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Instituția Prefectului – Județul SUCEAVA a realizat documentarea necesară și a
elaborat prezentul RAPORTUL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ
A JUDEŢULUI SUCEAVA ÎN ANUL 2018, în conformitate cu reglementările art. 6,
alin. (1), pct. 1, litera f) din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii
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nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Raportul privind starea economică si socială la nivelul judeţului SUCEAVA pe
anul 2018, structurat conform capitolelor Programului de Guvernare 2018-2020, redă
un aspect general asupra stării economice și reflectă evoluţia principalilor indicatori
economici, sociali și culturali de la nivelul judeţului.
Acest raport a fost elaborat pe baza datelor furnizate de serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administraţiei publice
centrale din subordnea Guvernului României, organizate la nivel teritorial.
În structura acestui raport, datele utilizate ilustrează evoluţiile unor indicatori care
pot fi corelaţi cu factori interni sau externi care au determinat dinamica fiecărui sector
de activitate.

DATE GENERALE DE PREZENTARE

Date geografice
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Judeţul Suceava are o suprafaţă de 8.553 kmp. (3,6% din suprafaţa ţării) fiind al doilea
mărime din ţară.
Judeţul Suceava se învecinează la nord cu Republica Ucraina (frontieră de stat), la sud
judeţele Mureş, Harghita şi Neamţ, la vest cu judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsăud, iar la est
judeţele Botoşani şi Iaşi.
Suprafaţa fondului forestier reprezintă 53% din cea a judeţului, ocupând din acest punct
vedere primul loc pe tara.
Reţeaua hidrografică este reprezentată de râurile Bistriţa, Siret Moldova şi Suceava.

ca
cu
cu
de

Căi de acces în judeţ:
aeriene: Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare”, situat la 14 km de municipiul Suceava, cu
posibilităţi pentru traficul internaţional şi asigurare, la cerere, a serviciilor de vama-graniţă.
rutiere: drumul european E 85 Bucureşti - Suceava - Cernăuţi şi drumul european E 58 Halmeu
(judeţul Satu Mare)- Suceava – Sculeni (judeţul Iaşi);
feroviare: magistrala Bucureşti - Suceava - Vicşani - Kiev - Varşovia - Moscova; calea ferată Cluj Suceava - Iaşi.
Administraţie locală
114 unităţi administrative, din care:
- 5 municipii: Suceava - municipiu reşedinţă de judeţ,
Câmpulung
Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuţi şi Vatra Dornei;
-11 oraşe : Gura Humorului, Siret, Solca, Broşteni, Cajvana, Dolhasca, Frasin,
Liteni, Milişăuţi, Salcea, Vicovu de Sus;
- 98 comune, cu 379 sate.
Indicatori sociali
Populaţia după domiciliu la 1.07.2018 – total (date provizorii) 757,68 mii persoane
Populaţia activă civilă la 01.01.2018 - 229, 5 mii persoane

Capitolul I – POLITICI MACROECONOMICE.
FISCALITATE. BUGET
În domeniul politicilor macroeconomice, fiscalitate și buget, obiectivul prioritar a fost cel de
asigurare a resursele pentru cheltuielile publice ale societăţii prin colectarea eficace şi eficientă a
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat al statului.
ADMINISTRAŢIEI JUDETENE A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA (A.J.F.P) a realizat
transpunerea în practică a măsurilor aferente obiectivelor din Strategia fiscal bugetată pe anul 2018 .
Ca formă de organizare, în baza prevederilor Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 2716/2018,
începând cu 01 noiembrie 2018 activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii a revenit la nivelul
A.J.F.P Suceava de la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi unde a funcționat 20162017, astfel încât din punct de vedere al contribuabililor administraţi, datele nu pot fi comparabile cu
anul 2017.Pentru a putea urmări evoluţia încasărilor din anul 2018 faţă de cele din anul 2017, analiza a
avut în vedere date comparabile, aferente aceloraşi categorii de contribuabili.
Pentru comparaţie s-au avut în vedere, în anul 2018, veniturile bugetare mai puţin încasările
aferente contribuabililor mijlocii.
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-milioane leiTotal, din care:
Venituri

TOTAL BGC,
administrat de
A.N.A.F.
Buget de stat
(exclusiv încasări în
vamă) din care:
Impozit pe profit
Impozit pe venit
TVA (exclusiv
încasări pentru
importurile de
bunuri)
Accize (exclusiv
încasări în vamă)
Rest venituri
(exclusiv încasări în
vamă)
Bugetul Fondului
Naţional Unic de
Asigurări de
Sănătate
Bugetul asigurărilor
sociale de stat
Bugetul asigurărilor
pentru şomaj

Total
venituri
2017

Total
venituri
2018

din care,
contribuabili
mijlocii 2018

Total
venituri
2018 fără
contribuabili
mijlocii

% Total venituri 2018
fără contribuabili
mijlocii / Total
venituri 2017

1.422,29

1.788,64

98,93

1.689,71

118,80%

586,57

647,79

54,61

593,18

101,13%

51,57

39,13

3,84

35,29

68,43%

296,31

257,98

7,47

250,51

84,54%

163,74

204,69

32,05

172,64

105,44%

0,03

0,80

0,71

0,09

300,00%

74,92

145,19

10,54

134,65

179,73%

262,21

357,45

13,13

344,32

131,31%

551,88

758,47

30,21

728,26

131,96%

21,63

24,93

0,98

23,95

110,73%

Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete)
AJFP Suceava
cumulat 01-12.2018
Program
Grad de
Buget
Încasari (lei)
incasari (lei)
realizare
667.220.000
647.786.665 97,09 %
BUGET DE STAT, din care:
34.430.000
39.130.878 113,65 %
Impozit Profit
233.200.000
257.981.330
Impozit Venit
110,63 %
246.310.000
204.693.911 83,10 %
TVA
870.000
798.297 91,76 %
Accize
152.410.000
145.182.249 95,26 %
Alte venituri
715.430.000
758.472.056 106,02 %
BUGET ASIG SOC STAT
24.240.000
24.933.595 102,40 %
BUGET SOMAJ
330.700.000
357.444.927 108,09 %
BUGET FNUASS
1.737.700.000
1.788.637.243 102,93 %
TOTAL BUGET GENERAL CONSOLIDAT
Observaţie: ţinta stabilită pentru acest indicator este de 100%, indicatorul a fost realizat şi depaşit.
Activitatea de gestiune
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Total contribuabili administraţi, din care:
223.346
Număr persoane juridice
27.005
Număr sedii secundare administrate
642
Număr persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent
9.627
Număr persoane fizice care exercită profesii libere
3.924
Număr întreprinderi familiale
1.814
Număr alţi plătitori de impozite şi taxe
628
Număr sedii secundare înregistrate
1.496
Număr persoane fizice administrate pe CNP
178.210
Număr contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal:
Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit
4.297
Număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor
18.403
Număr contribuabili plătitori înregistraţi în scopuri de TVA
9.686
Accize
31
Contribuţie de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi
13.313
Contribuţie pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi
13.344
Contribuţii asiguratorie de muncă
13.353
Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
13.354
Redevenţe miniere
68
Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite
ţintă de realizat
97%
777.782
- declaraţii depuse în termen + declaraţii depuse în afara vectorului
- declaraţii aşteptate conform vectorului fiscal + declaraţii depuse în afara
811.861
vectorului
Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite –
realizat
95,80%
Observaţie: indicatorul privind gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de
impozite este realizat în procent de 98,76% din ţinta stabilită.

Activitatea de colectare a creanţelor bugetare
Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea
modalităţilor de executare silită:
Sume realizate la bugetul general consolidat din executare silita (lei):
103.104.109
Total sume încasate la bugetul consolidat (lei)
1.788.637.243
Pondere sume încasate din executare silită în total încasări
5,76%
Diminuarea arieratelor recuperabile aflate in sold la finele anului precedent
de raportare, pentru persoane juridice (lei) – ţintă de realizat
- arierate recuperabile aflate în sold la 31.12.2017, pentru persoane juridice (lei)
102.733.464 lei fara mijlocii
- arierate recuperabile rămase în sold la 31.12.2018 din arieratele recuperabile
aflate în sold la 31.12.2017, pentru persoane juridice (lei) cu mijlocii
Diminuarea arieratelor recuperabile aflate in sold la finele anului precedent
de raportare, pentru persoane fizice (lei) – ţintă de realizat
- arierate recuperabile aflate in sold la 31.12.2017, pentru persoane fizice (lei)
- arierate recuperabile rămase în sold la 31.12.2018 din arieratele recuperabile
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56.503.405
102.733.464
56.086.920
17.999.767
27.691.949
20.132.444

aflate în sold la 31.12.2017, pentru persoane fizice (lei)
Observaţie: în ceea ce priveşte diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele anului
precedent pentru persoane juridice indicatorul este realizat şi depăşit cu +416.485 lei (grad de realizare
100,74% din ţinta stabilită fără mijlocii), iar pentru persoane fizice indicatorul nu este realizat cu 2.132.677 lei (grad de realizare 78% din ţinta stabilită).
Grad de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) inclusiv
plăţi parţiale – ţintă de realizat
85%
- sume încasate în termen (inclusiv plăţi anticipate şi autocompensări din tva, plaţi
1.435.114.866
parţiale)
- sume declarate
1.732.720.193
Grad de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) inclusiv
plăţi parţiale – realizat
82,82%
Observaţie: în ceea ce priveşte gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric)
inclusiv plăţi parţiale indicatorul este realizat în procent de 97,44% din ţinta stabilită.
Număr de licitaţii organizate pentru valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate:
- număr licitaţii
248
- sume încasate din licitaţii pentru valorificarea bunurilor mobile şi imobile
sechestrate (lei)
428.956
- din care TVA (lei)
45.189
Debitori pentru care s-a deschis procedura de insolvenţă
- număr
91
- sume (lei)
180.667.787
Înscrierea avizelor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare:
Număr total de avize înscrise, din care:

242

Avize iniţiale

186

Avize de stingere

54

Avize modificatoare

1

Avize de reducere

1

Valorificarea bunurilor confiscate
Venituri din valorificări prin vînzare directă sau prin licitaţii (lei)

467.679

Atriburi gratuite (lei)

2.500

Distrugeri/casări (lei)

0

Reduceri (lei)
Gradul de valorificare (bunuri valorificate / bunuri de valorificat x 100) = 76,00%

687.807

Activitatea de INSPECȚIE FISCALĂ
La Persoane Juridice, s-au realizat un număr de 731 acţiuni de control, din care:

0 inspecţii fiscale generale;
 546 inspecţii fiscale parţiale;
 163 controale inopinate;

22 constatări la faţa locului.
Denumire indicator

Ian - dec 2017

9

Ian - dec 2018

Indice ± %

număr acţiuni realizate
număr inspectori activi
număr acţiuni realizate de un inspector

639
42
15,21

731
42
17,40

114,40
100,00
114,40

Numărul de inspecţii fiscale generale şi inspecţii fiscale parţiale/inspector se prezintă astfel:
Denumire indicator
Ian - dec 2017
Ian - dec 2018
Indice ± %
Număr inspecţii fiscale generale
0
0
0
Număr inspecţii fiscale parţiale
509
546
107,27
Număr controale inopinate
112
163
145,54
Număr controale încrucişate
0
0
0
Număr constatări la faţa locului
18
22
122,22
Număr inspectori activi
42
42
100,00
Număr inspecţii fiscale generale / inspector
0
0
0
Număr inspecţii fiscale parţiale / inspector
12,12
13,00
107,26
Se observă o creştere a inspecţiilor fiscale parţiale cu 7,27%. În ceea ce priveşte alte tipuri de
controale (inopinate, cercetări la faţa locului, încrucişate), acestea au înregistrat o creştere de la 130 în
perioada ianuarie – decembrie 2017, la 185 în aceeaşi perioadă a anului 2018, respectiv cu 55
controale.
În perioada ianuarie – decembrie 2018, numărul de decizii de impunere emise în numărul de
rapoarte întocmite a fost de 92,49%, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017 unde numărul de decizii de
impunere emise în numărul de rapoarte întocmite a fost de 96,27%.
Indice
Denumire indicator
Ian - dec 2017
Ian - dec 2018
±%
Număr total decizii de impunere emise
490
505
103,06
Număr total de rapoarte de inspecţie fiscală
509
546
107,27
întocmite
Pondere decizii de impunere în număr de
96,27%
92,49%
96,07
rapoarte
Sumele suplimentare nete atrase în perioada ianuarie – decembrie 2018 au atins o valoare de
24.737.882 lei, evidenţiindu-se o scădere cu 63.834.592 lei (72,07%) faţă de aceeaşi perioadă a anului
2017.
De asemenea sumele nete suplimentare/inspector în perioada ianuarie – decembrie 2018 sunt de
588.997,19 lei, respectiv 2.108.868,43 lei în aceeaşi perioadă a anului 2017, înregistrându-se o scădere
cu 1.519.871,24 lei/inspector (adică 72,07%).
Denumire indicator
sume suplimentar atrase nete (sume
suplimentar atrase - sume aferente
actelor contestate si admise) (lei)
Număr inspectori activi
sume atrase suplimentar pe un
inspector (lei)

Ian - dec 2017

Ian - dec 2018

Indice ±%

88.572.474

24.737.882

27,93

42

42

100,00

2.108.868,43

588.997,19

27,93

Sumele suplimentare nete stabilite/inspecţie fiscală (inspecţii fiscale generale + inspecţii fiscale
parţiale) au cunoscut o scădere în cifre absolute de la 174.012,72 lei/inspecţie fiscală în perioada
ianuarie – decembrie 2017 la 45.307,48 lei/inspecţie fiscală în aceeaşi perioadă a anului 2018,
procentual realizările fiind mai mici cu 73,96%.
10

Denumire indicator
Număr inspecţii fiscale (generale+ parţiale)
Sume suplimentar atrase nete (sume
suplimentar atrase - sume aferente actelor
contestate si admise) - lei
Sume suplimentare nete atrase/inspecţie (lei)

Ian - dec 2017
509

Ian - dec 2018
546

Indice ±%
107,27

88.572.474

24.737.882

27,93

174.012,72

45.307,48

26,04

Sumele stabilite suplimentar comparativ perioada ianuarie – decembrie 2017 cu ianuarie –
decembrie 2018, pe categorii de debite, accesorii, amenzi şi TVA fără drept de rambursare, se prezintă
astfel:

90000

88397,985

80000
70000
60000
50000
ian-dec 2017

40000
30000

ian-dec 2018

25032,01

20000
10000

295,876 0

160,9

20,3

1660,104
2524,61

0
debite (mii lei)

accesorii (mii
lei)

amenzi (mii lei)

TVA respins
(mii lei)

Din valoarea sumelor stabilite în perioada ianuarie – decembrie 2018 urmare a deciziilor de
impunere emise de 27.556.620 lei, au fost instituite 19 decizii de măsuri asiguratorii în valoare de
35.482.014 lei, procentul situându-se la 128,76%.
Din valoarea sumelor stabilite în perioada ianuarie – decembrie 2017 urmare a deciziilor de
impunere emise de 90.287.466 lei au fost instituite 39 decizii de măsuri asiguratorii în valoare de
65.355.229 lei, procentul situându-se la 72,39%.
Ponderea numărului de contestaţii depuse de contribuabili în numărul de decizii de impunere
emise în perioada ianuarie – decembrie 2018 este de 5,54%, iar în aceeaşi perioadă a anului 2017 este
de 8,37%.
Denumire indicator

Ian - dec 2017
11

Ian - dec 2018

Indice ±%

Nr. decizii de impunere contestate
Nr. total de rapoarte de inspecţie fiscală
finalizate cu decizie de impunere
ponderea nr. de contestaţii depuse de
contribuabili în nr. deciziilor de impunere
emise

41

28

68,29

490

505

103,06

8,37%

5,54%

66,19

În perioada ianuarie – decembrie 2018 s-au soluţionat un număr de 214 deconturi de TVA cu
opţiune de rambursare. Din totalul solicitat de 32.206.721 lei, s-a respins la rambursare suma de
2.524.610 lei (7,84%) şi s-a aprobat suma de 29.682.111 lei. S-a stabilit TVA suplimentar de plată în
valoare de 168.068 lei şi accesorii în sumă de 0 lei.
În perioada ianuarie – decembrie 2017 s-au soluţionat un număr de 143 deconturi de TVA cu
opţiune de rambursare. Din totalul solicitat de 18.184.127 lei s-a respins la rambursare suma de
1.593.605 lei (8,76%) şi s-a aprobat suma de 16.590.522 lei. S-a stabilit TVA suplimentar de plată în
valoare de 43.807 lei şi accesorii în sumă de 0 lei.
În perioada ianuarie – decembrie 2018 s-au întocmit 16 sesizări penale pentru prejudicii care
totalizează suma de 5.412.455 lei şi au fost instituite 19 decizii de măsuri asiguratorii pentru suma de
35.482.014 lei şi s-a diminuat pierderea la un număr de 49 agenţi economici cu suma de 12.155.989 lei.
În perioada ianuarie – decembrie 2017 s-au întocmit 31 sesizări penale pentru prejudicii care
totalizează suma de 60.717.652 lei, de asemenea au fost instituite 39 decizii de măsuri asiguratorii
pentru suma de 65.355.229 lei şi s-a diminuat pierderea la un număr de 62 agenţi economici cu suma
de 47.594.669 lei.
La Persoane Fizice în perioada ianuarie – decembrie 2018, s-a realizat un număr de 292
acţiuni de control. Gradul de încărcare pe un inspector, respectiv numărul de inspecţii fiscale efectuate
cu raport de inspecţie fiscală de către un inspector este de 20,86 în perioada ianuarie – decembrie 2018,
respectiv 18,85 în aceeaşi perioadă a anului 2017.
Denumire indicator
Nr. inspecţii fiscale efectuate
Nr. inspectori activi
Nr. de inspecţii fiscale efectuate de un
inspector pe an

Ian – dec 2017
245
13

Ian - dec 2018
292
14

Indice ±%
119,18
107,69

18,85

20,86

110,66

În ceea ce priveşte sumele atrase suplimentar, acestea sunt structurate astfel:
Ian - dec 2017
Ian - dec 2018
Denumire indicator
debite (lei)
6.195.484
10.098.931
accesorii (lei)
0
0
amenzi (lei )
30.500
5.000
confiscări (lei)
0
0
Total ( lei)
6.225.984
10.103.931
Sume aferente actelor contestate şi admise
0
0
ori desfiinţate
Nr. inspectori activi
13
14
Sume nete atrase suplimentar pe un
inspector ( lei)
478.921,85
721.709,36
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Indice ±%
163,00
0
16,39
0
162,29
0
107,69
150,69

Se observă o creştere a sumelor suplimentar atrase pe un inspector cu un procent de 50,69% în
perioada ianuarie – decembrie 2018 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017.
În perioada ianuarie – decembrie 2018, ponderea numărului de decizii de impunere contestate
în totalul deciziilor de impunere emise a fost de 4,59%.

