții /Nr. probe
2019
Implementarea măsurilor în sectorul alimentar si din sectorul cresterii animalelor privind combaterea pestei porcine africane (PPA), a condiţiilor
sanitare veterinare şi de siguranţa alimentelor dar si a masurilor de biosecuritate in exploatatiile de crestere a porcinelor.
Realizarea Programului Național - Inspecție și recoltări probe
DSVSA
Nr inspecții/Nr probe
2019
Înregistrare a operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor și materialului săditor
Efectuarea instruirii și testării personalului operatorilor economici în vederea
ITCSMS
Nr instruiri
2019
obținerii vizei anuale.
Suceava
ITCSM
Nr autorizatii emise
Monitorizarea agenților economici în vederea obținerii autorizației și a vizei anuale
2019
Suceava
/vizate
Controlul materialului de înmulțire și plantare declarate de operatorii economici multiplicatori Controlul și certificarea finală a semințelor
obținute prin multiplicare
Realizarea inspecției în câmp și eliberează documentele oficiale de inspecție cf.
normelor și regulilor în vigoare. Înregistrarea la cererea operatorilor economici
ITCSMS
Nr inspecții
2019
prin Programele anuale de Multiplicare și Certificare, precum și se urmărește și
Suceava
coordonează activitatea operatorilor economici.
Eșantionarea oficială a partidelor de sămânță a loturilor, a vracului, după caz,
efectuează eșantionarea în vederea determinărilor valorii culturale;
ITCSMS
Monitorizarea operatorilor economici furnizori de semințe și material de înmulțire
Nr acțiuni
2019
Suceava
și plantare pentru producere, condiționare, tratare, ambalare, etichetare,
depozitare, păstrare, transport și comercializare.
Controlul calității semințelor și a materialului de înmulțire și plantare și luarea măsurilor
ce se impun în cazul nerespectării legislației
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
ITCSMS
Nr controale
2019
persoanele împuternicite de M.A.D.R.
Suceava
/autorizatii
Eliberarea și retragerea autorizațiile de funcționare pentru operatorii economici
care produc, prelucrează și/sau comercializează semințe și material de înmulțire și
plantare.
Continuarea autorizării plăţilor pe suprafaţă aferente Campaniei 2018
- efectuarea controalelelor administrative: P1, D1, A1-după caz (5 % din cereri)
A.P.I.A.
30 iunie 2019 în
Nr controale
- calculul sumelor de plată
Centrul
conformitate cu
Nr decizii
- efectuarea supracontrolului sumelor calculate din eşantionul de supracontrol
Județean.
procedurile

24.
24.1.
25.
25.1.
26.
26.1.
27.
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
28
28.1.

- transmiterea către DCAPS-APIA Bucureşti a centralizatoarelor pentru efectuarea
plăţilor
- emiterea deciziilor şi transmiterea către fermieri
- soluţionarea contestaţiilor (dacă este cazul)
Pregătirea campaniei de depunere a cererilor unice de plată aferenete Campaniei 2019
- 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.
A.P.I.A. în sistem centralizat
Centrul
Nr acțiuni .
- Informarea fermierilor despre importanţa completării corecte a cererii unice de
Județean
plată
Administrarea cererilor unice de plată şi a documentelor aferente acestora pentru Campania 2019
Pregătirea campaniei privind primirea cererilor unice de plată pentru următoarele
A.P.I.A.
scheme/măsuri de sprijin (plătite din fondurile europene şi de la bugetul
Centrul
.nr actiuni/ sume plăti
naţional):- MĂSURI
Județean

31.03.2019
în conformitate cu
procedurile

15.05.2019

Actualizare bazei de date LPIS (Sistem de Identificare a Parcelelor)
Activități caracteristice rezultate din actualizarea LPIS -autorizare plăti

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

Nr activități

Actualizarea Bazei de date IACS (Sistem de Integrare Administrare și Control)
Introducerea în baza de date IACS a datelor din declaraţiile fermierilor şi
A.P.I.A.
Nr. actiuni/date
verificarea acestora
C.J. Suceava
Identificarea supradeclarărilor sau a altor nereguli rezultate în urma controalelor
A.P.I.A.
încrucişate efectuate în baza de date IACS şi rezolvarea acestora prin notificarea
Nr controale
C.J. Suceava
fermierilor
Efectuarea controalelor administrative în sistem în urma introducerii în baza de
A.P.I.A.
date IACS a corecţiilor aduse de fermieri, a rezultatelor controalelor pe teren şi a
Nr controale /corecții
C.J. Suceava
rezultatelor controalelor prin teledetecţie
A.P.I.A.
Pregătirea autorizării plăţilor în avans aferente Campaniei 2019
Nr actiuni
C.J. Suceava
A.P.I.A.
Începerea autorizării plăţilor integrale 2019
Valoare Sume
C.J. Suceava
Acordarea de sprijin financiar în sectorul agricol vegetal și zootehnic .
H.G. 763/2013 Schema privind acordarea de ajutoare de stat pentru motorina
A.P.I.A.
Nr cereri/Valoare
utilizată în agricultură – primire cereri , verificare depunere cereri de finanțare și C.J. Suceava
sume

31.12.2019 (conform
Manualului de
proceduri)
15.05.2019
15.06.2019
14.10.2019
30.11.2019
1 decembrie 2019
până în 30 iunie 2019
- acordul prealabil și
cererea de plată se

28.2.

efectuare plăți
MĂSURA 14 –Plăți privind bunăstarea animalelor
Pachetul A –Porcine
Pachetul B - Păsări

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

Val. sume

28.3.

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

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

Nr acțiuni/val sume

28.4.

H.G. 1050/2013-Programul Naţional Apicol

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

Nr. cereri

28.5.

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

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

Nr. cereri

28.6

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

Nr. cereri

28.7
28.8
28.9
28.10
28.11
28.12
29
29.1

depun trimestrial
- cererile se depun
anual iar decontarea
se face trimestrial
- cererile se depun
01.03. -31.08.2019
- plata 01.09.30.11.2019
- cererile se depun
01.08. -31.08.2019
- plata 01.09. 31.12.2019
- cererile se depun
trimestrial
cererile se depun
01.08. -31.08.2019
- plata ă 01.09. 31.12.2019
Trimestrial depunere
si plată
Cererile se depun pe
sesiuni
Cererile se depun
semestrial