13
număr decizii de impunere contestate

283

număr decizii de impunere emise

S-au întocmit 6 sesizări penale pentru prejudiciu de 2.821.724 lei şi nu au fost instituite măsuri
asiguratorii.
În perioada ianuarie – decembrie 2017, ponderea numărului de decizii de impunere contestate
în totalul deciziilor de impunere emise a fost de 2,97%.

7
număr decizii de impunere
contestate
număr decizii de impunere emise
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S-au întocmit 2 sesizări penale pentru prejudicii care totalizează suma de 112.750 lei şi nu au
fost instituite măsuri asiguratorii.
Principalele activităţi operative ale BIROULUI VAMAL DORNESTI în cursul anului 2018
au vizat vămuirea mărfurilor, aplicarea tarifului vamal comunitar şi a altor norme legale naţionale şi
unionale privind trecerea peste frontieră a mărfurilor şi bunurilor și controlul mijloacelor de transport
care trec frontiera de stat.
Principalele operaţiuni de vămuire prin B.V.F. Dorneşti – 2018 comparativ cu anul 2017:
Anul

Număr Declaraţii
vamale import,
antrepozitare şi
admitere
temporară

2018
2017

17202
19560

Exporturi
efectuate

Exporturi
sosite de la alte
vămi pentru
confirmarea
ieşirii din ţară a
mărfurilor

6330
7969

80
387

DINAMICA TRAFICULUI

2017
13

Declaraţii sumare
de intrare
prelucrate (analiza
de risc la intrarea în
comunitate a
mărfurilor)

Număr
Total declaraţii
vamale
prelucrate

25282
30062

1673
2419

2018

Vagoane controlate
Camioane controlate
Containere controlate
Persoane controlate
Trenuri controlate

65055
11801
13699
20573
4052

47843
13122
10652
19772
3482

Efectuând o analiză a indicatorilor fizici, se constată o descreştere a acestora în anul 2018 faţă
de perioada anului 2017 din cauza faptului că doi dintre agenţii economici din raza de competenţă a
biroului nostru, S.C.Holzindustrie Schweighofer S.R.L. Sebeş – Punct de lucru Rădăuţi şi Siret
(importator/exportator de: buşteni, cherestea, tocătură lemn) şi S.C. EGGER ROMANIA S.R.L.–
Rădăuţi (producător/exportator de pal brut şi pal melaminat) au derulat un număr de operaţiuni de
import şi export cu material lemnos/produse lemnoase în/din: Ucraina, Belarus, Federaţia Rusă şi alte
tări extracomunitare mult mai scăzut.
De asemenea S.C.EGGER ROMANIA S.R.L. deţine autorizaţie unică pentru proceduri
simplificate la nivel european, iar pentru o parte dintre mărfurile exportate, declaraţiile vamale de
export se depun în Austria.
Deşi dinamica indicatorilor fizici a fost în scădere, aşa cum am menţionat, sumele încasate
la bugetul de stat au crescut cu 12,28% faţă de anul precedent:
Drepturile vamale şi alte taxe şi impozite încasate la buget :
INDICATORI

2017

2018

TAXE VAMALE
T.V.A.
ACCIZE
ALTE VENITURI

11.775.674
106.006.433
4.916.310
68.329

LEI
LEI
LEI
LEI

TOTAL

122.766.746 LEI

11.667.081
119.678.416
6.809.407
351.627

LEI
LEI
LEI
LEI

138.506.531 LEI

Nr. operaţiunilor de tranzit derulate în cursul anului 2018 :
Tranzite
TIR
Emise
58

Sosite
184

Tranzite
NCTS (T1/T2)
Emise
Sosite
1591
10440

Tranzite poştale
Emise
121

Sosite
377

Prin B.V.F.Dorneşti în cursul anului 2018 au fost efectuate operaţiuni cu o gamă foarte
diversificată de mărfuri, cum ar fi: cherestea, buşteni, pal, tocătură lemn, rumeguş, lemn de foc, placaj,
parchet, lambriu, plăci OSB, materiale de construcţii, produse din fier şi oţel( tablă, profile), produse
alimentare (în special zahăr, sare), fasole, varză, ceapă, orz, îngrăşăminte, metanol, vată minerală,
şerveţele de hârtie, hârtie, electrocasnice, utilaje agricole, becuri, articole pentru staţii de alimentare
carburant, produse accizabile (GPL, izobutan, propan, butan, mixturi propan-butan), cărbune, etc.
În anul 2018 au fost întocmite un număr de 13 procese – verbale de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor pentru: sustragerea de la controlul vamal şi nedeclararea ţigaretelor, nerespectarea
condiţiilor de încheiere a regimului vamal de tranzit, nerespectarea obligaţiilor comisionarilor vamali,
aplicându-se amenzi în cuantum de 65.500 lei. Au fost confiscate 77.200 buc.ţigarete (3860 pachete)
diverse mărci, valoarea confiscărilor fiind de 53.902 lei.
Urmare a activităţii de control ulterior efectuat şi a instituirii unor taxe antidumping şi
compemnsatorii definitive s-au întocmit nu nr. de 13 Procese Verbale de Control (Decizii pentru
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regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal) stabilindu – se
suplimentar un cuantum de 186.780 lei.
Activitatea B.V.F.Dorneşti se desfăşoară şi la Oficiul Poştal nr.1 Rădăuţi unde se primesc sau se
trimit colete poştale din/în afara teritoriului Comunităţii Europene.Au fost controlate un nr.de 1315
colete faţă de 1550 în anul 2017, fiind emise 434 chitanţe vamale şi s-au încasat 23.549 lei cuantum
drepturi vamale.
La BIROUL VAMAL DE FRONTIERĂ SIRET o mare parte a activității este alocată sensurilor
intrare și ieșire mărfuri, fluxuri unde sunt prelucrate un număr semnificativ de tranzite (TIR, ECS,
T1, ATA), documente de însoțire pentru mărfurile accizabile (D.A.I.) și documente de însoțire pentru
mărfurile aflate sub incidența Politicii Agricole Comune ( P.A.C.)
Dinamica indicatorilor înregistrați în anul 2018 comparatriv cu anul 2017, sunt următorii:
1. Trafic
- Călători:
- Autoturisme:
- Autocamioane:
- Microbuze:
- Autocare:
- Alte autovehicole:

2017
Intrare/ Ieşire

2018
Intrare/Iesire

1052693 / 1057842
244217 / 244975
49413 / 46282
70026 / 70457
3212 / 3249
575 / 450

Operaţiuni vamale:
- Nr. A.R.B. emise:
- Nr. A.R.B.A. emise:
- Nr. A.R.B.C. emise:
- Ţigarete reţinute (pach.):
- Tigarete abandonate:
- Ţigarete confiscate:
- Nr. infracţiuni:
- Ţigarete reţ. la infracţiuni:
- Alcool reţinut (litri):
- Alcool abandonat(litri):
- Alcool confiscat:
- Nr. P.V.C. emise:
- Amenzi aplicate (lei):
- Nr. auto reţinute:
- Nr. auto confiscate:
- Nr. chitanţe P.F. emise:
- Dr. Vamale încasate:
- Auto scanate:
- Sume incasate din prejudicii:
- nr. operaţiuni tranzit emise:
- nr. operaţiuni tranzit sosite:
- nr. op. export confirmate:

2017
1302
745
284
18293
11185
85049
8
1691
794,7
111,5
258,1
253
886060 lei
103
43
42
23421 lei
543
191896 lei
27580
44616
15636

971801 / 958550
194989 / 192591
50571 / 57510
63671 / 61059
3571 / 3500
830 / 606

Dinamica
92 % / 91 %
80 % / 79 %
102 % / 124 %
91 % / 87 %
111 % / 108 %
144 % / 135 %

2018

Dinamica

692
253
305
9935
6287
64085
8
968.183
549,3
75
168,6
213
994000 lei
61
40
22
8937 lei
33
201871 lei
28780
46475
20574

53 %
34 %
107 %
54 %
56 %
75 %
100 %
57.255 %
69 %
67 %
65 %
86 %
112 %
59 %
93 %
52 %
38 %
6%
105 %
104 %
104 %
132 %

Gradul de realizare a planului de încasări la BIROUL VAMAL DE INTERIOR SUCEAVA
pentru 2018, comparativ cu 2017. Incasarile comparative de venituri bugetare realizate de BVI
Suceava in anul 2018 si in anul 2017 sunt prezentate in tabelul de mai jos:
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SITUATIE PLAN INCASARI BVI SUCEAVA
2018
PROGRAM
INCASARI

LUNA
TOTAL

33.313.000

GRAD
REALIZ
PROGRAM
INCASAT
PROGRAM INCASARI
INCASARI
33.363.038
100,15 29.626.400

2017

GRAD
REALIZ
INCASAT
PROGRAM
INCASARI
29.665.281
100,13

Declaratii vamale prelucrate in anul 2018 comparativ cu anul 2017.
INDICATOR

2018

2017

Dinamica
(%)

Numar total de declaratii vamale:
7586
7168
►Punere in libera circulatie
2703
2431
►Export
2588
2481
►Tranzit, din care
2295
2256
─emise
122
255
─sosite
2173
2001
Se constată o crestere a numarului de operatiuni efectuate in cadrul Biroului Vamal de

105,83%
111,19%
104,31%
101,73%
47,84%
108,60%
Interior

Suceava cu 5.83%.
Din activitatea de vămuire a marfurilor in anul 2018, comparativ cu anul 2017
Analiza de risc ce presupune selectia declaratiilor vamale la import/ export/ tranzit in procedura
vamală reprezentand 10,77 % control fizic si 4,12 % control documentar este prezentata în tabel.
Culoar vamuire 2018

Procent %

Control documentar

218

4,12%

Control fizic

570

10,77%

Fara control

4503

85,11%

Total declaratii

5291

Chitanţe vamale emise de BVI Suceava in anul 2018 comparativ cu anul 2017
TOTAL chitante vamale,
Nr. chitante
2018
4047

din care chitante emise la Oficiul Postal

Drepturi vamale incasate

Nr. chitante

Drepturi vamale
incasate

Dinamica
Dinami
Dinamic
Dinamic
2018
2017
2018 2017
2018 2017
(%)
ca (%)
a (%)
a (%)
1.743 232,18 247730 135.553 182,76 4027 1.721 233,99 202702 101.505 198,7
2017
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Activitate control ulterior şi reverificare declaraţii vamale
Nr. crt.
1

DENUMIRE INDICATOR

2

Numărul de acţiuni
Numărul
de
reverificari
declaraţiilor vamale

3
4

Numărul
de
fraude/iregularităţi
vamale identificate
Total sume constatate, din care:

ale

DINAMICA [%]

2018
0

2017
0

3308

4056

81.55

0/3

0/5

60

6809

6.356

107.12

0

Supraveghere produse accizabile
SUCEAVA
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tip activitate/actiune
desfasurata

Numar actiuni
2018

Livrari alcool etilic si/sau produse
alcoolice
Livrari alcool etilic denaturat
Receptie materii prime
Denaturari alcool
Verificari conditii autorizare
Sigilari/desigilari instalatii
productie alcool
Desigilari auto - nr.
Desigilari vagoane - nr.
Numar e-DA emise - total
Numar e-DA sosite - total
Numar e-DA anulate
Inventariere stocuri materii prime
si produse finite la antrepozitarii
autorizati pentru productia de
alcool

Dinamica numar
actiuni
(%)

2017
0
0
0
0
28

0
6
0
2
29

0
50
38
59
393
0

1
51
23
68
287
0

0

0

96.55
98.03
165.21
86.76
136.93

Miscarea produselor accizabile
Indicator
Numar total miscari primite, din care
-Miscari nationale catre un antrepozit fiscal
-Miscari nationale catre un utilizator final
-Miscari comunitare catre un destinar inregistrat
-Miscari nationale cu livrare directa
-Miscari intracomunitare catre un antrepozit
Numar total miscari initiate din care
-Miscari nationale catre un antrepozit fiscal
-Miscari nationale catre un utilizator final
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2018
472
168
28
6
268
2
59
59
0

2017
274
169
30
10
64
1
68
68
0

Dinamica (%)
172.26
99.4
93.33
60
418.75
200
86.76
86.76

Situaţia operatorilor economici cu produse accizabile
Tip operator
2018
Total antrepozitari
alcool si bauturi alcoolice
produse energetice
tutun
Total destinatari inregistrati (inclusiv
ocazionali)
alcool si bauturi alcoolice
produse energetice
tutun
Total utilizatori finali
alcool si bauturi alcoolice
produse energetice
Total operatori economici autorizati
activitate angro *
alcool si bauturi alcoolice *
produse energetice
tutun *
Total operatori economici atestati
activitate distributie carburanti en
detail **

2017

Dinamica %

6
3
3
0

6
3
3
0

100
100
100

6
6
0
0
7
0
7

6
6
0
0
8
1
7

100
100

51
19
32
11

49
18
31
11

104.08
105.55
103.22
100

72

68

105.88

87.5
100

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA,
Bugetul județului Suceava pe anul 2018 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Suceava nr. 16/2018 şi rectificat ulterior prin hotărâri ale consiliului județean.
Prevederile bugetare înscrise în bugetul propriu al județului Suceava pe anul 2018 sunt în sumă
de 507.082.117 lei la partea de venituri și 518.902.971 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit planificat
de 11.820.854 lei, finanțat din excedentul bugetului local, conform prevederilor legale.
La finalul anului 2018, încasările realizate au fost de 468.215.871,69 lei, reprezentând
92,34% față de bugetul aprobat, iar plățile nete sunt de 416.895.573,23 lei, reprezentând 80,34% față
de bugetul aprobat. Execuția bugetară se închide cu un excedent de 51.320.298,46 lei.
S-au publicat în termenele legale proiectul de buget supus consultării publice, bugetul inițial
aprobat pentru anul 2018 și situațiile financiare trimestriale.
Nu au fost cazuri de refuz de viză CFP.
Pentru ca Programul pentru școli al României în județul Suceava să se poată desfăşura în
condiţii normale, în toate instituţiile de învăţământ s-a monitorizat şi analizat periodic activitatea legată
de aplicarea acestuia pe parcursul anului școlar.
Procedura de achiziție pentru distribuirea fructelor în școli pentru anul școlar 2017-2018 nu a
putut fi organizată întrucât Ordinul comun nr. 19/37/2018 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale și al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, a fost publicat târziu în Monitorul Oficial,
partea I.
În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, reprezentanți ai
Compartimentului programe guvernamentale, împreună cu delegați ai Inspectoratului Şcolar Judeţean
Suceava, Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava şi ai Direcției de Sănătate
Publică Județeană Suceava, au efectuat controale și au luat măsuri pentru a elimina orice perturbare în
derularea Programului, în cursul anului şcolar 2017/2018.
Suma alocată a fost de 18.227.000 lei, din care s-au achitat 10.035.244.75 lei, beneficiind de
produse un număr 15.327 preșcolari și 62.697 elevi.
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În luna decembrie, a fost finalizată procedura de achiziție pentru furnizarea produselor pentru
implementarea Programului pentru școli al României în județul Suceava, astfel:
- 5 zile/săptămână, produse de panificație;
- 3 zile/săptămână, lapte UHT;
- 2 zile/săptămână, mere.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, s-a fundamentat
necesarul de atestate de producător şi carnete de comercializare a produselor agricole pentru toate
consiliile locale din judeţul Suceava, s-au făcut demersurile pentru tipărirea acestora de către
Compania Naţională ,,Imprimeria Naţională” S.A Bucureşti, pe parcursul anului, urmărindu-se
distribuirea acestora către solicitanţi.
Din cele 11.600 atestate de producător tipărite în anul 2018, s-au distribuit către consiliile locale
11.212 și au rămas în stoc 388 atestate.
De asemenea, au fost tipărite 11.400 carnete de comercializare a produselor agricole din care sau distribuit primăriilor de pe raza judeţului 11.201 carnete și au rămas în stoc 199 de carnete.
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Capitolul II – ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE .
Numărul total al firmelor existente (neradiate), la 31.12.2018, în judeţul Suceava, a fost de
32.665, față de 31.416 în anul 2017, din care:
- persoane juridice
21.902
din care: - societăţi pe acţiuni
193
- societăţi cu răspundere limitată
21536
- societăţi în nume colectiv
44
- regii de interes local
3
- cooperative agricole
43
- cooperative meşteşugăreşti
2
- cooperative de consum
1
- organizaţii cooperatiste de credit
3
- societăţi cooperative
76
- altele
1
- persoane fizice
10.763
din care: - persoane fizice
5421
- întreprinderi familiale
1377
- întreprinderi individuale
3965

G
F
C
A
H
I
M
S
N
J
R
Q
K
L
P
D
E
B
O
T

Pe domenii de activitate:
Domeniu activitate
Nr_firme
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi
motocicletelor
10854
Construcţii
3266
Industria prelucrătoare
3182
Agricultură, silvicultură şi pescuit
3180
Transport şi depozitare
2978
Hoteluri şi restaurante
2322
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
2064
Alte activităţi de servicii
1030
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport
837
Informaţii şi comunicaţii
709
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative
506
Sănătate şi asistenţă socială
437
Intermedieri financiare şi asigurări
362
Tranzacţii imobiliare
298
Învăţământ
275
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat
150
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
141
Industria extractivă
63
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
10
Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic;
activităţi ale gospodariilor private de producere de bunuri şi servicii destinate
consumului propriu
1
32665

În 2018 au fost înmatriculaţi 2863 agenţi economici: SRL – 2080, CA – 11, PFA – 383, II – 344,
IF – 44, SA - 1 iar 1.621 s-au radiat. În 2017 au fost înmatriculaţi 2.768 agenţi economici, iar 1.546
au fost radiați
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În judeţul Suceava existau un număr de 885 agenţi economici cu participare străină, față 900
în anul precedent . Cei mai importanţi ca număr şi capital social provenind din următoarele ţări:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ţara
Italia
Germania
Ucraina
Spania
Franţa
Austria
Turcia
SUA

Număr
firme
244
79
67
62
53
46
43
39

Total capital
social (lei)
16362071,72
15472480,97
523010,00
349820,00
111242484,70
1176796102,50
12426970
636552,60

După valoarea capitalului social, cele mai importante ţări sunt:
Nr.
Ţara
Număr
Total capital
crt.
firme
social (lei)
1.
Austria
46
1176796102,50
2.
Franţa
53
111242484,70
3.
Luxemburg
3
53071055,00
4.
Marea Britanie
22
25323140,00
5.
Elveţia
10
20781550,05
6.
Italia
244
16362071,72
7.
Germania
79
15472480,97
8.
Belgia
38
14855711,00
Principalele domenii de activitate ale firmelor cu capital străin:
Domeniu activitate
Nr_firme
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi
motocicletelor
270
Construcţii
118
Industria prelucrătoare
117
Transport şi depozitare
80
Hoteluri şi restaurante
56
Indicii producţiei industriale serie brută, realizată la nivelul judeţului Suceava, în luna
decembrie 2018, pentru unităţile cercetate statistic (eşantion reprezentativ la nivel de ţară), a fost
90,8%, înregistrând o scădere pe ansamblu cu 9,2% faţă de luna decembrie 2017.
În anul 2018 indicele producţiei industriale, serie brută, comparativ cu anul 2017, a fost de
100,8%.
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Evolutia indicilor productiei industriale, serie bruta
luna corespunzatoare din anul 2017 = 100

%

170,0
150,0
130,0

118,9

116,3

110,7

110,0

102,0

99,9

101,0

108,9

101,1

97,3

96,3

96,4

92,9

90,8

90,0
70,0
Decembrie

Ianuarie 2018

Februarie

2017

Martie 2018

Aprilie 2018

Mai 2018

Iunie 2018

Iulie 2018

August 2018

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

2018

2018

2018

2018

2018

Indicii valorici ai cifrei de afaceri în industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) realizat
de întreprinderile din judeţ, cu activitate principală de industrie, pentru unităţile observate statistic în
luna decembrie 2018, a fost 103,7%, mai mare cu 3,7% comparativ cu luna decembrie 2017.
În anul 2018 indicele cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, faţă de
anul 2017, a fost de 110,7%.
Evolutia indicilor valorici ai cifrei de afaceri din industrie
luna corespunzatoare din anul 2017=100