A.P.I.A.
Nr cereri/Sume
C.J. Suceava
A.P.I.A.
Nr cereri
C.J. Suceava
A.P.I.A.
Nr actiuni
C.J. Suceava
APIA CJ
Nr. actiuni
nual
Monitorizare OG nr 13/2017 Programul în școli
Suceava
A.P.I.A.
Compartiment
Ianuarie –decembrie
Activitate de inspecții /supracontrol
C.J. Suceava
inspecții/supracontrol
2018
A.P.I.A.
Serviciul
autorizare
Activitatea de eliberare adeverinte beneficiari plăți unite pentru accesare
01.07-30.09.2018
C.J. Suceava
plăți
credite bancare
Verificarea în teren a cererilor prin care se solicită acordarea de sprijin financiar în sectorul agricol-vegetal şi zootehnic
A.P.I.A.
01 ianuarie-31
Acordarea ajutorului finanicar F.E.G.A. în cadrul ,,Programului pentru școli al
Nr. controale/ Nr
decembrie 2019
României“ (produse lactate și fructe)
supracontroale
(în conformitate cu
procedurile de

H.G. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul
creşterii animalelor
Măsura 8-Sprijin pentru prima împădurire și îmbunătățirea viabilității
pădurilor, Submăsura 8.1-Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite
Ordinal MADR nr 1002/2016 Măsura 15 Servicii de silvomediu , servicii
climatice și conservarea pădurilor

C.J. Suceava
29.2

Acordarea ajutorului finanicar F.E.G.A. în cadrul ,,Programului pentru școli al
României“ (măsuri adiacente)

A.P.I.A.
29.3

Programul Național Apicol (P.N.A.)

C.J. Suceava
29.4

Programe de informare a produselor agricole pe piața internă și țările terțe

A.P.I.A.
29.5

29.6

29.7

Cererea unică de plată_Ajutoarelor Naționale Tranzitorii-sector zootehnic
(A.N.T.Z.) și Sprijinul Cuplat în Sectorul Zootehnic (S.C.Z.)

Supravegherea modului în care Agenția Națională Fitosanitară (A.N.F.) a respectat
prevederile acordului de delegare încheiat între A.P.I.A. și A.N.F. nr.
163/755/F/2017 privind efectuarea controalelor/supracontroalelor aferente
cerințelor legale în materie de gestionare privind ,,Introducerea pe piață a
produselor de protecție a plantelor“ (S.M.R. 10)
Supravegherea modului în care Agenția Națională pentru Zootehnie (A.N.Z.) ,,Prof.
dr. G. K. Constantinescu“ a respectat prevederile acordului de delegare încheiat
între A.P.I.A. (nr. A 148/08.03.2015) și (A.N.Z.) (nr. 3477/15.03.2016) privind
efectuarea controalelor/supracontroalelor pe teren pentru acordarea Ajutoarelor

Nr. controale/ Nr
supracontroale

Nr. controale/ Nr
supracontroale

Nr. controale/ Nr
supracontroale

Nr. controale/ Nr
supracontroale

Nr. controale/ Nr
supracontroale
A.P.I.A.
C.J. Suceava

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

Nr. controale/ Nr
supracontroale

control/supracontrol
și inspecții
01 ianuarie-31
decembrie 2019
(în conformitate cu
procedurile de
control/supracontrol
și inspecții
01 ianuarie-31
decembrie 2019
(în conformitate cu
procedurile de
control/supracontrol
și inspecții
01 ianuarie-31
decembrie 2019
(în conformitate cu
procedurile de
control/supracontrol
și inspecții
01 ianuarie-31
decembrie 2019
(în conformitate cu
procedurile de
control/supracontrol
și inspecții
01 ianuarie-31
decembrie 2019
(în conformitate cu
procedurile de
control/supracontrol
și inspecții
01 ianuarie-31
decembrie 2019
(în conformitate cu
procedurile de

Naționale Tranzitorii-sector zootehnic (A.N.T.Z.) pentru speciile ovine/caprine și a
ajutoarelor privind Sprijinul Cuplat în Sectorul Zootehnic (S.C.Z.)

29.8

30.

30.1.

30.2.
30.3.
30.4.
30.5.
30.6.

Supravegherea modului în care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) a respectat prevederile acordului de delegare
încheiat între A.P.I.A. (nr. 109/24.09.2015) și A.N.S.V.S.A. (nr. 15365/01.10.2015)
privind efectuarea controalelor/supracontroalelor pe teren aferente cerințelor
legale în materie de gestionare S.M.R. 4-9 și S.M.R. 11-13

control/supracontrol
și inspecții

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

Nr. controale/ Nr
supracontroale

Monitorizarea derulării Programului FEADR pentru măsurile ce vor fi finanțate prin PNDR 2014-2020
Oficiul
Verificarea conformității, eligibilității și a criteriilor de selecție pentru proiectele
Județean
depuse fără construcții montaj pentru măsurile PNDR 2014-2020.
pentru
Nr acțiuni/nr
Verificarea conformității și parțial a eligibilității pentru proiectele prin GAL
Finanțarea
documentații
referitoare la SAFPD.
Investițiilor
Verificare documentații pentru modificare contracte de finanțare Program FEADR
Rurale
Monitorizare investiții FEADR
OJFIR
Nr acțiuni
Acțiuni de promovare Program FEADR
OJFIR
Nr acțiuni
Verificarea conformității dosarelor de plată depuse la OJFIR și verificarea
OJFIR
Nr dosare
eligibilității dosarelor de plată
Verificarea dosarelor de achiziții depuse la OJFIR Suceava
OJFIR
Nr dosare
Verificarea notelor explicative pentru modificările de contracte
OJFIR
Nr verificări

01 ianuarie-31
decembrie 2019
(în conformitate cu
procedurile de
control/supracontrol
și inspecții

2019

2019
2019
2019
2019
2019

Capitolul XI – POLITICI DE MEDIU. APELE ȘI PĂDURILE
Nr.
crt.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1.
4.
4.1.
5
5.1
5.2

Instituție
responsabilă

Obiectivul/ Acţiunea

Indicator

Termen de
finalizare

suprafața ha

2019

suprafață ha

2019

mii metri cubi

2019

Nr acțiuni

2019

Gestionarea durabilă a pădurilor
RN.ROMSILVARegenerarera pădurilor în fondul forestier proprietate publică a statului
Direcția Silvică
Suceava
Direcția Silvică
Executarea lucrărilor de îngrijire în arborete proprietate publică a statului ha
Suceava
Direcția Silvică
Exploatarea și valorificarea masei lemnoase
Suceava
Monitorizarea si impulsionarea gospodaririi fondului forestier
Garda Forestieră
Creşterea suprafeţelor de păduri prin reîmpăduriri
Suceava
Garda Forestieră
Creşterea suprafeţelor de păduri prin împădurirea unor terenuri degradate
Suceava
Garda Forestieră
Prima împădurire a terenurilor agricole
Suceava
Garda Forestieră
Sprijin financiar pentru detinătorii de paduri
Suceava