%

190,0
170,0
150,0
130,0

137,2

119,5

117,4

110,4

110,0
90,0

109,1

112,4 111,3

101,8

107,5 103,4

110,5

106,1 103,7

70,0
Decembrie
2017

Ianuarie
2018

Februarie
2018

Martie 2018 Aprilie 2018

Mai 2018

Iunie 2018

Iulie 2018 August 2018 Septembrie
2018

Octombrie
2018

Noiembrie
2018

Decembrie
2018

Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare care a constat în:
- verificări metrologice pentru 4.302 mijloace de măsurare;
- etalonări pentru 387 mijloace de măsurare,
rezultând un venit de 475.544,00 lei.
Controlul metrologic legal al măsurărilor
În anul 2018 au fost efectuate 126 controale prin inspecţii şi testări inopinate, în locurile
unde se efectuează măsurări din domenii de interes public şi au fost urmărite existenţa şi valabilitatea
marcajelor de conformitate, pentru mijloacele de măsurare utilizate şi care se supun controlului
metrologic legal, respectarea condiţionărilor impuse în aprobările de model, certificatele de examinare
de tip, utilizarea unităţilor de măsură legale, utilizarea corectă a metodelor de măsurare şi adecvarea
mijloacelor de măsurare.
Controlul produselor preambalate se realizează prin efectuarea de verificări prin măsurări şi
analiza statistică a loturilor de preambalate şi verificarea dovezilor prezentate de responsabilii cu
introducerea pe piaţă a produselor preambalate. În acest sens, au fost întreprinse acţiuni de control
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privind produsele preambalate la 9 operatori economici din judeţ, în urma cărora s-au verificat un
număr de 21 sortimente de produse preambalate, rezultând un venit de 7.682,00 lei.
Autorizaţii şi avize
Pentru desfăşurarea de către operatorii economici de activităţi având ca obiect mijloace de
măsurare supuse controlului metrologic legal (verificare metrologică, reparare / modificare, montare) în
anul 2018 au fost efectuate evaluări/reevaluări pentru acordarea a 27 avize metrologice și a 7
autorizații laboratoare de verificări metrologice.
S-au supravegheat, prin testare, un număr de 537 mijloace de măsurare, verificate
metrologic, pe teritoriu judeţului Suceava, de către laboratoare ale operatorilor economici, autorizate de
Biroului Român de Metrologie Legală (BRML). A rezultat un venit de 83.899,00 lei.
Controlul tehnic al mijloacelor de joc de noroc se exercită prin aprobări de tip şi verificări
tehnice iniţiale şi periodice. În anul 2018, SJML Suceava, a efectuat 1.721de verificări tehnice
500.171,00 lei.
Valoarea totală a activităţii a fost de de 1.067.295,00 lei, solicitările pentru servicii metrologice
şi tehnice fiind de la operatori economici şi persoane fizice din domeniul tranzacţiilor comerciale,
reparaţiilor (service) auto, utilităţilor publice, jocurilor de noroc şi divertisment, etc.
COMPANIA
NAŢIONALĂ
PENTRU
CONTROLUL
CAZANELOR,
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A. SUCURSALA
SUCEAVA CNCIR SA și-a desfășurat activitatea și pe parcursul anului 2018 în sensul asigurării
funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi
aparatelor consumatoare de combustibil ce fac obiectul prevederilor Prescripțiilor Tehnice Colecția
I.S.C.I.R.
Activitatea de verificări tehnice în utilizare la echipamentele și instalațiile aflate în raza de
activitate a sucursalei –jud. Suceava și Botoșani. Cea mai mare pondere a acestor verificări tehnice în
utilizare (88%) o constituie verificările la instalațiile scadente dar trebuie remarcat faptul că un procent
de 12% din totalul verificărilor a fost realizat la verificările tehnice în utilizare efectuate la
echipamentele/instalațile noi. Toate aceste verificări tehnice în utilizare s-au finalizat cu întocmirea
unui număr de 2.159 de rapoarte de inspecție.
CNCIR Sucursa Suceava a efectuat în anul 2018 verificări, examinări și încercări pentru
stabilirea stării tehnice, evaluarea duratei remanente de funcționare și stabilirea condițiilor de
funcționare în siguranță la un număr de 67 de echipamente.
Situația pe tipuri de echipamente este prezentată în graficul următor:
CNCIR SA este autorizată de către ISCIR pentru efectuarea verificărilor tehnice în vederea
admiterii funcționării cazanelor de apă caldă cu puteri termice mai mici de 400 de Kw (reglementate de
PT ISCIR A1-2010) și pentru verificările tehnice în vederea admiterii funcționării arzătoarelor
(reglementate de PT ISCIR C2-2010). De asemenea, personalul sucursalei Suceava, în baza autorizației
ISCIR deținute, a efectuat în anul 2018 și verificări ale instalației de ardere și automatizare aferente
cazanelor de abur, apă fierbinte și apă caldă domeniu reglementat de PT ISCIR C11-2010.
COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
SUCEAVA(CJPC SUCEAVA),a desfasurat in cursul anului 2018, un numar de 2136 actiuni de
control, structurat dupa cum urmeaza:
-produse alimentare-1029
-produse nealimentare-524
-produse si servicii financiare-10
-servicii alimentare-341
-servicii nealimentare-223
-alte segmente-9
In urma controalelor efectuate, s-au aplicat 453 amenzi, în valoare de 851 200 lei,incasandu-se
efectiv 450, in valoare de 241 100 lei (ca urmare a aplicarii la unele din legi a posibilitatii de plata a
jumatate din minim in 48 ore si ulterior in 15 zile la toate legile) si 236 avertismente.
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Pe categorii de produse si servicii,s-au incheiat Procese Verbale de Constatare a contraventiei
(PVCC), astfel:
-produse alimentare-280
-produse nealimentare-189
-produse si servicii financiare-3
-servicii alimentare-132
-servicii nealimentare-81
-alte segmente-4
Au fost prelevate 18 probe de produse,cu suspiciuni de necomformitate,cinci dintre ele dovedindu
–se necomforme,oprindu-se de la comercializa marfuri comunitare in valoare de 82 193 lei si
extracomunitare in valoare de 3773 lei.
In cursul anului 2018,au fost inregistratre 1.186 petitii, cele mai multe 635 pe servicii
nealimentare, in special pe societati de telefonie mobila si societati furnizoare de utilitati,353 pentru
produse nealimentare,74 pentru produse alimentare,25 pentru servicii alimentare.
Comparativ cu anul 2017,cand s-au inregistrat 1410 petitii, in 2018 s-au inregistrat 1186,adica o
scadere de 15,88%,ponderea lor in ceea ce priveste segmentul cel mai reclamat, ramanand cel de
servicii nealimentare-furnizorii de servicii de telefonie mobila si furnizorii de utilitati(electricitate,gaz).
De asemenea tot comparativ cu 2017, se constata o scadere a numarului de acte de control2.943 in 2017 fata de 2.136 in 2018.
Valoare despagubirilor catre consumator in urma cercetarii reclamatiilor se ridica la 155.343 lei.
.
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Capitolul III – FONDURI EUROPENE
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA a gestionat proiecte cu fonduri nerambursabile.
A. Finalizare proiecte aflate în implementare
Proiectul „Perfecţionarea personalului din învăţământul special din judeţul Suceava în
instituţii similare din Voievodatul Podkarpackie”, promovat în cadrul Programului Uniunii
Europene pentru educație, formare, tineret și sport „Erasmus+”, Acțiunea Cheie 1 - Proiecte de
mobilitate în domeniul educației adulților, s-a derulat în parteneriat cu două organizații gazdă din
Polonia. Perioada de implementare a fost de 24 de luni, iar valoarea acestuia a fost de 53.700 euro.
Proiectul s-a finalizat la data de 01.11.2018.
Proiectul „Regiunea Nord - Est Axa Rutieră Strategică Iași - Suceava”, a fost promovat în
cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și
locală, Domeniu major de intervenţie: 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. UAT Județul Suceava
are calitate de partener în cadrul proiectului, liderul fiind UAT Județul Iași. Contractul de finanțare a
fost semnat în data de 04.09.2017, având o valoare de 327.030.642 lei și o perioadă de implementare
între 04.09.2017 și 31.05.2021. A fost încheiat Actul adițional nr.1/29.05.2018, prin care a fost
prelungită cu 4 luni durata de implementare, urmare a devansării termenului la care a fost încheiat
contractul privind proiectarea tehnică - faza a doua. Partenerul lider a încheiat Contractul de prestări
servicii proiectare faza PT+DTAC+Program de monitorizare a zonelor cu instabilitate și asistență
tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, Contractul de prestări servicii
verificare tehnică cu verificatori tehnici autorizați și Contractul de prestări servicii de audit al
cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare.
B. Proiecte aflate în pregătire, în vederea obţinerii finanţării nerambursabile în cadrul POR
2014-2020:
1. „Șanse egale pentru un viitor mai bun”, promovat în cadrul POR 2014-2020, Axa
prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile
în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1
Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Acest apel este dedicat învăţământului
antepreşcolar şi preşcolar. Proiectul a fost depus în data de 25.05.2018, a fost admis după verificarea
administrativă și eligibilitate, aflându-se în etapa de verificare tehnică și financiară. Valoarea
proiectului este de 3.761.493,00 lei.
2. „Creșterea calității vieții în Orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații
urbane moderne”, promovat în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 13: Sprijinirea
regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 9B, Obiectivul Specific 13.1
Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România. Proiectul este depus în
parteneriat cu Orașul Siret, consiliul județean având calitatea de partener și se află în etapa de evaluare
administrativă și eligibilitate.
C. Proiecte care au fost depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile în cadrul Programului
Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020
1. „Învățământ special în zona transfrontalieră Suceava - Cernăuți: modern, incluziv și
adecvat pieței forței de muncă”, propus la finanțare prin Instrumentul European de Vecinătate în cadrul
Programului Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020, Prioritatea 1.1 Cooperare
instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia,
acțiune soft. Parteneriatul proiectului: Lider - Consiliul Județean Suceava și Partener - Școala specială
gimnazială nr. 2 Cernăuți, valoarea totală a proiectului este: 332.791,97 euro. Proiectul a fost depus în
data de 11.05.2018 la BRCT Suceava.
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2. „Îmbunătățirea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Suceava - Cernăuți
(Izvoarele Sucevei - Shepit)”, propus la finanțare prin Instrumentul European de Vecinătate în cadrul
Programului Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea
infrastructurii de transport transfrontalier şi instrumentelor TIC, acțiune hard. Parteneriatul proiectului:
Lider - Consiliul Județean Suceava și Partener - Consiliul Regional Cernăuți. Valoarea totală a
proiectului este: 2.468.710 Euro. Proiectul a fost depus în data de 18.05.2018 la BRCT Suceava.
3. „Îmbunătățirea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Cernăuți - Suceava
(Shepit - Izvoarele Sucevei)”, propus la finanțare prin Instrumentul European de Vecinătate în cadrul
Programului Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020, Prioritatea 3.1 Dezvoltarea
infrastructurii de transport transfrontalier şi instrumentelor TIC, acțiune hard. Parteneriatul proiectului:
Lider - Consiliul Regional Cernăuți și Partener - Consiliul Județean Suceava. Valoarea totală a
proiectului este: 2.222.800,50 Euro.
4. „Smart Travel Suceava - Cernăuți”, promovat în cadrul Programului Operațional Comun
România - Ucraina 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni,
dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport - Prioritatea 3.1 Dezvoltarea
infrastructurii de transport transfrontalier și instrumentelor TIC. Proiectul a fost depus în data de
16.05.2018 și se află în etapa de evaluare.
5. „Îmbunătățirea serviciilor de sănătate în zona transfrontalieră Suceava-Cernăuți”, proiect
promovat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina, ENI CBC 2014-2020,
Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și acces la sănătate. Cererea de
finanțare a fost depusă on-line cât și în format fizic în data de 15.05.2018. Consiliul Județean Suceava
deține calitatea de lider iar Dispensarul Clinic Regional de Oncologie Cernăuți deține calitatea de
partener, proiectul având o durată de 14 luni. Proiectul se află în etapa de evaluare a conformității
administrative și a eligibilității. Valoarea totală a proiectului este de 472.756 euro, din care valoarea de
461.355 euro reprezintă bugetul alocat Consiliului Județean Suceava ce cuprinde și co-finanțarea
proprie în valoare de 171.656 euro.
6. „Îmbunătățirea calității serviciilor medicale micro-invazive în regiunea transfrontalieră
România-Ucraina”, proiect promovat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina,
ENI CBC 2014-2020, Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și acces la
sănătate. Consiliul Județean Suceava deține calitatea de partener iar Instituția Comunală Regională
Spitalul Clinic Cernăuți deține rolul de lider de proiect. Proiectul are o durată de 12 luni. Valoarea
totală a proiectului este de 353.070 euro din care 39.840 euro reprezintă bugetul alocat Consiliului
Județean Suceava, sumă ce cuprinde și co-finanțarea în valoare de 3.984 euro.
7. „Îmbunătățirea pregătirii pentru situațiile medicale de urgență în instituțiile medicale din
oblastul Cernăuți și județul Suceava”, proiect promovat în cadrul Programului Operațional Comun
România-Ucraina, ENI CBC 2014-2020, Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de
sănătate și acces la sănătate. Consiliul Județean Suceava deține calitatea de partener iar Spitalul de
Urgență Cernăuți deține rolul de lider de proiect. Proiectul are o durată de 24 luni. Valoarea totală a
proiectului este de 1.479.024 euro din care 139.080 euro reprezintă bugetul alocat Consiliului Județean
Suceava, sumă ce cuprinde și co-finanțarea în valoare de 13.908 euro.
8. „Dezvoltarea cooperării instituțiilor medicale din regiunea transfrontalieră SuceavaCernăuți” în scopul creșterii prevenției, diagnosticului și tratamentul cancerului la sân, proiect
promovat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina, ENI CBC 2014-2020,
Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și acces la sănătate. Consiliul Județean
Suceava deține calitatea de partener iar Dispensarul Clinic Regional de Oncologie Cernăuți este lider
de proiect. Proiectul are o durată de 24 luni. Valoarea totală a proiectului este de 1.358,988 euro din
care 182.388 euro reprezintă bugetul alocat Consiliului Județean Suceava, sumă ce cuprinde și cofinanțarea în valoare de 18.238 euro.
9. „BON APPETITE! - Gastronomie și artă culinară transfrontalieră”, promovat în cadrul
Programului Operaţional Comun România - Ucraina 2014-2020, Obiectiv tematic 3. Promovarea
culturii locale și protejarea patrimoniului istoric. Prioritatea 2.1 - Promovarea și conservarea
patrimoniului cultural și istoric. Proiectul se află în etapa de evaluare și are o valoare totală de 917.145
euro.
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10. „Siguranță și protecție-factor comun în cooperarea transfrontalieră” promovat în cadrul
Programului Operaţional Comun România - Ucraina 2014-2020, Prioritate 4.2 - „Sprijinirea
activității comune pentru prevenirea dezastrelor naturale provocate de om și acțiuni comune în situații
de urgență”. Proiectul se află în etapa de evaluare și are o valoare totală de 302.843 euro.
11. „Îmbunătățirea siguranței populației din regiunea Cernăuți și a județului Suceava de
factorii de radiație și de contaminare chimică” promovat în cadrul Programului Operaţional
Comun România - Ucraina 2014-2020, Prioritate 4.2 -„Sprijinirea activității comune pentru
prevenirea dezastrelor naturale provocate de om și acțiuni comune în situații de urgență”. Consiliul
județean are calitate de partener. Proiectul se află în etapa de evaluare și are o valoare totală de 213.620
euro.
Activităţi privind asigurarea sustenabilității proiectelor implementate de Consiliul
Judeţean Suceava din fonduri structurale:
1. „Modernizarea DJ 178, Ilişeşti - Ciprian Porumbescu, km 36+150.00-44+000.00, judeţul
Suceava”, promovat în cadrul POR 2007-2013, Axa 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură, valoarea totală a
proiectului fiind de 30.844.536,12 lei.
2. „Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din judeţul Suceava I”,
promovat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa
Prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul
Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea
1 „Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde
este necesar”, cu o valoare totală de 224.000 lei, reprezentând servicii de garanție, suport tehnic și
mentenanță. S-au transmis în fiecare lună, la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Rapoarte tehnice de monitorizare a celor 15 UAT - uri partenere în cadrul proiectului aflat în anul 3 de
sustenabilitate.
3. „Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT -uri din judeţul Suceava III”,
promovat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa
Prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul
Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea
1 „Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde
este necesar. A fost transmis Raportul de durabilitate aferent anului 2 de sustenabilitate, în luna ianuarie
2018 și a fost semnat Contractul de servicii de mentenanță a Sistemului Informatic Integrat de
Management la Primării realizat în cadrul proiectului.
4. „Reabilitarea Cetăţii de Scaun şi a zonei de protecţie a acesteia”, proiect promovat în cadrul
POR 2007-2013, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major
de intervenţie 5.1 - „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, în valoare de 46.989.447,54 lei. Proiectul este finalizat
și a fost transmis Raportul de durabilitate nr. 2.
5. „O clădire de patrimoniu - muzeu pentru mileniul III”, promovat la finanţare în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, în valoare de 38.529.948,24 lei.
Proiectul este finalizat și a fost transmis Raportul de durabilitate nr. 2.
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SUCEAVA, preocupată de atragerea la nivel
județean a cât mai multor fonduri nerambursabile europene, a realizat prin Compartimentul dezvoltare
economică și programe, un buletin informativ care cuprinde informații din domeniul afacerilor
europene privind oportunitățile de finanțare pentru autoritățile publice locale, serviciile publice
deconcentrate, organizații neguvernamentale și sectorul privat al IMM-urilor. În această broșură
electronică cei interesați au putut identifica exemple de bună practică, liniile de finanțare active și
termenul limită de depunere a proiectelor. Pentru o mai mare vizibilitate, Buletinul informativ Afaceri europene este postat pe pagina web a Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava cu posibilitatea
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de a fi descărcat în format electronic de potențialii beneficiari. În anul 2018 au fost realizate un număr
de 10 Buletine informative.
De asemenea, în cursul anului 2018, au fost transmise informări autorităților publice locale cu
detaliile oferite de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.), referitoare la FEADR
(Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), FEP (Fondul European pentru Piscicultură) sau
FEGA (Fondul European pentru Garantare Agricolă). Astfel potențialii beneficiari au fost informați de
noutățile ce au intervenit în accesarea programelor europene post-aderare, precum și despre notificările
privind depunerea proiectelor, regulamentele de selecție conforme condițiilor de eligibilitate și
prezentările submăsurilor lansate în perioada vizată.
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Capitolul I V– TURISM
Activitatea de turism din cadrul CONSILIULUI JUDEŢEAN SUCEAVA a avut ca principal
obiectiv, în anul 2018, promovarea internă și internațională a județului Suceava, din punct de vedere
turistic.
Astfel, s-au avut în vedere trei direcţii majore de acţiune, respectiv:
- promovarea Judeţului Suceava ca destinaţie turistică internă şi internaţională la târgurile şi
expoziţiile de profil;
- diversificarea ofertei turistice a judeţului prin organizarea unor evenimente şi manifestări cu
specific local, capabile să contribuie la creşterea numărului de turişti;
- parteneriatul cu agenţi economici din domeniul turismului şi/sau al activităţilor conexe, cu
asociaţii profesionale, administraţii publice centrale şi locale, camere de comerţ şi industrie, structuri de
învăţământ, firme de consultanţă etc., pentru implementarea unor programe de interes în promovarea şi
dezvoltarea turismului.
Administraţia judeţeană a susţinut activ prezenţa Bucovinei cu standuri proprii la 11 târguri şi
expoziţii de profil, din care 2 la nivel naţional şi 9 la nivel internaţional, astfel:
- Târgul de Turism FERIEN MESSE - Viena, Austria (11-14 ianuarie 2018) în cadrul căruia au
fost diseminate publicului vizitator peste 4.000 de materiale tipărite, au avut loc demonstrații de
sculptură în lemn realizate de un meșter popular și o degustare de produse bio din păstrăv;
- Târgul Internațional de Turism „International Mediterranean Tourism Market”;
- Prima participare a judeţului Suceava în calitate de expozant în cadrul standului României la
Tel Aviv, Israel (6-7 februarie 2018) unde circa 12.000 de vizitatori au primit informații turistice și
materiale de informare și promovare turistică și au asistat la demonstrații de sculptură în lemn;
- Prima participare a judeţului Suceava în calitate de expozant în cadrul standului României la
Târgul Internațional de Turism BIT - Milano, Italia (11-13 februarie 2018) în cadrul căruia peste 2.500
de persoane au beneficiat de informații turistice și materiale de informare și promovare turistică,
demonstrații de încondeiere ouă și o călătorie virtuală în municipiul Suceava prin intermediul
ochelarilor VR(virtual-reality);
- Târgul de Turism al României - Bucureşti, România (22-25 februarie 2018) în cadrul căruia
standul Bucovinei a avut peste 3.500 de vizitatori cărora li s-au oferit materiale de informare şi
promovare turistică și au avut loc demonstrații de încondeiere ouă, spectacole susținute de un ansamblu
folcloric din comuna Fundu Moldovei, degustări de produse tradiționale;
- Târgul de Turism UTAZAS – Budapesta, Ungaria (1-4 martie 2018) unde peste 3.500 de
vizitatori au beneficiat de informații turistice și materiale de informare și promovare turistică,
demonstrații de încondeiere ouă și o călătorie virtuală în municipiul Suceava prin intermediul
ochelarilor VR;
- Expoziția Internațională Specializată „Tourism. Leisure. Hotels” – Chișinău, Republica
Moldova (29 martie - 1 aprilie 2018) la care au beneficiat de informații turistice, materiale de informare
și promovare turistică, demonstrații de încondeiere ouă și o călătorie virtuală în municipiul Suceava
prin intermediul ochelarilor VR (virtual-reality), peste 1.500 de vizitatori;
- Prima participare a judeţului Suceava în calitate de expozant la Târgul de Turism al Bucovinei
- Cernăuți, Ucraina (22 aprilie 2018) unde au fost oferite publicului vizitator materialele de informare şi
promovare turistică, respectiv: hărți turistice, broșuri de prezentare a structurilor de cazare turistică, a
bisericilor și mănăstirilor din județ, a turismului rural și turismului activ, ghiduri turistice ale
municipiului Suceava, pliante și flyere de prezentare a unităților de cazare din județ, flyere de
prezentare a Aeroportului Internaţional „Ştefan cel Mare” Suceava;
- Prima participare a judeţului Suceava în calitate de expozant în cadrul standului României la
Târgul Internațional de Turism „World Travel Market” – Londra, Marea Britanie (5-7 noiembrie 2018)
la care publicul vizitator a beneficiat de informații turistice și materiale de informare și promovare
turistică, suveniruri personalizate, demonstrații de pictură naivă și o călătorie virtuală în municipiul
Suceava prin intermediul ochelarilor VR;
- Târgul de Turism al României – București, România (15-18 noiembrie 2018) unde peste 3.500
de vizitatori ai standului au primit informații turistice și materiale de informare și promovare turistică,
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au vizionat filme și prezentări turistice, s-au bucurat de o călătorie virtuală în municipiul Suceava, prin
intermediul ochelarilor VR și au avut loc degustări de produse gastronomice tradiționale, expoziții și
demonstrații de confecționare a măștilor populare;
- Prima participare a judeţului Suceava în calitate de expozant în cadrul standului României la
Târgul Internațional de Turism „Tour&Travel” – Varșovia, Polonia (22-24 noiembrie 2018) la care
aproximativ 1.500 persoane au beneficiat de informații turistice și materiale de informare și promovare
turistică, demonstrații de încondeiere ouă și de o călătorie virtuală în municipiul Suceava prin
intermediul ochelarilor VR;
- Prima participare a județului Suceava, în calitate de expozant, ca urmare a parteneriatului
existent între Consiliul Județean Suceava și regiunea Podkarpackie (Polonia) în cadrul Târgului
Internațional „Ekogala” - Rzeszow, Polonia (7-8 decembrie 2018), târg dedicat cu precădere produselor
eco, bio și tradiționale la care expozițiile și degustările de produse tradiționale au fost susţinute de un
punct de informare turistică și de demonstrații de prelucrare a lemnului realizate de un meșter popular.
Consiliul Județean Suceava a deținut un stand expozițional de 12 mp, având ca partener Asociaţia
„Produs în Bucovina”.
În vederea promovării şi valorificării întregului potenţialul turistic al judeţului Suceava s-au
organizat pe parcursul anului, evenimente, manifestări şi alte acţiuni specifice, respectiv: Paştele în
Bucovina, Hora Bucovinei, Festivalul Ștefanian, Pelerin în Bucovina, Sărbătoarea Muntelui - Munceii
Rarăului, Târgul de toamnă „Produs în Bucovina” - Suceava.
În cadrul evenimentului „România salută Viena”, organizat în Michaelerplatz piaţa publică de la
porţile Palatului Hofburg din Viena, în perioada 15-16 iunie 2018, s-au reunit expozanți și promotori ai
culturii, gastronomiei și turismului din Bucovina, Maramureș și Satu Mare. Publicul vizitator s-a
bucurat de o prezentare deosebită a ofertelor turistice, a produselor meșteșugărești (țesături, port
popular, produse din lemn și ceramică, ouă încondeiate) și au asistat la demonstrații de practicare a
meșteșugurilor, degustări de produse gastronomice tradiționale și spectacole susținute de artiștii
profesioniști ai Ansamblului „Ciprian Porumbescu” din Suceava. Vizitatorii interesați au putut
vizualiza filmul de realitate virtuală al Sucevei, ca destinație europeană de excelență pentru turismul
cultural.
Târgul de toamnă „Produs în Bucovina” desfășurat în orașul Gura Humorului, în perioada 19-23
septembrie 2018 a fost organizat concomitent cu prima ediție a Festivalului „Oktoberfest în Est”.
Evenimentul a readus în atenția vizitatorilor produsele tradiționale din zona Bucovinei, de la produsele
tradiționale din carne, lapte, produse apicole, fructe și legume, până la produsele tradiționale
meșteșugărești. În data de 21 septembrie a avut loc Parada portului popular, iar următoarele trei zile au
fost dedicate spectacolelor folclorice susținute de grupuri și ansambluri artistice din județ.
În perioada 20 - 23 septembrie 2018, 17 reprezentanți ai destinațiilor EDEN din România și ai
Ministerului Turismului au participat la Infoturul de promovare turistică a Bucovinei .
Târgul de toamnă „Produs în Bucovina” desfășurat la Cluj-Napoca, în perioada 5-7 octombrie
2018, a adus în atenția vizitatorilor oferta turistică a județului Suceava și a cuprins expoziții de produse
tradiționale din carne, lapte, fructe, produse apicole, expoziție de produse meșteșugărești şi
demonstrații de meșteșuguri tradiționale, stâne turistice, spectacole de muzică și dansuri populare.
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Capitolul V – POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI
JUSTIȚIEI SOCIALE






AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ SUCEAVA a avut ca
obiectiv administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistenţă socială şi a
altor programe privind serviciile sociale susţinute de la bugetul de stat, precum şi verificarea modului
de aplicare a prevederilor legislaţiei din domeniul asistenţei sociale la nivel teritorial.
În cursul anului 2018, organizarea şi asigurarea serviciilor de evidenţă, stabilire, modificare,
suspendare, reluare, încetare a drepturilor beneficiilor sociale s-a desfăşurat astfel:
- Au fost verificate 15304 dosare primite de la UAT – uri în sensul îndeplinirii condiţiilor de
eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficii de asistenţă socială, fiind restituite 101 dosare;
- Din totalul de 15304 dosare primite, în programul informatic SAFIR au fost operate 14784 dosare în
vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială;
- Au fost acordate 38 ajutoare de urgenţă din totalul de 62 de solicitări, pentru creşterea nivelului de trai
al persoanelor defavorizate. 8 dintre aceste ajutoare de urgență acordate au fost pentru refacerea
gospodăriilor afectate în urma inundațiilor;
Activitatea de optimizare a modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plăţile beneficiilor
sociale şi a programelor de servicii sociale a fost implementată datorită elaborării bugetului de venituri
şi cheltuieli în conformitate cu principiile bugetare, pentru care au fost solicitate 483.349.299 credite.
Execuţia bugetară, la nivelul AJPIS Suceava, a fost realizată în urma solicitării a 483.349.299
credite, drept urmare au fost efectuate plăţi în valoare de 483.143.320 lei compuse din:
Cheltuieli asistență socială – 353.065.499 lei;
Transferuri – 127932361 lei;
Alte cheltuieli (subvenții, asociații și fundații Legea nr. 34/1998, finanțare cămine
persoane vârstnice) – 364.414 lei;
Taxe – 1.781.046 lei;

Grafic 1.1 Raportarea Plăților - Buget asistenţă socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială asigură plata următoarelor beneficii de
asistență socială:
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Beneficiu de asistență socială
Alocație de stat
Alocație pentru susținerea familiei
Indemnizație lunară pentru creșterea copilului
Stimulent de inserție
Indemnizație lunară concediu în vederea adopției
Venit minim garantat (ajutor social)
Ajutor refugiați
Indemnizație lunară de hrană (HIV)
Alocație de plasament
Ajutoare de urgență

Anul 2016
Nr.
beneficiari
141.294
14.580
4.787
1.152
11
7.712
5
215
1.212
102

Anul 2017
Nr.
beneficiari
139.167
13.784
5.080
2.220
16
7.778
9
226
1.210
107

Anul 2018
Nr.
beneficiari
136.693
12.215
5.586
2.671
18
7.381
21
236
1.214
38

Date comparative referitoare la numărul mediu de beneficiari pentru anii 2016, 2017, 2018:

Grafic 1.2 Nr. beneficiari alocație de stat

Grafic 1.3 Nr. beneficiari indemnizație
lunară pentru creșterea copilului

Grafic 1.5 Nr. beneficiari stimulent de
inserție

Grafic 1.4 Nr. beneficiari alocație pentru
susținerea familiei
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Grafic 1.6 Nr. beneficiari indemnizație
lunară concediu în vederea adopției

Grafic 1.10 Nr. beneficiari ajutor refugiați

Grafic 1.7 Nr. beneficiari indemnizație
lunară de hrană (HIV)
Grafic 1.8 Nr. beneficiari venit minim
garantat

Grafic 1.9 Nr. beneficiari alocație de
plasament
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Grafic 1.11 Nr. beneficiari ajutoare de
urgență
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Activitatea de exercitare a controlului referitor la aplicarea unitară a prevederilor
Regulamentelor Europene, al modului de asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor
familiale acordate conform legislației în vigoare, în decursul anului 2018 include primirea unui
număr de 4700 de formulare necesare lucrătorilor migranţi, în vederea gestionării eficiente a
schimbului de date cu instituţiile din alte state membre UE şi monitorizarea aplicării unitare a
prevederilor legale în vederea stabilirii dreptului la beneficii familiale.
O atenţie deosebită a fost acordată prevenirii fraudei prin încasarea de beneficii familiale de
același tip în două sau mai multe State Membre, ca şi monitorizării drepturilor stabilite pentru
lucrătorii migranţi, precum şi a plăţilor efectuate. Au fost constituite 318 debite în valoare de
790.856 lei.
De asemenea, a fost recuperată suma de 436.620 lei acordată cu titlul de beneficii familiale de
la instituţiile competente din alte state membre, ca urmare a efectuării unor plăţi necuvenite.
Un accent deosebit s-a pus pe activitatea de identificare şi recuperare a debitelor constituite în
anul 2018, ca urmare a încasării de către beneficiari a unor drepturi necuvenite, astfel:
Au fost constituite debite în valoare de 4.220.367 lei prin acordarea de beneficii în mod necuvenit;
Valoarea debitelor recuperate a fost de 3.018.945 lei din valoarea totală a debitelor constituite de
4.220.367 lei.
Debitele menționare anterior au fost constituite în urma realizării unor intersecții de baze de
date fiind identificate următoarele suspiciuni:
308 suspiciuni cu beneficiari de ICC cu salarii;
42 suspiciuni cu beneficiari de ICC cu pensii;
601 suspiciuni cu beneficiari de stimulent care nu au realizat venituri din salarii;
35 suspiciuni cu beneficiari de prestații dedecedați;
98 suspiciuni cu destinatari de plata decedati;
69 suspiciuni cu membri din familii ASF și VMG decedați.
279 suspiciuni cu beneficiari de VMG;
1779 suspiciuni cu beneficiari de ASF;
376 suspiciuni cu beneficiari de ASC.
Pe parcursul anului 2018, Inspecția Socială a desfășurat următoarele campanii de inspecție:
Campania ”Controlul de fond al serviciilor publice de asistență socială”
Campania ”Controlul de fond al serviciilor publice de asistență socială ”
Campania ”Controlul beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap care nu au fost reevaluați în
perioada 2000-2001, în conformitate cu OUG nr.102/1999, art.59” a vizat Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava.
Campania tematică ”Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de
servicii sociale publici și privați”
Campania „ Verificarea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic – respectiv
unitățile hoteliere care oferă servicii de tratament balnear și recuperare medicală” a vizat 4 unități
hoteliere din județul Suceava.
De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de informare și consiliere cu prilejul a 3 campanii
tematice, 29 inspecții inopinate, 45 vizite de evaluare/monitorizare a serviciilor sociale. Au fost
consiliați reprezentanții/personalul responsabil cu asistența socială din 93 de entități.
Informarea persoanelor fizice şi juridice în privinţa legislaţiei care reglementează domeniul
de activitate al instituţiei, cât şi a procedurilor aplicate în relaţia cu beneficiarii şi primăriile, s-a
realizat prin postarea informaţiilor pe SITE-ul instituţiei, comunicate în mass-media, afişărea la
avizierul instituţiei sau corespondenţă directă cu beneficiarii, asigurându-se permanent accesul liber
la informaţiile de interes public.
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Activitatea INSPECTORATULULUI TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA în anul 2018
a vizat realizarea obiectivelor stabilite în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii.
În domeniul RELAŢIILOR DE MUNCĂ, în perioada ianuarie – decembrie 2018 s-au desfăşurat
acţiuni de control tip campanie, tematice şi de fond, vizând toate categoriile de angajatori, acţiuni
care au generat următoarele rezultate:
- 2.724 controale efectuate;
842 sancţiuni contravenţionale aplicate din care, 604 avertismente şi 238 amenzi în sumă de
2.667.200 lei, au fost dispuse 5.485 măsuri pentru remedierea neconformităţilor depistate.
Din totalul acţiunilor de control întreprinse în perioada ianuarie – decembrie 2018, o
pondere semnificativă o deţin acţiunile de control privind depistarea şi combaterea cazurilor de
muncă nedeclarată (muncă fără forme legale de angajare). Au fost efectuate 2.668 controale, au
fost aplicate 300 sancţiuni contravenţionale, 221 avertismente şi 79 de amenzi. Au fost depistate
468 persoane care au prestat muncă nedeclarată conform prevederilor art.15^1 din Legea
nr.53/2003 republicată, fiind aplicate amenzi în valoare de 2.130.000 lei pentru muncă fără forme
legale.
Controale privind respectarea unor legi speciale.
- Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea
în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative privind regimul străinilor în România, prevederile Legii nr.156/2000 privind
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, a respectării de către agenţii de
muncă temporară a prevederilor H.G. nr. 1.256/2011 privind condiţiile de funcţionare precum şi
procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.
- Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. nr.905/2017 privind registrul
general de evidenţă a salariaților, prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi, republicată ;
- Respectarea de către angajatori a prevederilor art. 78 alin. 2 şi alin.3 din Legea nr.448/2006
modificată şi completată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 52/2011, privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, modificată şi completată şi a normelor de
aplicare a acesteia, prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.16/2017 privind detașarea
salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale ;
- Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile HG nr. 846/2017 privind stabilirea
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;
- Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile HG nr. 38/2008 privind organizarea
timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier și prevederile
HG nr. 37/2007 actualizată, privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de
conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto.
- Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art.VII alin.1 și alin.2 din OUG
nr.82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative Publicate în Monitorul Oficial nr.
902 din 15 noiembrie 2017, și a modului în care angajatorii respectă prevederile OUG
nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale actualizată 2018.
Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului control relaţii de muncă au participat la
desfăşurarea mai multor campanii naţionale derulate pe parcursul anului 2018 privind identificarea
şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia.
În cadrul compartimentului control relaţii de muncă în perioada ianuarie –decembrie 2018 au fost
înregistrate şi soluţionate un număr de 453 sesizări. În baza protocoalelor încheiate, la nivelul
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instituţiei, au fost organizate acţiuni comune de control la care au participat inspectori de muncă
din cadrul I.T.M. Suceava în cooperare cu inspectori din cadrul D.R.A.F. Suceava, ce au vizat
verificarea respectării prevederilor legale în vigoare de angajatori de pe raza judeţului Suceava,
acţiuni comune cu reprezentanţi ai Serviciului de Imigrări Suceava şi reprezentanţi ai Serviciului de
Poliţie Rutieră Suceava, o parte dintre acestea fiind organizate și cu sprijinul jandarmilor.
II. În domeniul SECURITĂTII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ
În anul 2018, conform Programului propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă
Suceava s-au desfăşurat mai multe campanii și acțiuni dintre care amintim :
- Campanie europeană, coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (en.
SLIC), privind respectarea prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi din
domeniul relaţiilor de muncă pentru lucrătorii temporari și detașați In cadrul campaniei s-au
verificat un număr de 4 agenți de muncă temporară și 3 utilizatori de salariați temporari. Pentru
deficienţele constatate au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale.
- Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă - Prevenirea
riscurilor generate de substanțe periculoase, sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi
Sănătate în Muncă. Campania s-a desfășurat sub denumirea ”Locuri de muncă sigure și sănătoase
prin managementul substanțelor periculoase”. ITM Suceava a întocmit două lucrări științifice în
domeniul securității și sănătății în muncă pe care le-a prezentat la conferința ce s-a organizat la
Tulcea. S-au realizat și 6 controale, aplicându-se 14 sancțiuni contravenționale, pentru
neconformitățile constatate, la 4 dintre unități.
În anul 2018 au fost efectuate 1.053 controale şi s-au dispus 1.051 măsuri pentru
neconformităţile constatate.
În vederea remedierii neconformităţilor constatate în timpul controlului sau în timpul
cercetării accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, inspectorii de muncă pot recurge la
următoarele mijloace juridice:
a) aplicarea de măsuri (stabilite prin procesul-verbal de control), cu termene precise de realizare şi
raportare, în vederea remedierii neconformităţilor cu prevederile legale.
b) aplicarea de sancţiuni contravenţionale (stabilite prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare
a contravenţiilor) principale sau complementare.
c) sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la cazurile de abateri prevăzute de lege ca
fiind infracţiuni;
d) cereri de radiere a persoanei juridice din Registrul Comerţului, în cazul săvârşirii repetate de
către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislaţiei muncii sau de la normele de
securitate şi sănătate în muncă.
Situaţia sintetică a sancţiunilor contravenţionale aplicate pentru toate domeniile controlate:
- Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate: 908 ;
- Valoarea sancţiunilor aplicate (lei):108.500.
Autorizarea sau avizarea funcționării agenților economici din punctul de vedere al
securității și sănătății în muncă.
În anul 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a autorizat şi a avizat 161 de societăţi,
după caz:
- funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,
conform Legii nr. 319/2006 modificată şi completată - 130;
- producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea
materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/1995 republicată – 23 ; alte legi – 8.
În anul 2018 au fost înregistrate un total de 68 persoane accidentate în muncă, din care 10 au
fost accidentate mortal.
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Sectoarele economiei naţionale în care au fost înregistraţi cei mai mulți accidentaţi în muncă sunt:
- prelucrarea lemnului 5 accidentați;
- construcții – 8 accidentați;
- transporturi terestre 5.
III. În domeniul CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ ȘI MONITORIZARE
RELAȚII DE MUNCA
Pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaților, Inspectoratul Teritorial de
Muncă Suceava a eliberat în perioada 01.01.2018/31.12.2018, un număr de 1.376 parole pentru
accesarea portalului Inspecției Muncii.
Pentru perioada 01.01.2018/31.12.2018, la sediul ITM au fost preluate un număr de 1.529 de
registre electronice ale salariaţilor, transmise în baza de date centrală a Inspecţiei Muncii,
au fost eliberate 372 certificate/rapoarte eliberate cu informaţii extrase din baza de date gestionată
de Inspecţia Muncii și 148 adeverinţe, eliberate în baza documentelor existente în arhiva ITM
Suceava.
Totodată s-au furnizat informații organelor fiscale, organelor administrației publice locale,
organelor de urmărire penală, instanțelor de judecată precum şi altor solicitanți care aveau dreptul
să primească informații din baza de date.
Astfel, în cursul anului 2018:
- numărul notificărilor privind încetarea contractului de prestări sevicii este de 123;
- numarul certificate/adeverinte de finalizare a stagiului, conform Legii nr.335/2013 a fost de 10;
- au fost predate titularilor un număr de 808 carnete de muncă, din totalul de 17.631 carnete de
muncă aflate în evidența ITM Suceava la sfârșitul anului 2017;
- numarul contractelor de ucenicie înregistrate conform Legii nr.279/2005 este de 181;
- s-a eliberat un număr de 119 de registre de evidenţă a zilierilor, angajatorilor care s-au adresat în
scris instituţiei.
Aprobarea achiziţionării acestui registru se face numai după verificarea documentaţiei depuse de
angajatori din care rezultă respectarea domeniilor prevăzute în Legea nr. 52/2011 cu modificările și
completările ulterioare.
În cadrul activității de dialog social în perioada 01.01.2018/31.12.2018:
- s-au verificat și înregistrat un număr de 200 contracte colective de muncă și 75 acte
adiționale ale acestora;
- la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au avut loc un număr de 8 sedințe ale
Consiliului Consultativ Tripartit;
- s-au eliberat un număr de 4 dovezi de obținere a reprezentativității sindicatelor;
- s-a înregistrat si conciliat 1(un) conflict colectiv de muncă.
În urma verificărilor efectuate în Registrul general de evidenţă al salariaţilor în format
electronic organizat la nivelul Inspecţiei Muncii, au fost obținute datele privind numărul de
contracte active, în vederea obținerii dosarului de reprezentativitate pentru 915 societăți comeciale.
În anul 2018, valorificarea potențialului forței de muncă autohtone prin acordarea serviciilor
publice de ocupare, a condus la particularizarea evoluției indicatorilor șomajului înregistrat, prin
care AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI MUNCĂ SUCEAVA
(AJOFM )Suceava a intervenit în echilibrarea pieței locale a muncii.
Analiza comparativă a ratei şomajului înregistrat în perioada 2017-2018
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Evoluția comparativă a ratei șomajului în perioada 2017-2018
7

Rata somajului %
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Rata șomajului a înregistrat în anul 2018 valori apropiate de cele ale anului 2017, cu excepția
perioadei iunie-august, specifică înregistrării în evidențe a absolvenților de învățământ, urmată de o
scădere succesivă a valorilor indicatorului, concomitent cu creșterea ponderii tinerilor sub 25 ani
angajați, această pondere ajungând până la un sfert din numărul total de persoane ocupate la
sfârșitul lunii octombrie 2018. Șomajul ciclic din domeniul construcțiilor a ridicat rata șomajului în
următoarele 2 luni, ajungând până la sfârșitul anului 2018 la valoarea de 5,17%, cu 0,17 pp mai mică
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Într-un cadru de referință mai extins, rata şomajului județean în 2018 a înregistrat o evoluție foarte
apropiată de cea a Regiunii Nord-Est și peste cea la nivel naţional, evoluând în aceşti parametrii pe
tot parcursul anului 2018. La 31.12.2018, în evidenţa AJOFM Suceava se aflau 11.867 şomeri, cu
512 şomeri mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Nr
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4.
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crt
oi
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4.