Nr avize
Verificări/Avize
proiecte
Analize avize

2019
2019
2019

Protecția pădurilor
ROMSILVA-Direcția
Suprafața ha
Silvică
Dezvoltarea rețelei de accesibilizare a fondului forestier
ROMSILVA-Direcția
Punerea în funcțiune a unor drumuri forestiere
Km drum
Silvică
Managementul si controlul activității de vânătoare
Nr controale /nr
Efectuarea de controale de fond pe fondurile de vânătoare și de evaluare a vanatului
Garda Forestieră
acțiuni
Preluări de suprafețe de fond forestier conf Codului Silvic a căror proprietari nu au fost
Garda Forestieră
Suprafete ha
identificați
Lucrări de protecție pentru menținerea unei stări fitosanitare normale a pădurilor –

2019

2019

2019
2019

5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7.
7.1

7.2
8
8.1

Verificarea contractelor de administrare /prestări servicii silvice

Garda Forestieră

Nr somații/nr
sancțiuni

Creşterea calităţii vieţii şi a mediului în comunităţile umane
Colaborare interinstituţională în scopul inspecţiei şi monitorizării activităţilor, instalaţiilor
- G.N.M.-.C.J.al
şi amplasamentelor (de tip risc major şi minor) care prezintă pericole de accidente în care
Nr acțiuni /Nr
Gărzii de Mediu
sunt implicate substanţe periculoase – Directiva 96/82/CE amendată de Directiva
controale
Suceava 2003/105/CE (SEVESO II).
Controlul şi monitorizarea activităţilor ce intră sub incidenţa Directivei 2010/75/UE privind C.J.al Gărzii de
Nr acțiuni /Nr
emisiile industriale – la instalaţiile IED (foste IPPC).
Mediu Suceava
controale
Verificarea operatorilor, instalaţiilor şi activităţilor care utilizează solventi organici în C.J.al Gărzii de
Nr acțiuni /Nr
scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili (COV) – Directiva 2010/75/UE (IED).
Mediu Suceava
controale
Verificarea respectarii Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale la instalaţiile de C.J.al Gărzii de
Nr acțiuni /Nr
incinerare şi coincinerare a deşeurilor.
Mediu Suceava
controale
Îndrumarea şi verificarea realizării obiectivelor de colectare/reciclare/ valorificare pentru C.J.al Gărzii de
Nr acțiuni /Nr
fiecare tip de deşeu, cu monitorizarea permanentă a respectării legislaţiei în vigoare în Mediu Suceava
controale
domeniul gestiunii deşeurilor.
Monitorizarea lucrărilor aferente Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor privind C.J.al Gărzii de
Nr acțiuni /Nr
realizarea celor două depozite ecologice şi a infrastructurii adiacente, precum şi a Mediu Suceava
controale
depozitelor de deşeuri neconforme clasa “b” închise.
Verificarea conformării operatorilor ce desfăşoară activităţi conform Programului Naţional C.J.al Gărzii de
Nr acțiuni /Nr
de reînnoire a parcului auto (“Rabla”) în legătură cu vehiculele scoase din uz şi Mediu Suceava
controale
monitorizarea cantităţilor de deşeuri rezultate din dezmembrare.
Diminuarea riscului la dezastre naturale şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor
Colaborarea interinstituţională şi asigurarea suportului logistic conform competenţelor şi C.J.al Gărzii de
Nr acțiuni /Nr
în limitele legii în cazul iminenţei/ apariţiei de riscuri/dezastre ecologice pentru Mediu Suceava
controale
identificarea potenţialelor riscuri ecologice, stabilirea măsurilor de prevenire/
diminuare/înlăturare şi monitorizare a realizării acestora, în vederea creşterii gradului de
siguranţă a cetăţenilor.
Urmărirea stadiului de realizare a lucrărilor de reconstrucţie ecologică efectuate/necesar C.J.al Gărzii de
Nr acțiuni /Nr
a fi efectuate pentru reabilitarea perimetrelor miniere cu activităţi sistate şi pentru Mediu Suceava
controale
punerea în siguranţă şi ecologizarea iazurilor de decantare.
Conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural
Verificarea ariilor naturale protejate şi Siturilor Natura 2000 din jud. Suceava, a
C.J.al Gărzii de
Nr acțiuni /Nr
activităţilor desfăşurate în zona acestora, precum şi verificarea respectării obligaţiilor
Mediu Suceava
controale
legale în vigoare ce revin administratorilor sau custozilor ariilor naturale protejate.

2019

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

8.2
8.3
9
9.1
9.2
10
10.1
11

Desfăşurarea de acţiuni de inspecţie şi control în scopul verificării respectării prevederilor C.J.al Gărzii de
Nr acțiuni /Nr
legislaţiei specifice în domeniul recoltării, achiziţionării, prelucrării şi comercializării de Mediu Suceava
controale
plante şi animale din flora şi fauna sălbatică.
Desfăşurarea de acţiuni de inspecţie şi control în scopul combaterii traficului ilicit cu specii C.J.al Gărzii de
Nr acțiuni /Nr
incluse în anexele Regulamentului (CE) nr. 338/1997 şi ale Convenţiei CITES privind Mediu Suceava
controale
comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie
Creşterea gradului de transparenţă a instituţiilor de mediu în relaţia cu cetăţenii
Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul asigurării accesului publicului la informaţia C.J.al Gărzii de
Nr acțiuni /Nr
de mediu şi asigurarea transparenţei în luarea deciziilor.
Mediu Suceava
controale
Actualizarea permanentă a sistemului de baze de date pentru informaţia de mediu şi C.J.al Gărzii de
Nr acțiuni /Nr
furnizarea de informaţii publice în flux activ şi la cerere, conform prevederilor legale in Mediu Suceava
controale
vigoare.
Limitarea efectelor negative ale schimbărilor climatice
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
- G.N.M.-S.C.J.
Comp. Controlul
verificarea obiectivelor înregistrate în Inventarul Naţional de Gaze cu Efect de Seră
Suceava
Poluării
INEGES.
Dezvoltare şi investiţii în domeniul mediului

11.1

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

CJ Suceava

11.2

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

11.3

Delegarea gestiunii activității de administrare a Depozitului de deșeuri Pojorâta

CJ Suceava

11.4

12

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

CJ Suceava

Stadiu lucrări pe
etape etapă
Stadiu lucrări -pe
etape
Stadiu lucrări -pe
etape
Stadiu lucrări -pe
etape

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

31.12.2019
31.12.2019

2019
2019

31.12.2019

31.07.2019 cu
prelungire
contract de
finanțare și
perioada de
implementare
2019
2020
În funcție de
data semnării
contractelor
de concesiune
pe perioada
delegării