Luna2017
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Rata şomajului
%
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benefic. de
indemn.
Total şomeri
înregistraţi
Luna2018
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indemn.
Total şomeri
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Criteriile care au particularizat structura șomajului înregistrat în cursul anului 2018, sunt prezentate
în următorul tabel:
Structura şomajului
înregistrat, după:
Statutul persoanei
înregistrate

Sex
Mediul de provenienţă
Vârstă

Nivelul de instruire

Indicatori

Nr.
şomeri
3382
595
8485

Pondere în total
şomeri
28%
5%
72%

5788
5161
6706
3221
8646
2270
779
2204
3098
1574
1942

49%
43%
57%
27%
73%
19%
7%
19%
26%
13%
16%

Distribuția tuturor șomerilor după nivelul de
instruire
Primar
3242
Gimnazial
2380
Profesional
3120
Liceal
2331
Postliceal
414
Universitar
380
Distribuţia șomerilor indemnizați după
nivelul de instruire
Primar
146
Gimnazial
635
Profesional
1080
Liceal
1028
Postliceal
254
Universitar
239
Distribuţia șomerilor neidemnizaţi după nivelul
de instruire

Pondere în total
şomeri
27%
21%
26%
20%
3%
3%
Pondere
în total
şomeri indemnizaţi
4%
19%
32%
30%
8%
7%
Pondere în total
şomeri
neindemnizaţi
36%
21%
24%
15%
2%
2%

Şomeri indemnizaţi, din care:
- absolvenţi
Şomeri neindemnizaţi, din care:
beneficiari ai prevederilor Legii nr.
416/2001
Femei
Bărbaţi
Urban
Rural
Sub 25 ani
25-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-55 ani
Peste 55 ani

Primar
Gimnazial
Profesional
Liceal
Postliceal
Universitar

3096
1745
2040
1303
160
141

Indicatorii statistici specifici pieței locale a muncii
Populaţia activă civilă din judeţul Suceava a scăzut cu 2,4 mii persoane faţă de anul 2017,
înregistrând valoarea de 229.500 persoane. Judeţul Suceava se situează pe locul doi în Regiunea
Nord-Est, după judeţul Iaşi, care are o populaţie activă civilă de 294.700 persoane şi pe locul 12 la
nivel naţional după: Bucureşti – 1.195.900, Cluj – 365.900, Timiş – 349.800, Iaşi – 294.700,
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Prahova - 293.500, Constanţa – 293.400, Bihor – 266.900, Dolj – 265.800, Braşov – 261.500, Argeş
– 260.000, Mureş – 234.800 .
Indicatori specifici
Populaţia activă civilă
Nr. şomeri aflaţi în evidenţa agenţiei, la începutul anului
Nr. şomeri intraţi în evidenţa agenţei
Nr. şomeri ieşiţi din evidenţa agenţiei (prin ocupare sau părăsirea pieţei muncii)
Nr. şomeri aflaţi în evidenţa agenţiei, la sfârşitul anului
Rata şomajului, la sfârşitul anului

2018
229.500
12.900
19.943
20.976
11.867
5.17%

Locurile vacante înregistrate în 2018 la AJOFM Suceava
În cursul anului 2018, necesarul de forță de muncă comunicat de angajatorii suceveni a
condus la înregistrarea unui număr de 18.555 locuri vacante, cu 1.915 locuri de muncă vacante mai
puţin faţă de anul trecut.
Evoluția ocupațiilor pe piața locală a muncii și preferințele de angajare ale agenților
economici suceveni în anul 2018 sunt prezentate în următorul tabel:
Total locuri vacante, din care în principalele 15 ocupaţii:
muncitori necalificaţi în diverse domenii
şofer autocamion/maşină de mare tonaj
vânzător
şofer de autoturisme şi camionete
manipulant mărfuri
lucrător comercial
lucrător bucătărie (spălător vase mari)
agent de securitate
agent de vânzari
dulgher (exclusiv restaurator)
ajutor bucătar
asistent medical generalist
ajutor ospătar
bucătar
ospătar (chelner)

18.555
3.627
1.321
976
772
619
568
435
338
317
284
239
238
223
212
194

Echilibrarea pieţei locale a muncii implică o continuă orientare a serviciilor de ocupare
către nevoile, aşteptările şi aspiraţiile beneficiarilor. Atât primele șomerilor care fac mai atractivă
angajarea, cât şi subvenţiile care acoperă o parte din cheltuiala cu forţa de muncă a angajatorilor şi
nu în ultimul rând suprapunerea eficientă a competenţelor solicitanților, cu criteriile de selecţie ale
angajatorilor, au condus la un bilanţ de ocupare de 16.868 de persoane, care au obţinut un loc de
muncă în anul 2018, depășind cu 768 de persoane cifra propusă pentru 2018.
În anul 2018, s-au organizat 38 programe de formare profesională la care au participat
652 şomeri, din care: 17 programe prin Centrul propriu de formare profesioanală al AJOFM
Suceava iar 21 programe prin Centrul Regional de Formare Profesională Cluj.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Programul de formare profesională
Cursuri de calificare
Agent de securitate
Coafor
Lucrător în confecţii piele şi înlocuitori
Frizer
Bucătar

Nr.
programe
23
7
5
3
3
2

Nr. participanţi
362
123
79
42
39
28

41

6
7
1
3
1
2
3

4

Manichiurist, pedichiurist
Lucrător în cultura plantelor
Cursuri de iniţiere
Inspector/referent resurse umane
Comunicare în limba engleză
Competenţe antreprenoriale
Cursuri de specializare
Competenţe informatice
Recepționer
Machior

2
1
7
4
2
1
8
4
2
1

26
25
157
78
51
28
133
68
33
17

Stilist, protezist unghii tehnice
Total

1
38

15
652

În anul 2018, AJOFM Suceava a organizat 3 burse ale locurile de muncă vacante, primele
două evenimente s-au desfăşurat în patru localităţi din judeţ: Suceava, Rădăuţi, Fălticeni şi
Câmpulung Moldovenesc.
În data de 20.04.2018 a fost organizată Bursa generală a locurilor de muncă vacante, la
care au fost invitaţi 638 agenţi economici, au răspuns invitaţiei 132 agenţi economici cu 921 locuri
de muncă vacante. Ofertele angajatorilor participanţi la bursă au fost în următoarele domenii de
activitate: construcţii, comerţ, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, fabricarea produselor din
minerale nemetalice, hoteluri şi alte facilităţi de cazare, prelucrarea lemnului, industria
construcţiilor metalice şi a produselor din metal etc. La această bursă au participat 1.575 persoane
în căutarea unui loc de muncă iar 836 persoane au fost selectate în vederea încadrării în muncă. În
ziua bursei au fost încadrate în muncă 29 persoane. După o lună de la desfaşurarea Bursei generale
a locurilor de muncă vacante, s-au încadrat 403 persoane din cele selectate în ziua bursei.
În data de 19.10.2018 a avut loc Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, la această
bursă au fost invitaţi 1.197 agenţi economici, au participat la bursă 146 agenţi economici care au
oferit 1.108 locuri de muncă. Ofertele angajatorilor participanţi la bursă au fost în următoarele
domenii de activitate: comerţ, fabricarea produselor din minerale nemetalice, construcţii, industria
construcţiilor metalice şi a produselor din metal, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, industria
alimentara etc. La Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi au participat 1.260 persoane în
căutarea unui loc de muncă, din care au fost selectate 569 persoane în vederea încadrării în muncă.
În ziua bursei au fost încadrați 33 absolvenţi iar la o lună de la desfășurarea bursei au mai fost
încadraţi 123 absolvenţi dintre cei selectaţi în ziua bursei.
În data de 03.12.2018 a fost organizată Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu
dizabilităţi, la care au fost invitaţi 860 agenţi economici, au răspuns invitaţiei 9 agenţi economici cu
63 locuri de muncă vacante. Ofertele angajatorilor participanţi la bursă au fost în următoarele
domenii de activitate: comerţ, hoteluri şi alte facilităţi de cazare, activităţi ale birourilor
administrative centralizate, activitaţi de management, fabricarea produselor din minerale nemetalice
etc. La această bursă au participat 60 persoane în căutarea unui loc de muncă iar 50 persoane au
fost selectate în vederea încadrării în muncă. În ziua bursei a fost încadrată în muncă o persoană cu
dizabilităţi.
Medierea locurilor vacante în străinătate prin reţeaua serviciilor publice de ocupare
EURES
În cursul anului 2018 un număr de 404 persoane au fost consiliate în vederea ocupării unui loc
de muncă pe piaţa europeană a muncii. Derularea contractelor de muncă în străinătate şi aplicarea
legislaţiei europene în materie de securitate socială au condus la eliberarea a 148 de formulare
europene, solicitate de românii care au cumulat perioadele de muncă realizate în statele membre,
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pentru a solicita dreptul la indemnizația de șomaj, care au beneficiat de exportul indemnizaţiei de
şomaj sau care au solicitate prestaţii de şomaj, acordate în funcţie de veniturile membrilor de
familie rămaşi în ţară. Statele membre care au oferit cele mai multe locuri vacante în anul 2018 sunt
Spania, Germania, Norvegia, Austria şi Olanda. Meseriile cele mai solicitate de angajatorii europeni
și domeniile de activitate aferente sunt: hotel-gastronomie (personal întâmpinare oaspeți, personal
in domeniul gastronomic, ospătari, bucătari, chelneri, cameriste), transporturi (şoferi, mecanici auto,
tinichigii carosieri, șofer manipulare bagaje, manipulant bagaje în avion), agricultură (muncitori la
cules fructe şi legume, la ambalare, operatori la masini pentru bulbi de flori), construcţii
(electricieni, sudori, zidari, dulgheri de cofrare, instalatori, rigipsari, instalatori. Oferta pentru studii
superioare s-a adresat inginerilor software C/C++, seniorilor tehnicieni CHROME, dezvoltatorilor
software , inginerilor proiectanți, managerilor hardware sisteme de securitate.
Numărul total al beneficiarilor aflaţi în evidenţele CASEI JUDEŢENE DE PENSII
SUCEAVA, la sfârşitul anului 2018 a fost de 146.650 *, din care :
 136.471 pensionari din sectorul de stat;
 13.713 pensionari din sectorul agricol ;
 8.493 beneficiari de legi speciale ;
 1.544 beneficiari de pensii comunitare.
* Numărul total al beneficiarilor aflaţi în evidenţele Casei Judeţene de Pensii Suceava,
la sfârşitul anului 2018, şi anume 146.650, nu este egal cu numărul total rezultat din însumarea
categoriilor de pensii/legi speciale, deoarece există cazuri în care o persoană poate beneficia atât
de pensie din sectorul de stat,cât şi de îndemnizaţie prevăzută de legi speciale, având aşadar, două
dosare diferite.
Comparativ cu anul 2017, în anul 2018, situaţia cererilor de înscriere şi recalculare a
pensiilor şi a îndemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, se prezintă conform tabelului de mai jos.
Tipuri de cereri înregistrate
2
2018
017
Cereri de înscrieri noi
7
7.311
.887
Cereri de recalculare a pensiilor
9
9.120
.111
Cereri de stabilire şi recalculare a drepturilor prevăzute de legi
1
172
speciale
64
Cereri de acordare ajutor lunar soţului supravietuitor Legea nr.
1
1
578/2004
3
Total cereri înregistrate
1
7.175
16.604
În anul 2018, s-au depus un număr de 1.962 cereri de reluare a pensiei şi de completare
acte dosar şi au fost prelucrate un număr de 283 dosare comunitare.
În ceea ce priveşte activitatea de plăţi beneficii, în anul 2018, au fost efectuate şi
prelucrate în sistemul informatic, 33.752(tranzacţii), din care :
 comunicări de drepturi noi şi modificări /recalculări de pensii şi îndemnizaţii, 20.836;
 modificări de adrese, modificări de nume,schimbarea modalităţii de plată, corecţii CNP,
acordare taloane CFR,comunicări în conturi : 5.497;
 înfiinţarea şi lichidarea de popriri: 5.351
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Au fost procesate 520 reordonanţări pensii neachitate, s-au acordat 6.948
ajutoare de deces, s-au transferat pensii şi îndemnizaţii în alte judeţe în număr de 174 şi au fost
preluate dosare de pensie şi îndemnizaţii de la alte judeţe, în număr de 165.
Referitor la activitatea Serviciului Evidenţă Contribuabili, precizăm că la nivelul
lunii decembrie 2018, existau 1.680 contracte de asigurare în plată iar valoarea totală a
încasărilor la sfârşitul anului 2018 a fost de 8.725.498,65 lei.
În temeiul Legii nr.186/2016, în anul 2018, s-au încheiat un număr de 508 contracte
de asigurare şi 23 de acte adiţionale , iar suma plătită de persoanele ce au încheiat aceste contracte
este de 2.590.676 lei.
Activitatea Compartimentului Bilete de Tratament
Situaţia biletelor de tratament, comparativ cu anul 2017, se prezintă conform tabelului de
mai jos.
An
Număr
Număr
Număr
Grad de
cereri
bilete
bilete
valorificare
înregistrate
repartizate
valorificate
2017
8.885
4.600
4.547
98,84 %
2018
7.944
4.133
4.127
99,85 %
La data de 31.12.2018, se aflau în evidența DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Pentru protecția copilului, în cadrul structurilor DGASPC Suceava, beneficiază de măsuri
speciale de protecție un număr total de 1.590 copii/tineri, din care:
- copii/tineri în plasament la asistenți maternali profesioniști - 557
- copii/tineri în plasament în familia lărgită - 384
- copii/tineri în plasament la familii/persoane fără grad de rudenie - 117
- copii/tineri în plasament în servicii de tip rezidențial - 400
- copii/tineri în plasament în servicii de tip rezidențial private - 132
- un număr de 307 copii beneficiază de servicii de zi, astfel: 155 copii beneficiază de
servicii de zi (centru de zi și centre de recuperare) și 152 copii beneficiază de serviciile echipelor
mobile.
De asemenea în evidența DGASPC Suceava figurează:
- 354 asistenți maternali profesioniști care au copii în plasament;
- 851 persoane adulte sunt asistate în centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu
handicap;
- 69 persoane adulte cu handicap beneficiază de serviciile centrelor de zi;
- 2.341 copii încadrați în grad de handicap ;
- 20.895 persoane adulte încadrate în grad de handicap.
DGASPC are în evidenţă un număr de 8.476 copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate, proveniţi din 6.096 familii, din care: 1.381 copii cu ambii părinţi plecaţi la muncă în
străinătate, 6.401 copii cu un părinte plecat la muncă în străinătate și 694 copii cu părinte unic
susţinător plecat la muncă în străinătate.
Pe parcursul anului 2018, instituția a încheiat protocoale de colaborare cu Consiliul
Județean Suceava și 111 consilii locale de pe raza județului Suceava, având ca obiective principale:
respectarea și promovarea drepturilor copilului din comunitate în vederea prevenirii separării de
familia sa, îmbunătățirea calității vieții și serviciilor acordate copilului aflat în situație de risc și
familiei acestuia.
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De asemenea, s-au încheiat protocoale/convenții de colaborare cu 39 de organisme private și
instituții publice din domeniul asistenței sociale.
S-au înregistrat 745 sesizări de violenţă în familie, dintre care 522 au fost confirmate (422
cazuri de neglijare, 31 de abuz fizic, 8 cazuri de abuz sexual, 58 cazuri de abuz emoțional, 3 cazuri
de exploatare prin muncă).
Au fost încuviințate un număr de 57 adopții (56 naționale și 1 internațională), iar pentru
38 de copii din sistemul de protecție a fost stabilită măsura încredințării în vederea adopției. Au fost
deschise proceduri de adopție pentru 35 de copii.
Pentru protecția persoanelor adulte, în structura DGASPC Suceava funcționează 26
servicii structurate, astfel:
- 11 servicii de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități
- 9 centre de recuperare și reabilitare, o locuință maxim protejată și un centru de respiro (851
beneficiari)
- 3 servicii de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilități:
- 1 centru de zi
- 2 centre de recuperare de tip ambulatoriu (69 beneficiari)
DGASPC Suceava a încheiat protocoale de colaborare cu Consiliul Județean Suceava și 111
consilii locale de pe raza județului Suceava, având ca obiectiv principal asigurarea de șanse egale
pentru persoanele adulte aflate în situație de risc sau marginalizate social din comunitate în scopul
integrării sociale și combaterea discriminării
La data de 31.12.2018, DGASPC Suceava avea în evidență un număr total de 20.895
persoane adulte, încadrate în grad de handicap, din care:
8.965 gradul grav,
10.892 gradul accentuat,
990 gradul mediu
48 gradul ușor
În anul 2018 au fost evaluate medico-psiho-social, un număr de 6.813 de persoane în
vederea încadrării în grad de handicap sau a revizuirii certificatului de persoană cu handicap
Au fost acordat indemnizații și alte alocații înVALOARE TOTALĂ de 133.465.635,58 lei , astfel
-indemnizaţii pentru adulţi cu handicap – în sumă de 63.466.738 lei
-indemnizaţii pentru însoţitorii persoanelor cu handicap vizual – în sumă de 30.043.539,28 lei
-buget complementar pentru adulţi şi copii cu handicap în sumă de 30.907.576,96 lei
-alocaţii de hrană pt. copii cu HIV/SIDA, în sumă de 5.385 lei
-cheltuieli cu transmiterea drepturilor, în sumă de 947.837,08 lei
-transport interurban în valoare 8.068.648,74 lei
-dobânzi la credite 25.910,52 lei
În cadrul concursului „100 de exemple de bune practici în serviciile sociale din România”
derulat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 4 servicii sociale ale Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava au fost nominalizate câștigătoare
Pe lângă activitățile curente, DGASPC Suceava s-a implicat în promovarea unor proiecte și
evenimente importante în viața comunității, prin campanii și acțiuni specific