16.1

Realizarea Inventarului judeţean anual al emisiilor de poluanţi în atmosferă pe anul 2018, APM Suceava
Inventar
conform cerinţelor O.M. 3299/2012, utilizând aplicaţia SIM „Inventare de emisii”
Elaborarea şi publicarea pe site-ul APM Suceava a Raportului privind calitatea aerului APM Suceava
Raport
înconjurător în judeţul Suceava pe anul 2017, conform cerinţelor legii nr. 104/2011
privind calitatea aerului înconjurător
Monitorizarea calităţii aerului în staţiile automate de monitorizare aparţinând RNMCA, cu APM Suceava
Raport trimestrial
capturi anuale de date de minim 75% la fiecare poluant
monitorizare
Îmbunătăţirea sistemului național de raportare a datelor privind deșeurile
Realizarea bazelor de date privind gestionarea deşeurilor la nivelul județului Suceava, APM Suceava
Baza de date
conform legislaţiei în vigoare
Reducerea suprafeţelor poluate istoric/gestionarea siturilor contaminate
Monitorizarea lucrărilor de decontaminare şi ecologizare a siturilor contaminate
APM Suceava
Nr lucrări
Protejarea si refacerea biodiversității
Analiza documentațiilor depuse în vederea derulării de Proiecte/Programe/planuri cu impact APM Suceava
Nr.analize
asupra ecosistemelor
documentații
Acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a biodiversității și ecosistemelor
APM Suceava
Nr acțiuni
Exploatare Lucrări Hidrotehnice şi Întreţinere Cursuri de Apă
Lucrări pe cursuri de apă amenajate
S.G.A. Suceava
Nr lucrări

16.2

Lucrări pe cursuri de apă neamenajate

12.1
12.2
12.3
13
13.1
14.
14.1
15
15.1
15.2
16

17
17.1

17.2
18
18.1

31. 05.2019
31.03.2019
2019

2019
2019
2019
2019
2019
Conform
Programului

S.G.A Suceava

Nr lucrări

2019
Conform
Programului

S.G.A. Suceava

Nr de verificări /nr
puncte
identificate

2019

S:G:A: Suceava

Nr controale

2019

Nr lucrări

2019
Conform
Manualului de

Apărare Împotriva Inundaţiilor
Monitorizarea punctelor critice pe cursurile de apă

Efectuarea de controale pe cursuri de apă

Gestionarea Calitativă a Resurselor de Apă
Activităţi privind monitoringul calitativ al apelor
- monitorizarea cantităţilor de apă prelevată
S.G.A. Suceava
- monitorizarea cantităţilor de nisipuri şi peitrişuri extrase din albii

19

19.1

20
20.1

- 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;
Monitorizarea cantitativă a resurselor de apă - Activitatea de Hidrologie şi Hidrogeologie
Efectuarea de măsurători
- măsurători niveluri râuri
- măsurători niveluri lacuri
- măsurători niveluri foraje
- măsurători debite râuri
S.G.A. Suceava
Nr măsurători
- măsurători debite aluviuni în suspensie
- măsurători precipitaţii
- măsurători evaporări
- măsurători nivometrice
- întocmit studii hidrometrice
Controlul folosințelor consumatoare și neconsumatoare de apă
Efectuarea de controale
-planificate
-neplanificate

S.G.A. Suceava

Nr controale
planificate
/neplanificate

Operare

2019

2019
Conform
Planului de
Control

Capitolul XII– POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
Nr.
crt.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

2.

Obiectivul/ Acţiunea

Onstituție
responsabilă

Indicator

Termen de
finalizare

KM lungime
drum

2019

KM lungime drum

2019

CJ Suceava
DJDP

Stadiu lucrări

2019

CJ Suceava
DJDP

Stadiu lucrări

2019

CJ Suceava
DJDP

KM lungime drum
stadiu lucrări

2019

Întreținerea, reabilitarea şi modernizarea reţelei de DRUMURI JUDEȚENE
Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente pe drumurile judeţene
Asigurarea condiţiilor materiale pentru întreţinerea drumurilor judeţene pe timp de iarnă
Lucrări de investiţii pe drumurile judeţene, după cum urmează:
1. Reparații capitale la podul de pe DJ 208B, km 3+000, peste râul Suceava, în loc. Verești, județul
Suceava
2. Pod din beton armat pe DJ 177B, km 7+726 peste pârâul Bouri, județul Suceava
Pregătirea documentaţiei tehnice cu privire la reabilitarea şi modernizarea unor sectoare de
drumuri județene, necesare accesării Instrumentelor Structurale
“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 și 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“:
- Modernizare DJ 174C, km 0+000-3+660, Panaci - Bilbor, județul Suceava
- Reabilitare DJ 209B, Văleni - Stânișoara - Iesle - lim. județ Neamț, km 19+000-33+600, judeţul
Suceava
- Asfaltare DJ 155B, Urecheni - Timișești - Boroaia, km 47+600 -53+020, județul Suceava
- Asfaltare DJ 178C, Rădăuți - Frătăuții Vechi - Frătăuții Noi - Bilca - Vicovu de Sus, km 1+80023+276, județul Suceava
- Modernizare DJ 172D, Teșna - Coșna, km 47+200-55+580, județul Suceava
- Modernizare DJ 174, Panaci - Glodu, km 22+000-28+000, județul Suceava
- Modernizare DJ 209A, Mălini - Slatina - Găinești, km 32+000-44+300, județul Suceava
- Modernizare DJ 208C, Vulturești - Hârtop - DJ 208, km 33+600-50+290, județul Suceava.
Lucrări la rețeaua de DRUMURI NAȚIONALE

CJ Suceava
DJDP
CJ Suceava
DJDP

4.

CNAIR
SDN
Proiectul de execuție reabilitare D.N. 18 pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat – LOT 3
Câmpulung
Moldovenesc
CNAIR
SDN
Proiectul de execuție reabilitare D.N. 18 pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat – LOT 4
Câmpulung
Moldovenesc
Îmbunatățirea condițiilor de circulație . pe D.N. din administrare
Lucrări de intreținere covoare asfaltice
- Pe timp de vară
DRDP IAȘI
- Pe timp de iarnă
Modernizarea infrastructurii aeroportuare

4.1

Extindere terminal pasageri la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava

CJ Suceava

4.2.

Extindere parcare la Aeroportul ” Ștefan cel Mare” Suceava

CJ Suceava

2.1.

2.2.
3.
3.1.

Stadiu Lucrări
executie

2019

Stadiu lucrări
execuție

2019

Stadiu lucrări

2019

Stadiu lucrări -pe
31.03.2020
etape
Nr locuri noi
2019

Capitolul XIII

Nr.
crt.
1.

AFACERI INTERNE

Obiectivul/ Acţiunea

Instituție
responsabilă

Inspectoratului
de Poliţie
Judeţean
Suceava

1.1.
1.2.

Prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului.

IPJ Suceava

Inițierea de acţiuni pentru combaterea infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor,
materiilor explozive şi substanţelor periculoase.
Prevenirea accidentelor rutiere, asigurarea legalității transporturilor de mărfuri și persoane
și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere.
Prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier şi a braconajului
piscicol.
Localizarea, prinderea şi încarcerarea persoanelor urmărite în temeiul legii.
Identificarea cu operativitate a persoanelor dispărute și în special a minorilor.
Derularea de acţiuni preventive şi de combatere a criminalităţii în zona instituţiilor de
învăţământ.
Gestionarea activităţilor specifice circumscrise prevenirii şi combaterii criminalității
stradale.
Asigurarea unei intervenţii operative și eficiente la evenimentele sesizate de cetățeni,
inclusiv a celor transmise prin ”S.N.U.A.U. 112”.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.
2.1.
3.