45

Capitolul VI– POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA (IŞJ)
Structura reţelei şcolare în anul şcolar 2018-2019, pe tipuri de unităţi de învăţământ, este
prezentată în tabelul de mai jos:
Tip de unitate
Grădiniţe cu
program normal
Grădiniţe cu
program prelungit
Şcoli primare
Şcoli gimnaziale
Licee
Şcoli speciale
Cluburi sportive
Cluburi ale elevilor
Şcoală postliceala
C.J.R.A.E.
C.C.D.
TOTAL

TOTAL
Din care
354
24
88
220
37
6
3
7
1
1
1
742

URBAN

RURAL
TOTA
StrucTOTAL PJ Structuri
PJ
L
turi

PJ

Structuri

7

347

57

6

51

297

1

296

10
0
140
37
6
3
6
1
1
1
212

14
88
80
0
0
0
1
0
0
0
530

21
3
40
31
6
3
7
1
1
1
172

9
0
37
33
6
3
6
1
1
1
101

12
3
3
0
0
0
1
0
0
0
70

3
85
180
6
0
0
0
0
0
0
571

1
0
103
6
0
0
0
0
0
0
111

2
85
77
0
0
0
0
0
0
0
460

La acestea se adaugă unităţile de învăţământ particulare:
Tip de unitate
Grădiniţe cu program
normal
Grădiniţe cu program
prelungit
Şcoli primare
Licee
Şcoli postliceale
TOTAL

TOTAL,
Din care
2
6
1
6
9
24

PJ

Structuri

2
6
1
6
9
24

URBAN
TOTAL

PJ

Structuri

0

2

2

0

0
0
0
0
0

6
1
6
9
24

6
1
6
9
24

0
0
0
0
0

Evoluţia reţelei şcolare judeţene de stat în anul 2018, comparativ cu perioada 2009-2017:
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An Dinamica
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 raportată
la anul
anterior
Total unităţi 920 865 848 821 813 806 779 765 756 742
Scădere
cu 0,98%
Rural
732 683 667 641 633 628
603 593 584 571
Scădere
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An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Urban
Unităţi cu
personalitate
juridică
Rural

188
230

182
228

181
217

180
218

180
220

178
219

176
217

172
214

172
212

172
212

Dinamica
raportată
la anul
anterior
cu 0,97%
Constant
Constant

124

122

113

113

113

114

114

112

111

111

Constant

Urban

106

106

104

105

107

105

103

102

101

101

Constant

Structuri

690

637

631

641

593

587

562

551

544

530

Rural

608

561

554

528

520

514

489

481

473

460

Urban

82

76

77

75

73

73

73

70

71

70

Scădere
cu 0,97%
Scădere
cu 0,97%
Scădere
cu 0,98%

În vederea atingerii obiectivelor propuse s-a realizat încadrarea cu personal didactic, în
rețeaua școlară a județului Suceava fiind cuprinse: 7.804 cadre didactice, 1.006 cadre didactice
auxiliare și 1.750 cadre nedidactice.

Nivel de învăţământ

Număr de elevi

Preşcolar
Primar
Gimnazial
Liceu şi învăţământ profesional
Special
TOTAL

19428
34317
26446
28743
1653
110587

Număr norme
didactice
1014
1703
2426
2118,63
478,5
7740,13

Elevi/norme
didactice
19,15
20,15
10,9
13,56
3,45
14,28
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Raportul număr cadre didactice/număr cadre didactice auxiliare, respectiv personal
nedidactic, din învăţământul de masă, special şi unităţi conexe, la începutul anului şcolar
2018-2019
Categorie personal
Didactic
Auxiliar
Nedidactic

Număr norme
7901,13
1006,62
1749,25

Raport
7,79 cadre didactice/ cadru didactic auxiliar
4,47 cadre didactice/ personal nedidactic

Situaţia numerică a normelor didactice pe nivele de şcolarizare, la începutul anului şcolar
2018-2019
Norme pe
Total
Norme pe
Norme pe
Norme pe
nivel liceal şi
Nivel
norme
nivel
nivel
nivel
Conexe
învăţământ
special
didactice
preşcolar
primar
gimnazial
profesional
7901,13

1014

1703

2426

2118,63

478,5

161
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Norme didactice şi cadre didactice pe medii (urban, rural) , la începutul anului şcolar 20182019
Didactic
Urban
Rural
Total
Norme didactice
4523,84
3377,29
7901,13
Cadre didactice
4346
3458
7804

Evoluția normelor didactice, a normelor didactice auxiliare şi a celor nedidactice în anul
şcolar 2018-2019, comparativ cu anii şcolari precedenţi:
An
An
An
An
An
An
An
şcolar şcolar
şcolar
şcolar
școlar şcolar şcolar
Norme/cadre
Evoluţie
2012- 2013201420152016/
2017- 20182013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Crește
Norme didactice
7956
7954
8040
7838.5
7849
7846 7901,13
cu
0.70%
Scade
Cadre didactice
8289
8210
7990
7884
7795
7834
7804
cu
0.38%
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Cadre didactice
auxiliare

1003.5

998

1070

1025.5

1188

1005

1006

Personal nedidactic

1795

1750.5

1866

1730.5

1518

1752

1750

Cadre didactice
titulare

6608

6639

6648

6546

6467

6509

6488

Suplinitori calificaţi

1633

1488

1342

1244

1238

1242

1218

Crește
cu
0.10%
Scade
cu
0.11%
Scade
cu
0.32%
Scade
cu
1.93%

Suplinitori cu studii
superioare dar
necorespunzătoare
postului

34

52

48

49

37

39

35

Scade
cu
10,26%

Suplinitori în curs
de calificare

14

31

42

45

53

44

63

Crește
cu
43,18%

În unitățile de învățământ 98,94% este personal didactic calificat care asigură derularea unui
învățământ de calitate în concordanță cu cerințele unei societăți moderne.
Sesiunea 2017 a fost derulată pentru următoarele categorii de cadre didactice:
215 pentru definitivat, 215 pentru gradul II şi 209 pentru gradul didactic I.
7 cadre didactice au obţinut echivalarea doctoratului cu gradul didactic I.
1872 inspecţii de specialitate curente şi speciale.
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S-a realizat pregătirea şi monitorizarea debutanţilor în cadrul Programului de formare
„Bazele formării profesionale” pentru 270 cadre didactice debutante, organizat în vederea
participării la examenul naţional de definitivat.
Situaţia autorizării de unităţi/specializări în învăţământul de stat, în 2018, comparativ cu
perioada 2009-2017:

2012
2013
2014
2015

Număr
unităţi şcolare
autorizate
8
2
6
9

Număr
specializări
autorizate
10
12
10
15

2016
2017
2018

3
2
3

3
5
3

Anul

Nivel de învăţământ
nivel gimnazial, liceal, postliceal
nivel liceal, postliceal
nivel liceal, postliceal, profesional
nivel preşcolar, liceal, postliceal,
profesional
nivel liceal, profesional
nivel primar, liceal, profesional
nivel preşcolar

Situaţia acreditării de unităţi în învăţământul particular, în 2018, comparativ cu perioada 20122017:
Anul

Număr unităţi acreditate

2012
2013

5

2014
2015
2016
2017
2018

1
1
3

Nivel de învăţământ
- nivel postliceal, liceal,
profesional, preşcolar
nivel profesional

nivel postliceal
nivel preşcolar

Realizarea planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional prin corelarea
domeniilor de calificare /specializare cu cele solicitate pe piaţa locală a pieţei forţei de muncă,
conform PRAI şi PLAI; aprobarea în CLDPS a calificărilor /specializărilor noi propuse, astfel, în
anul şcolar 2017-2018 funcţionează: 127 grupe cu 3997 elevi.
Rezultatele obţinute de elevi la Examenul de Bacalureat, exprimate în procente de
promovabilitate la nivel de judeţ, în 2018, faţă de perioada 2012-2017:
Sesiunea
Iunie-iulie
August-septembrie
Anul
2012
46,98 %
38,24 %
2013
65,78 %
30,97 %
2014
67,32 %
41,42 %
2015
70,09 %
23,86 %
2016
72,55 %
21,84 %
2017
74,86 %
26,39 %
2018
71,69 %
31,81%
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Evoluţia organizării învăţământului cu predare simultană în anul 2018, comparativ cu
perioada 2009-2017.
Nivel
de
şcola- 200
2010
ritate
9
2011
2012
2013
2014 2015 2016
2017 2018
Din
Învăţă
242 204
194
182
182
171
165 147
132
147
creşte cu
mânt
1,11%
primar
şi
gimnazial
Rezultatele obţinute de elevi la diferite faze ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi
extraşcolare, în 2018, comparativ cu anii 2012-2017:
Tipul de Olimpiade
pe Olimpiade
pe Concursuri
competiţie discipline
discipline
şcolare
faza naţională
faza
naţionale
şi
Anul
internaţională
internaţionale
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

128
133
156
152
190
156
165

5
2
11
8
7
4
10

582
574
597
1195
934
1908
2307

Administrarea Programelor guvernamentale sociale :
-

Bani de liceu ( în anul şcolar 2018-2019 sunt beneficiari 4598 de elevi),
Bursa profesională (în anul şcolar 2018-2019 sunt 3516 beneficiari),
Rechizite şcolare pentru 112 elevi,
Corn și lapte (beneficiari în anul şcolar 2017-2018: 15327 de preşcolari şi 62697 de elevi de la
clasa pregătitoare la clasa a VIII – a, iar începând cu anul şcolar 2018-2019: 15688 de preşcolari şi
62034 de elevi de la clasa pregătitoare la clasa a VIII - a),
Euro 200 ( în anul şcolar 2017-2018 au fost 102 beneficiari).
În perioada ianuarie-decembrie 2018 au fost duse la îndeplinire toate acţiunile programate până
la data de 31.12.2018 şi au fost atinse toate obiectivele din Planul de acţiuni pentru anul 2018 al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, aşa cum este prezentat şi în Raportul privind activitatea
ISJ Suceava pentru anul 2018.
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În cursul anului 2018, la CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
SUCEAVA a beneficiat de fonduri pentru cheltuielile materiale de la bugetul Consiliului Judeţean
Suceava. Astfel, la nivelul centrului școlar, au fost realizate lucrările de renovare, reparaţii și
achiziții, a fost dotat cu materiale și mobilier cabinetul pentru domeniul „Turism și alimentație”,
specializarea „Lucrător hotelier”.
Rezultatele obținute se prezintă astfel:
An școlar
An școlar
Dinamica raportată față de
2016-2017 2017-2018 anul anterior
Nr. elevi
606
606
Constant
Cadre didactice
137
137
Constant
Parteneriate
45
52
Creştere cu 17%
Rezultate
activităţilor 320
348
Creștere cu 9%
extraşcolare
Promovabilitate
94%
97%
Creștere cu 3%
Inserţie piaţa muncii
40%
42%
Creștere cu 3%
Din analiza datelor, se remarcă un trend ușor ascendent în ceea ce privește creşterea
promovabilităţii şi inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor, creşterea numărului de parteneriate şi a
premiilor obţinute de elevi, multitudinea de activități desfășurate contribuind la creșterea vizibilității
și a atractivității în comunitate. De asemenea, acești indicatori reflectă creșterea competențelor
absolvenților, competenţe care le permite plasarea pe traseul cel mai scurt spre angajare, integrare
socio - profesională, contribuind la crearea unei economii sănătoase şi durabile în zonă.
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Capitolul VII– CERCETARE. DEZVOLTARE. INOVARE.
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ are ca obiect de activitate colectarea,
procesarea, verificarea, transmiterea şi stocarea datelor către Institutul Naţional de Statistică
Bucureşti pentru cercetările statistice cuprinse în Programul Statistic Naţional Anual (PSNA),
instrumentul de bază prin care Institutul Naţional de Statistică, prin Directiile Judetene de Statistica,
este autorizaţ să realizeze colectarea, stocarea, procesarea, analiza şi diseminarea datelor statistice
oficiale, în vederea asigurării informaţiilor necesare utilizatorilor interni şi externi.
Programul Statistic Naţional Anual a fost realizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
223/2009, cu modificările ulterioare, cu prevederile Legii organizării și funcționării statisticii
oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare. Programul a fost
realizat în conformitate cu principiile Codului de Practici al Statisticilor Europene, în vederea
elaborării și difuzării unor statistici oficiale armonizate, de înaltă calitate și în scopul asigurării unei
funcționări adecvate a Sistemului Statistic Național în ansamblul său.
Rezultatele cercetarilor statistice realizate respecta intocmai normele si standardele europene
si raspund nevoilor nationale ale diferitelor categorii de utilizatori, dar si cerintelor comparabilitatii
pentru construirea de statistici europene fiabile si de calitate.
A) Activitatea de colectare, procesare şi validare a datelor
Producerea de date în anul 2018 s-a concretizat prin realizarea de lucrări statistice anuale şi
infra-anuale ce au acoperit toate activitaţile din economia naţională structurate pe domenii statistice,
conform metodologiei, tehnicilor şi metodelor de calcul a indicatorilor statistici prevăzute în
normele şi standardele Uniunii Europene.
De remarcat faptul că peste 90% din lucrările statistice care s-au realizat în anul 2018
au ca destinaţie statistică şi EUROSTAT. În Programul Statistic Naţional Anual 2018 au fost
prevăzute termene precise de transmitere a datelor la EUROSTAT. Acest fapt reprezintă o
confirmare a asumării, de către statistica românească, a obligaţiilor ce decurg din statutul de
statistică oficială a unui stat membru al Uniunii Europene.
In anul 2018 s-au efectuat un număr de 114 cercetări statistice, din care 68 cercetări
statistice anuale şi 46 cercetări statistice infra-anuale.
Din totalul cercetărilor statistice infra-anuale 28 cercetări statistice au avut
periodicitate lunară, 16 periodicitate trimestrială şi semestrială, una cu periodicitate decadală
şi una cu periodicitate săptămânală.
Structura cercetarilor statistice in anul 2018
Conturi
nationale
Statistica
0,9%
preturilor
7,0%

Statistica
sociala
24,6%

Baze de
date
5,3%

Statistica
agricola,
silvicultura,
mediu
15,8%

Cercetări statistice anuale ►68
Cercetări statistice infraanuale ►
46
Lucrări noi ► 1