Termen de
finalizare

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului
Iniţierea şi implementarea la nivelul I.P.J. Suceava a unor proiecte şi campanii de prevenire
destinate reducerii riscului de victimizare a populaţiei.

1.3.

Indicator

Nr programe

2019

Nr infracțiuni

2019

IPJ Suceava

Nr. de acțiuni

2019

IPJ Suceava

Nr. acțiuni

2019

IPJ Suceava

Nr. acțiuni

2019

IPJ Suceava
IPJ Suceava
IPJ Suceava

Nr. acțiuni
Nr. acțiuni
Nr. acțiuni

2019
2019
2019

IPJ Suceava

Nr. acțiuni

2019

IPJ Suceava

Nr. acțiuni

2019

Prevenirea şi combaterea criminalității, transfrontaliere destructurarea grupărilor infracționale
Identificarea și cercetarea grupărilor/grupurilor de persoane, inclusiv de minori, care comit
fapte antisociale pe raza județului (furturi, acte cu violență, contrabandă, înșelăciuni, etc.)
IPJ Suceava
Nr. acțiuni
2019
în vederea tragerii lor la răspundere penală
Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a

infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.

3.1.

3.2.
4.
4.1.

4.2.

4.3.
5

5.1

Iniţierea de acţiuni în sistem integrat, cu efective mărite pentru prevenirea şi combaterea IPJ Suceava
Nr. controale
criminalității economico-financiare și asigurarea unui mediu de afaceri legal (acțiuni pe
2019
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.)
Valoare
2019
Creşterea nivelului de recuperare a prejudiciului în cauzele privind infracţiuni economico- IPJ Suceava
financiare şi de spălare a banilor.
Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a
Poliţiei Române
Informarea cu operativitate a mass-mediei şi cetăţenilor despre incidentele/evenimentele IPJ Suceava
Nr. informări
care îngreunează desfăşurarea circulaţiei rutiere sau pun în pericol siguranţa acesteia pe
2019
drumurile naţionale şi județene, precum şi cu privire la problemele deosebite din traficul
feroviar şi aerian din județ.
Asigurarea accesului cetățenilor la informaţiile de interes public, conform Legii IPJ Suceava
Nr. solicitări
nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
2019
completările ulterioare.
Informarea opiniei publice despre activităţile desfăşurate de structurile I.P.J. Suceava, IPJ Suceava
Nr. informări
realizarea de materiale informative cu specific de prevenire destinate pregătirii
2019
antivictimale a populaţiei etc. şi transmiterea acestora către mass-media, precum şi
publicarea pe site-ul I.P.J. Suceava.
Creșterea capacității operaționale şi gestionarea la standarde de calitate a misiunilor executate în folosul populației, astfel încât să existe o
reducere semnificativă a impactului efectelor situațiilor de urgență.
Gestionarea unitară a situațiilor de urgență .Monitorizarea tuturor avertizărilor privind
Inspectoratul
producerea fenomenelor hidrometeorologice periculoase în judeţ şi asigurarea înştiinţării,
pentru Situaţii
avertizării, prealarmării, alarmării în timpi operativi a C.L.S.U., populaţiei şi salariaţilor;
de Urgenţă
Întocmirea Planului judeţean de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare
Nr. actiuni
Permanent
,,Bucovina” al
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pentru anul 2019;
judeţului
Actualizarea Registrului de capabilităţi, a Planurilor de intervenţie pe tipuri de riscuri şi a
Suceava
Planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor;

5.2

Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor specifice la operatorii economici şi
instituţii

6
6.1

Creșterea capacității de a gestiona evenimente majore, care implică un număr foarte mare de persoane afectate
Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de alarmare publică în localităţi
ISU Suceava
Nr. acțiuni

ISU Suceava

Nr .acțiuni

Trimestrial
Decembrie

6.2
7.

7.1

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

2019
Intervenţia promptă pe timpul producerii situaţiilor de urgenţă în zona de competenţă
Nr. acțiuni
Decembrie
(incendii, inundaţii, înzăpeziri, accidente rutiere/descarcerări, explozii, avarii, eşecul
ISU Suceava
2019
utilităţilor publice, etc.)
Îmbunătățirea dotării serviciilor de urgență profesioniste, pentru dezvoltarea capacității de intervenție, prin achiziționarea de mijloace speciale de
intervenție la incendii, deszăpeziri, inundații, dar și promovarea unui proces de pregătire și instruire adecvată a personalului.
Continuarea derulării proiectului pe fonduri europene de realizare a Bazei Naţionale de
ISU Suceava
Nr .acțiuni
Decembrie
Antrenament şi Pregătire de Specialitate de la Siret.
2019
Participarea la convocări, cursuri, instruiri, seminarii;
Continuarea şi dezvoltarea activităţilor de atragere şi instruire a corpului de voluntari pe
situaţii de urgenţă şi includerea acestora în cadrul forţelor suport şi de intervenţie, potrivit
competenţelor;
Armonizarea standardelor operaționale, de îmbunătățire a procesului de planificare şi acțiune în situații de urgență, inclusiv prin perfecționarea
sistemului de colaborare şi cooperare cu administrația publică locală și, în general, cu toate autoritățile responsabile, pe tipuri de risc.
Planificarea şi pregătirea reprezentanţilor instituţiei prefectului şi a personalului cu funcţii
ISU Suceava
Nr. acțiuni
Decembrie
de conducere din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate la
2019
Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău.
Planificarea şi pregătirea personalului de specialitate de la nivelul instituţiilor publice şi
ISU Suceava
Nr. acțiuni
30.09.2019
operatori economici sursă de risc, pentru ocupaţiile: inspector de protecţie civilă, cadru
tehnic psi şi şef srviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă, la CNPPMSU Ciolpani
Planificarea şi pregătirea preşedinţilor/vicepreşedinţilor comitetelor locale pentru situaţii
ISU Suceava
Nr. acțiuni
28.02.2019
de urgenţă, în 5 zone la sediile subunităţilor din subordine
Pregătirea personalului operativ în Centrul de Antrenament şi Pregătire de Specialitate
ISU Suceava
Nr. acțiuni
Decembrie
Siret, pregatirea echipajului CBRN, scafandrilor, alpinistilor si a echipajului canin.
2019
Recrutarea şi pregătirea personalului voluntar din cadrul subunităţilor din subordine,
ISU Suceava
Nr. acțiuni
Decembrie
participant la programul „Salvator din pasiune
2019
Planificarea şi pregătirea şefilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în 5 zone la
ISU Suceava
Nr. acțiuni
Decembrie
sediile subunităţilor din subordine
2019
Planificarea şi pregătirea şefilor serviciilor private pentru situaţii de urgenţă la reşedinţa
ISU Suceava
Nr. acțiuni
Decembrie
unităţii
2019
Planificarea şi pregătirea conducătorilor unităţilor de cult, în 5 zone (protopopiate)
ISU Suceava
Nr. acțiuni
31.03.2019
Planificarea şi pregătirea directorilor/personalului responsabil în domeniul situaţiilor de
ISU Suceava
Nr. acțiuni
31.10.2019
urgenţă din cadrul unităţilor de învăţământ, în 4 zone
ISU Suceava
Nr. acțiuni
Decembrie
Planificarea şi pregătirea managerilor unităţilor de turism, agrement şi alimentaţie publică
2019

9.1.

Planificarea şi pregătirea managerilor şi a responsabililor PSI din cadrul obiectivelor
ISU Suceava
Nr. acțiuni
SEVESO
Avizarea SVSU (înfiinţare şi sector de competenţă) şi pregătirea personalului voluntar din
ISU Suceava
Nr. acțiuni
cadrul SVSU de la localităţi
Avizarea SPSU (înfiinţare şi sector de competenţă) şi pregătirea personalului privat din
ISU Suceava
Nr. acțiuni
cadrul SPSU de la operatorii economici sursă de risc
Pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din cadrul unităţilor de învăţământ, prin
ISU Suceava
Nr. acțiuni
executarea de exerciţii de evacuare semestriale sau vizite în subunităţile de intervenţie.
Participarea la concursuri a cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr
viaţa”
Pregătirea salariaţilor din cadrul instituţiilor şi operatorilor economici sursă de risc, prin
ISU Suceava
Nr. acțiuni
executarea de exerciţii de evacuare
Pregătirea privind modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă a
ISU Suceava
Nr. acțiuni
persoanelor neîncadrate în muncă, prin publicarea de articole sau participarea la emisiuni
organizate de mass-media locală sau centrală
Prevenirea producerii evenimentelor şi reducerea numărului victimelor şi pagubelor
Îmbunătăţirea capacităţii de prevenire a producerii situaţiilor de urgenţă printr-un
ISU Suceava
Nr. controale
management performant şi eficient în zona de competenţă

9.2.

Îmbunătăţirea activităţii de informare preventivă

10

Creşterea performanței în domeniul ordinii și liniștii publice
Executarea misiunilor din competenţă în conformitate cu prevederile cadrului normativ în
I.J.J. Suceava
materie.
Organizarea şi executarea misiunilor de menţinere a ordinii publice în staţiunile turistice şi
I.J.J. Suceava
pe traseele montane
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire pentru realizarea şi menţinerea unui
I.J.J. Suceava
nivel operaţional ridicat în vederea executării misiunilor specifice structurilor de
intervenţie antiteroristă şi acţiuni speciale
Constituirea şi adaptarea permanentă a dispozitivelor de ordine publică pentru asigurarea
protecţiei patrimoniului cultural naţional şi a ecosistemelor naturale naţionale din zona de
I.J.J. Suceava
competenţă.
Derularea activităţilor specifice domeniilor de acţiune conform Planului anual pentru
I.J.J. Suceava
prevenirea faptelor antisociale de către personalul IJ.J. Suceava în anul 2019.

8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
9

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

ISU Suceava

Nr. campanii

Nr. misiuni
Nr. misiuni
Nr. acțiuni

30.11.2019
Lunar
Lunar
În perioada
anului școlar
Permanent
Permanent

Permanent
Permanent

Trimestrial
Trimestrial
Trimestrial
Trimestrial

Nr. patrulări
Nr. acțiuni

Trimestrial

11
11.1.
12
12.1
13.
13.1
14
14.1.

14.2.
15.
15.1.
15.2.
16.
16.1.

Îmbunătăţirea calităţii serviciului de pază la obiectivele din competenţă
Optimizarea proceselor de planificare, organizare, conducere şi executare a misiunilor de
I.J.J. Suceava
Nr. misiuni
Trimestrial
pază la obiectivele, bunurile şi valorile din competenţă
Perfecţionarea activităţii în domeniul realizării capacităţii operaţionale a structurilor I.J.J. Suceava şi managementului situaţiilor de urgenţă
conform competenţelor
Antrenarea şi evaluarea capacităţii operaţionale a structurilor subordonate I.J.J. Suceava
prin exerciţii de alertare şi
IJJ Suceava
Nr exerciții
Trimestrial
verificarea capabilităţilor privind realizarea măsurilor de protecţie a personalului şi
intervenţia în sprijinul populaţiei în situaţii de urgenţe
Menţinerea la un nivel ridicat a încrederii cetăţenilor în instituţie şi a imaginii pozitive a inspectoratului în rândul opiniei publice
Informarea corectă şi oportună a comunităţii în ceea ce priveşte activitatea instituţiei şi
IJJ Suceava
Nr. comunicate
Trimestrial
problemele care pot afecta ordinea şi liniştea socială
Realizarea colaborării şi cooperării polițienești privind prevenirea şi combaterea infracționalității transfrontaliere
Desfășurarea unor acțiuni și misiuni în sistem integrat cu instituțiile din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne și a Ministerului Public, cu care structurile p.f. cooperează în
STPF
Nr. acțiuni
combaterea criminalității transfrontaliere și respectarea legislaţiei în ceea ce priveşte
Suceava
2019
regimului juridic al frontierei de stat
Intesificarea cooperării cu structurile din Ucraina în domeniul managementului frontierei
comune si combaterii criminalității transfrontaliere

STPF
Suceava

Nr acțiuni

2019

Elaborarea, promovarea și implementarea unor programe privind pregătirea profesională a personalului, creșterea calității vieții lucrătorilor din
cadrul structurilor PF în vederea consolidării statului polițistului
STPF
Participarea personalului din subordine la cursuri de specializare/perfecționare în instituții
Suceava
Nr. cursuri/ nr
2019
de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
participanți
STPF
Folosirea câinilor de serviciu in activitatea de supraveghere si control a frontierei de stat
Suceava
Nr. acțiuni
Permanent
precum și în Punctele de Trecere a Frontierei de stat.
Prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere
Prevenirea si combaterea migrației ilegale, traficului și contrabandei cu țigări, traficului de S.T.P.F. Suceava
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.

Nr acțiuni

Permanent

16.2.

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

S.T.P.F. Suceava

Nr. controale

2019

Nr. controale

Permanent

S.T.P.F. Suceava
16.3.

17.
17.1.
17.2.
18.
18.1.
19.

19.1.
20
20.1.
21.

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 ).

Managementul situațiilor de urgență și protecția infrastructurilor critice
Actualizarea permanenta a Planului de protecție si intervenție in situații de protecție civila, S.T.P.F. Suceava
a Planului de evacuare in situații de urgența, a Planului de acțiune in cazul producerii unei
Nr acțiuni
situații de urgența, generata de seism si a Planului de asigurare a continuității activității
inspectoratului in cazul producerii unei pandemii.
Participarea, ca forță de sprijin, in vederea limitării pagubelor produse în cadrul unor S.T.P.F. Suceava
Nr acțiuni
situații de urgență.
Cooperarea internațională – cooperarea polițienească în vederea combaterii criminalității transfrontaliere

Permanent
Permanent

Intensificarea cooperării bilaterale cu structurile similare din Ucraina in domeniul S.T.P.F. Suceava
Nr acțiuni
Permanent
managementului frontierei comune si combaterii criminalității transfrontaliere.
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
Efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru participarea polițiștilor de frontiera din
cadrul structurilor Poliției de Frontieră Suceava la Operațiunile Comune organizate de
STPF
Decembrie
către Agenția FRONTEX precum și celelalte organizații internaționale cu atribuții în
Nr acțiuni
Suceava
2019
domeniul managementului frontierei,în străinătate cât și pentru primirea polițiștilor străini
detașați la structurile p.f. in cadrul Operațiunilor Comune
Asigurarea resurselor umane, materiale și logistice necesare implementării managementului integrat al frontierei
Asigurarea resurselor
umane, materiale și logistice necesare implementării
managementului integrat al frontierei, prin realizarea unor mecanisme moderne de
STPF
Decembrie
Nr acțiuni
gestiune a documentelor, resurselor materiale și umane care să conducă la creșterea
Suceava
2019
eficienței Poliției de Frontieră.
Promovarea imaginii instituției în societatea civilă, transparență decizională, precum și asigurarea accesului cetățenilor la informațiile de interes
public

21.1.
22.
22.1.
22.2
22.3.
22.4

Informarea opiniei publice despre activitățile desfășurate de structurile P.F. Suceava
STPF
realizarea de materiale informative ( știri, comunicate, buletine informative) și
Suceava
Nr materiale /
Permanent
transmiterea acestora către mass-media, precum și publicarea pe site-ul I.T.P.F. Sighetu
Marmației
Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizarea populaţiei în vederea cunoașterii efectelor/consecințelor consumului de droguri, în
cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber
1.1. Implementarea de proiecte de formare destinate personalului didactic din
A.N.A
învăţământul preuniversitar
Nr. proiecte/acțiuni
2019
C.P.E.C.A
Implementarea 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
Implementarea unor proiect de informare, educare şi conştientizare a familiilor cu privire
la efectele consumului de droguri
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
A.N.A
C.P.E.C.A
A.N.A
C.P.E.C.A

Nr. proiecte/acțiuni

2019

Nr. proiecte/acțiuni

2019

Nr. campanii

2019

Capitolul XIV – POLITICA EXTERNĂ
Nr.
crt.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Obiectivul/ Acţiunea

Instituție
responsabilă

Indicator

Dezvoltarea și intensificarea relațiilor de cooperare internațională
Acțiuni în cadrul Parteneriatului cu Regiunea Cernăuți și Ivano Frankisk din Ucraina
Acțiuni în cadrul Parteneriatului cu Voievodatele Podkarpackie și Silezia din Polonia
Acțiuni în cadrul Parteneriatului cu Regiunea Schwaben din Germania
Acțiuni în cadrul Parteneriatului cu Departamentul Mayenne din Franța
Acțiuni în cadrul Parteneriatului cu Regiunea Luxemburg din Raionul Soroca din Republica
Moldova

CJ Suceava
CJ Suceava

Nr actiuni descriere
Nr actiuni descriere

CJ Suceava

Nr actiuni -descriere

CJ Suceava

Nr actiuni -descriere

CJ Suceava

Nr actiuni -descriere

2.1.

Continuarea demersurilor pentru semnarea unor noi înţelegeri de colaborare/parteneriate cu
Nr acțiuni /acorduri
CJ Suceava
alte tări/regiuni
noi
Dezvoltarea și intensificarea relațiilor de cooperare internațională în cadrul Euroregiunii „Prutul
Nr actiuni
CJ Suceava
de Sus“
/parteneriate
Promovarea oportunităților de investiții ale județului la târguri externe investiționale
Participarea la diverse acțiuni/întâlniri/reuniuni a reprezentanților judetului în tări din UE si
Nr inviatatii
din afara UE CJ Suceava
actiuni -descriere

2.2.

Primirea delegațiilor misiunilor diplomatice și alte delegații oficiale în județul Suceava

1.6
1.7
2.

Termen de
finalizare

Instituția
Prefectului

Nr actiuni descriere

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019

Capitolul XV– CULTURĂ. CULTE. MINORITĂȚI
Nr.
crt.
1.

1.1.

1.2.

1.3.

Obiectivul/ Acţiunea

Instituție
responsabilă

Indicator

Termen de
finalizare

Direcția
Județeană
pentru
Cultură
Suceava

Nr. acțiuni

2019

DJC Suceava

Nr..acțiuni

2019

DJC Suceava

Nr. ședințe /nr
documente

Valorificarea patrimoniului cultural imaterial
Monitorizarea intervenţiilor asupra monumentelor istorice şi controlul stării de
siguranţă aferent regimului de exploatare al imobilelor monumente istorice, din judeţul
Suceava
Aplicarea cu stricteţe a legislaţiei şi metodologiei de specialitate în domeniul avizării
intervenţiilor de orice fel, indiferent de proprietar sau administrator , în zone de sit
arheologic sau istoric, ansambluri de arhitectură cu statut de monument istoric precum
şi în zonele de protecţie a acestora, precum şi în celelalte domenii de referinţă ale Legii
422/2001
Implicarea în privinţa ameliorării cadrului legislativ şi metodologic existent, prin
propuneri concrete şi întâlniri cu specialiştii în domeniu ai Ministerului de resort, ai
comisiilor de specialitate din subordinea şi de pe lângă Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale , ai I.N.P., altor instituţii şi specialişti acreditaţi ca specialişti/ experţi ai MCIN
în domeniul monumentelor istorice şi arheologie - şedinţe comisia de urbanism

2019

1.4.

Eliberare de avize specifice conform Legii 17/2014

DJC Suceava

Nr. avize

2019

1.5.

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

DJC Suceava

Nr. acţiuni

2019

1.6.

1.7.

Asiguarea de 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)
Emiterea de 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

DJC Suceava

DJC Suceava

Nr. acțiuni

Nr. acțiuni

2019

2019

organizatoare ale cercetărilor şi responsabilii ştiinţifici respectă standardele şi
procedurile în vigoare.

1.8.

1.9.
1.10
1.11
1.12.
2.
2.1.

2.2.

3.

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, emitere de certificate de export definitiv/temporar, conform Legii
182/2000
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
Colaborarea cu autorităţile locale din judeţul Suceava pentru protejarea patrimoniului
cultural imobil din judeţ – participare la şedinţele comisiei de urbanism CJ Suceava

DJC Suceava

Nr. acțiuni

2019

Nr. acţiuni
DJC Suceava
DJC Suceava

2019
Nr. acţiuni

2019

Asigurarea demersurilor necesare inventarierii şi verificarea actualizării permanente a
Nr. acţiuni
evidenţei patrimoniului imobil şi comunicarea trimestrial la INP informaţii şi date
DJC Suceava
2019
necesare realizării şi actualizării Listei Monumentelor Istorice
Mediatizarea, educarea, informarea, cetăţenilor în probleme esenţiale legate de
Nr. acțiuni
DJC Suceava
2019
protejarea patrimoniului cultural naţional
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
Verificare/ Îndrumarea/ Controlarea Muzeelor şi colecţiilor publice, aflate în subordinea
administraţiei publice locale, a persoanelor fizice şi juridice de drept privat, din aria de
DJC Suceava
Nr. acțiuni
2019
competenţă a instituţiei, în domeniul respectării legislaţiei specifice, inclusiv a modului
de respectare a condiţiilor / normelor de (re) acreditare
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 DJC Suceava
Nr. acțiuni
2019
bunurilor respective, precum şi instituţia publică specializată în administrarea căreia se
va transmite bunurile în cauză
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. Legii 199/2008, art.28, alin 10, (5) – cu O. N. R. C şi
Administraţia Finanţelor Publice Suceava

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2
6
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.
Controlarea îndeplinirii 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. Legii 199/2008, art.28, alin 10, (5) –
cu O. N. R. C şi Administraţia Finanţelor Publice Suceava
Controlarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a Timbrului Monumentelor Istorice,
conform prevederilor Legii 422/2001 şi hg 1502/2007
Verificarea/ Îndrumarea agenţilor economici autorizaţi de MCPN să comercializeze
bunuri culturale mobile, cu privire la respectarea obligaţiilor legale ce le revin

DJC Suceava

Nr. controale

2019

2019
DJC Suceava

Nr. controale

DJC Suceava

Nr. controale

DJC Suceava

Nr . verificări /nr.
îndrumări

2019
2019

Valorificarea patrimoniului cultural imaterial
CJ Suceava
Organizarea /participarea la manifestările culturale aprobate în Calendarul acțiunilor
Centrul
Nr manifestări
2019
culturale
Cultural
„Bucovina”
Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului preuniversitar, precum și a cercetării științifice în domeniul
patrimoniului la nivelul învățământului universitar
Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului preuniversitar,
CJ Suceava
precum și a cercetării științifice în domeniul patrimoniului la nivelul învățământului
Muzeul
Nr acțiuni
2019
universitar
Bucovinei
CJ Suceava
Digitizarea patrimoniului cultural pentru facilitarea accesului publicului, precum și
Muzeul
Nr acțiuni
2019
sprijinirea industriilor creative pentru folosirea avantajelor oferite de piața unică digitală
Bucovinei
Acțiuni în cadrul Parteneriatelor de colaborare cu organizațiile minorităților etnice
CJ Suceava
Sprijinirea evenimentelor culturale ale comunităților etnice -pentru păstrarea identității
Instituția
Nr acțiuni
2019
culturale
Prefectului

Capitolul XVI– TINERET ȘI SPORT
Nr.
crt.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.

Obiectivul/ Acţiunea

Instituție
responsabilă

Indicator

Termen de
finalizare

Nr.acțiuni

2019

Asigurarea competițiilor și evenimentelor sportive la toate nivelurile
Organizarea în cele mai bune condiţii a competiţiilor sportive şi a acţiunilor sportiv-recreative
cuprinse în calendarul competiţional judeţean
Organizarea şi desfăşurarea activităţii sportive de către copii şi juniori- selecţie
- Selecţie pentru ramuri de sport
Asigurarea în colaborare cu federaţiile sportive a organizării şi desfăşurării în condiţii optime a
etapelor finale, precum şi pregătirea loturilor reprezentative
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;
Realizarea acţiunilor/activităţilor din Calendarul Sportiv Judeţean în cadrul Programului P2,,Sportul pentru toţi”
Programe de formare voluntari și instructori
Organizare de cursuri de perfecţionare în colaborare cu formatori autorizaţi.
Încheierea de contracte de voluntariat în baza legislației în vigoare în domeniul sportiv de
performanţă şi ,,Sportul pentru toţi”

Direcția
Județeană de
Tineret și
Sport
DJST

Nr. acțiuni

2019

DJST

Nr. Acțiuni

2019

DJST

Nr. acțiuni

2019

DJST

Nr acțiuni

2019

DJST

Nr. acțiuni

2019

DJST

Nr. acțiuni

2019

Dezvoltarea relațiilor internaționale
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.
Dezvoltarea bazei sportive
Actiuni de îndrumare şi consiliere conform normativelor de construire a bazelor sportive

DJST

DJST

Nr acțiuni

Nr. acțiuni

2019

2019

Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de tineret la nivel judeţean şi naţional in scopul acoperirii tuturor nevoilor reale ale tinerilor si prin

5.1
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2

antrenarea instituțiilor publice si a societății civile
Dezvoltarea capacității de comunicare interinstituțională și promovare a activităților specifice
în rândul tinerilor din Consiliile Școlare ale Elevilor din regiunea de Nord.
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
Actiuni pentru descoperirea tinerilor talentati din judet care vor fi promovați în cadrul unui
eveniment public
Implicarea tinerilor în viața comunității
Promovarea activităţilor de interes pentru tineri pentru a marca anumite evenimente
destinate tinerilor
Implicarea tinerilor în diverse Programe/Proiecte

DJST

Nr. acțiuni

2019

DJST

Nr. acțiuni

2019

DJST

Nr. acțiuni

DJST

Nr. acțiuni

DJST

Nr .acțiuni

2019

2019
2019

Capitolul XVII –
Nr.
crt.
1.
1.1.
1.2.
1.3
1.4

POLITICI PENTRU DIASPORA

Obiectivul/ Acţiunea

Instituție
responsabilă

Indicator

Termen de
finalizare

CJ Suceava

Nr. acțiuni

2019

Nr. acțiuni

2019

Nr. acțiuni

2019

Nr . acțiuni

2019

Relația cu diaspora
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 în rezolvarea unor probleme
Organizarea, în județul Suceava, sub egida „Luna august – luna diasporei”, a unor evenimente
de interes pentru diaspora
Implementarea unor proiecte cu asociații/organizații ale românilor din diasporă
Acordarea de sprijin în vederea implementării/derulării proiectelor/campaniilor și a altor
acțiunii ale Guvernului României, ale Ministerului Românilor de Pretutindeni

CJ Suceava
CJ Suceava
Instituția
Prefectului