Statistica
economica
46,4%

54

În vederea realizării la termen şi de calitate a cercetărilor statistice prevăzute în grafic s-au
stabilit fluxurile informaţionale aferente compartimentelor şi serviciilor, responsabilităţi pe membrii
colectivului de conducere, s-au actualizat fişele posturilor şi s-a realizat o organizare adecvată
pentru a fi depăşite perioadele de supraîncărcare cu lucrări.
De remarcat este faptul că, în Programul Cercetărilor Statistice în anul 2018,
comparativ cu cel al anului 2017 a fost introdusă o cercetare statistică nouă, în domeniul
calității sistemului statistic, care au avut ca obiectiv creşterea fondului de indicatori şi
alinierea statisticii româneşti la Sistemul Statistic European. Numărul unităților cercetate
statistic în anul 2018 a fost de 91700.
În activitatea de culegere a datelor statistice, pe lângă personalul propriu, au participat
şi 183 operatori statistici, în special la culegerea datelor pentru realizarea cercetărilor
statistice în gospodăriile populaţiei.
Cercetarile statistice pentru care a fost necesară atragerea de operatorilor statistici au
avut ca obiectiv: nivelul de trai, forța de muncă, condiţiile de viaţă, turism, producţia agricolă
vegetală și animală, efective de animale, preţurile produselor agricole, s.a.
Producerea datelor statistice s-a efectuat conform CAEN Rev.2, actualizându-se
nomenclatoarele aferente cercetărilor statistice din toate domeniile cercetate.
Anul 2018 s-a caracterizat printr-o preocupare continuă privind creşterea numărului de
unităţi care completează on-line datele statistice utilizând portalul eSOP şi pentru scăderea ratei
non-răspunsurilor la unitatile raportoare.
Aceasta a implicat o muncă susţinută de contactare, instruire şi monitorizare a personalului
din unităţile raportoare de date pe portalul Esop. S-au respectat planurile de instruire, s-au analizat
tabelele centralizatoare pe lucrări cu indicatorii specifici ce caracterizează eficienţa portalului. S-a
acordat asistenţă tehnică de specialitate unitaţilor furnizoare de date statistice, s-au trimis adrese
on-line şi scrisori suplimentare, acolo unde a fost necesar, cuprinzând explicaţii şi precizări.
Pe parcursul anului 2018 salariatii au efectuat un număr de 172 de instruiri (din care 2170
au fost instruiri unitati active noi), ce au avut ca scop atat implementarea cat si indrumarea
personalului din unitatile economice şi instituţii publice în vedere utilizarii portalului eSop.
Deasemeni au fost trimise un numar de 2782 scrisori pentru utilizarea portalului si 18.603 unitati au
fost contactate telefonic (84,4% din totalul unităților active).
La sfârşitul lunii decembrie 2018 procentul unităţilor eligibile din esantioane (email valid) la
principalele cercetari statistice a fost de 96,0%.
Ponderea agentilor economici care au raportat date on-line in totalul unitatilor eligibile a fost
de 87,2% pe total cercetari statistice. Ponderea unitatilor noi aflate in cercetare statistica în totalul
unităților din eșantion active, în anul 2018 a fost 25,2%.
In cursul anului 2018 procente de 100% completare on-line s-au înregistrat la cercetările
statistice: ACC, INDCP (lucrari lunare), LOC1T (lucrare trimestriala), SC-uri, ASI_ING,
ASI_PUB, GN, TURISM2, INDLAN, AGR1B (lucrari anuale), s.a.
La sfârșitul anului 2018 procente peste 80% s-au înregistrat la cercetările statistice lunare:
Ancheta privind tehnologia informației în intreprinderi AS-TIC 91,2%, INDL 99,0%, LOC2 92,3%,
TUR1A 89,9%, SAN 82,6%, Anchete de conjunctură în industrie 85,2%, Anchete de conjunctură în
constructii 80,4%, UNICA-Indicatori pe termen scurt de 87,1%, Anchete de conjunctură in industrie
83,2%, s.a.
În anul 2018 a continuat proiectul “Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice de
măsurare a performanţelor administrative – baze de date, metodologii, instrumente de modernizare
şi standardizare a tehnicilor de raportare statistică şi de caracterizare a performanţelor administraţiei
publice”, Cod SMIS 26932 (PODCA), a cărui lansare oficială a avut loc în data de 5 decembrie
2012.
55

Proiectul PODCA a fost selectat în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European si are ca obiectiv
general creşterea calităţii în statistică la un nivel comparabil cu celelalte ţări europene şi
îmbunătăţirea capacităţii Institutului Naţional de Statistică de a face faţă cerinţelor actuale şi
viitoare ale utilizatorilor de date statistice, prin construirea unui sistem de indicatori ai
administraţiei publice şi, implicit, responsabilizarea administraţiei publice locale şi centrale.
In cadrul acestui proiect, în luna decembrie 2018, a avut loc actualizarea indicatorilor pentru
anul 2017 pentru 114 unitati teritorial-administrative din județul Suceava.
In anul 2018 la Referendum din 6 și 7 octombrie 2018 am asigurat centralizarea proceselor
verbale de la 558 sectii de votare. Impreună cu personalul tehnic al Serviciul de Telecomunicatii
Speciale am realizat colectarea datelor privind prezenta la vot în cadrul Centrului de Suport
organizat.
Am efectuat activitati de verificare si centralizare a proceselor verbale întocmite de
birourilor electorale ale secțiilor de votare și de prezentare a rezultatelor referendumului national
din data de 6-7 octombrie 2018, în judetul Suceava. D.J. Statistică Suceava a asigurat dotarea statiei
de prelucrare si centralizare cu echipamente, tehnică de calcul, soluție de centralizare, precum și cu
personal de specialitate necesar operațiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatului referendumului.
B) Activitatea de întreţinere, administrare baze de date
Activitatea de întreţinere şi administrare a bazelor de date s-a realizat, în principal, prin
actualizarea bazelor de date DJS cu indicatori statistici pentru anul de referință 2017, îmbunătățirea
acestora din punct de vedere a numărului de variabile, în conformitate cu schimbările metodologice.
Această activitatea permite punerea la dispoziţia beneficiarilor indicatori din fondul naţional
de date statistice utilizate pentru comensurarea stării economice şi sociale la nivel naţional,
regional, judeţean şi pe localităţi.
Pe tot parcursul anului 2018 s-a asigurat continuitatea seriilor de date statistice în
condiţii de comparabilitate metodologică; astfel s-a finalizat încărcarea si validarea datelor
pentru anul 2017 în Baza de Date pe Localităţi și în baza de date eDemos a celor 114 localități
din judeţul Suceava.
Principalele baze de date care sunt actualizate cu indicatori la nivel de judet și
localitate sunt Tempo, eDEMOS, BDJ, BDL, baze de date RPL și RGA, s.a.
S-a actualizat site-ul Direcţiei Judeţene de Statistică Suceava care permite utilizatorilor
externi consultarea indicatorilor economici şi sociali la nivel regional şi de judeţ din toate
domeniile cercetate statistic. Grupele de indicatori statistici disponibili în cursul anului 2018 la
nivel judeţean au fost înregistrate în serii de observare statistică cronologice ce cuprind perioada
2000-2016 (exceptie face populatia după domiciliu pentru care perioada este 2000-2017).
In anul 2018 s-au actualizat nomenclatoarele aferente cercetărilor statistice din toate
domeniile cercetate.
C) Activitatea de diseminare a datelor statistice
In anul 2018 activitatea de diseminare a datelor a avut ca obiectiv strategic satisfacerea
cerinţelor consumatorilor de informaţii statistice cu date relevante, de calitate şi la timp, în
conformitate cu standardele şi normele statistice ale Uniunii Europene, din toate domeniile
statistice.
Activitatea de diseminare a informațiilor statistice a constat în punerea la dispozitia
instituțiilor administrației publice locale și centrale, a tuturor utilizatorilor, de indicatori
statistici, în mod gratuit.
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Punerea datelor şi informaţiilor statistice la dispoziţia factorilor de decizie s-a făcut în
conformitate cu termenele, periodicităţile, formele de prezentare şi nivelele de agregare stabilite
prin graficul cercetărilor statistice infra-anuale 2018.
Diseminarea indicatorilor statistici s-a realizat respectând pricipiile transparenței și
confidențialității datelor statistice, în conformitate cu normele de organizare și funcționare a
statisticii oficiale, asigurând accesul la indicatorii statistici în condiții de egalitate pentru toți
utilizatorii.
S-a pus accent pe creşterea operativităţii şi acurateţii în formularea răspunsurilor date
utilizatorilor, pe informarea promptă şi corectă a opiniei publice şi autorităţilor, pe
consolidarea imaginii instituţiei ca sursă oficială de informaţii statistice, prin menţinerea şi
atragerea de noi utilizatori. Durata medie de răspuns la solicitările privind indicatorii
statistici a fost de 1-2 zile.
Solicitări de date statistice s-au înregistrat din partea instituţiilor deconcentrate,
consilii locale, partide politice, mass-media, agenţilor economici.
Deasemeni datele statistice sunt cerute şi utilizate de cadrele didactice şi universitare,
studenţi si elevi, pentru realizarea lucrărilor de doctorat, masterat, referate, lucrări de
diplomă, monografii. S-a asigurat consultanță utilizatorilor de date prin punerea la dispoziție
și explicarea indicatorilor si a metodologiei aferente.
In anul 2018 diseminarea informaţiilor statistice s-a materializat şi prin realizarea
publicaţiilor “Anuarul Statistic al Judeţului Suceava”, “Breviarul Turistic al Judeţului
Suceava”, “Buletinul Statistic Lunar al Judeţului Suceava”.
Buletinul Statistic Lunar, ce constituie o importantă sursă de informaţii privind
principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Suceava, a fost pus la dispoziţia
administraţiei locale, mass-media, utilizatorilor statistici.
S-au întocmit 86 comunicate de presă ce au fost trimise la societățile mass-media locale
constituind suportul realizării de articole în presa locală. Deasemeni comunicatele de presă și
publicatia Buletinul Statistic Lunar al Judeţului Suceava au fost puse la dispoziţie gratuit
utilizatorilor pe site-ul instituţiei.
Structura utilizatorilor de date statistice în anul 2018 se prezintă astfel:
Total utilizatori
100,0%
Instituţii deconcentrate ale statului pe plan local
33,8%
Administraţia publică locală
32,8%
Agenţi economici, instituţii financiar-bancare,
unitati non-profit, etc
7,9%
Mass-media
7,1%
Persoane fizice
18,4%
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Structura cererii de date statistice în anul 2018
Persoane fizice,
studenti, s.a.
18,4%

Institutii deconcentrate
33,8%

Mass media
7,1%

Agenti ecomonici
7,9%

Administratia publica
locala
32,8%

In anul 2018 solicitările privind indicatorii statistici s-au primit atât în formă scrisă cât şi
telefonic, e-mail şi au vizat în special indicatorii privind populaţia, indicii preţurilor de consum și
rata inflației, forța de muncă, câştigurile salariale, datele de la recensăminte, turism, ş.a.
In anul 2018 pentru trimiterea răspunsurilor s-a utilizat într-o mai mare măsură diseminarea
electronică a datelor și informațiilor statistice. S-a acordat o atenție deosebită administrării și
întreținerii site-ului instituției.
S-au onorat toate cererile de date disponibile indiferent de forma în care au fost trimise:
cerere scrisă primită la sediul instituţiei, telefon, fax, e-mail, poştă, ş.a.
In anul aniversării Centenarului Marii Uniri, pe 5 noiembrie 2018, D. J. Statistică Suceava a
primit din partea Presedintelui Consiliului Judetean Suceava distinctia "Meritul Bucovinei" în semn
de apreciare pentru întreaga activitate.
Ca o problemă deosebită întâmpinată în anul 2018 a fost cea cu privire la
receptivitatea agenţilor economici şi ale gospodăriilor populaţiei privind cercetările statistice,
întârzierile în raportarea datelor sau non-răspunsuri au fost soluţionate printr-o muncă
susţinută a personalului, care au explicat furnizorilor de date statistice obiectivele şi rolul
cercetărilor statistice reuşindu-se astfel depăşirea situaţiilor critice şi finalizarea în bune
condiţii a lucrărilor;
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Capitolul VIII – POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SUCEAVA (DSP)
La nivelul judeţului Suceava, în cadrul Registrului unic al cabinetelor medicale, sunt
înregistrate un număr total de 1.362 cabinete medicale şi furnizori de servicii medicale, față de
1.343 în anul 2017, din care, înregistraţi noi 67 furnizori de servicii medicale: 4 cabinete
medicină de familie, 22 cabinete medicină dentară, 35 cabinete de specialitate, 2 laboratoare tehnică
dentară; 3 cabinete kinetoterapie; 1 cabinet de psihologie medicală, fața de 55 furnizori noi in anul
precedent.
În anul 2018, au fost eliberate 50 autorizații de liberă practică pentru activități conexe actului
medical, au fost eliberate 24 vize anuale şi 5 autorizaţii pentru examinarea ambulatorie a
candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere auto, față de anul 2017 când au fost eliberate
92 autorizaţii de liberă practică şi 20 vize anuale.
Activitatea derulată în cursul anului 2018 de către DSP Suceava a fost orientată în principal în
direcţia realizării atribuţiilor şi obiectivelor stabilite prin Programele Naţionale de Sănătate,
finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi eficientizarea activităţii de control în sănătate publică.
A. Programele naţionale de sănătate
PN. I. Programe Naţionale privind bolile transmisibile
I.1. Prin Programul Naţional de imunizare s-a îndeplinit obiectivul stabilit – de protejare a
sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare, prin efectuarea
a 119.731 imunizări. S-au derulat 2 anchete epidemiologice ale gradului de acoperire vaccinală, în
lunile februarie și august, la copiii în vârstă de 12, 18 și respectiv 24 de luni, gradul de acoperire
fiind cuprins între 81,79% și 91,79%, din diverse motive: contraindicații medicale,refuz părinte,
neprezentare, născut în străinătate, lipsă vaccin, omisiune.
I.2. Programul Național de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare. Au
evoluat 16 focare epidemice (6 focare de rujeolă, 2 focare de hepatită acută virală tip A, 7 focare de
varicelă și 1 focar de meningită virală),care au fost supravegheate, înregistrate și raportate.
I.3. Programul Național de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV. Au fost
efectuate: 4.371 teste rapide și 1.337 teste ELISA cu 17 cazuri pozitive confirmate prin test Western
Blott.
I.4. Programul Național de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei. S-a răspuns la
2 alerte internaționale privind 2 cazuri de tuberculoză.
I.5. Programul Naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare
a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei. S-au depistat 303 cazuri infecţii asociate
asistenței medicale în sistem de rutină, reprezentând o incidență de 0,33% la nivel județean.
PN. II. Programul Naţional de Monitorizare a Factorilor Determinanţi din Mediul de
Viaţă şi Muncă
S-a urmărit ca prin intervenţiile specifice derulate să fie realizată protejarea sănătăţii şi
prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață şi muncă, prin acţiuni
derulate în 4 domenii specifice:
II.1. Domeniul privind protejarea sănătății şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de
risc din mediul de viață. Au fost efectuate 21 intervenții:
-Supravegherea calităţii apei potabile – 3.128 probe apă din 43 stații și reţele de apă potabilă
din mediul urban şi rural;
-Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau decât
apele de izvor – 117 probe apă de la sursă, înainte de îmbuteliere şi produse îmbuteliate;
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- Evaluarea impactului asupra sănătății a poluanților din aerul ambiant în mediul urban și a
aerului interior în institutii publice -au fost completate anexa A-date de poluare şi B-date de
sănătate la nivelul judeţului Suceava; - Monitorizarea intoxicaţiilor acute cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, substanțe de
abuz, ciuperci, plante, alte produse toxice care nu fac obiectul ReTox - au fost înregistrate 61
cazuri;
-Supravegherea produselor cosmetice în relaţie cu sănătatea umană - 8 probe produse
cosmetice;
-Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală - a fost
efectuată lunar monitorizarea şi evaluarea în 41 unităţi sanitare supravegheate;
- Supravegherea calității apei de fântână și a apei arteziene de utilizare publică - 50 probe de
apă de fântână pentru determinări chimice și microbiologice.
În registrul electronic ReSanMed-schimbări climatice s-au introdus 39 de cazuri, pe coduri,
internate în unitățile sanitare cu paturi din județul Suceava.
II.2. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor
ionizante. Au fost efectuate 17 intervenții:
- Monitorizarea radioactivitatii apei potabile, alimentului și factorilor de mediu - 147 probe
apă potabilă cu 575 analize, 51 probe alimente cu 153 analize, 60 probe aer cu 108 analize;
- Monitorizarea apei potabile distribuită în sistem centralizat - 135 probe apă cu 515 analize;
Supravegherea alimentelor - 17 probe cu 51 analize;
- Reteaua Globala OMS/ PNUM de Monitorizare a Radioactivității Mediului (GERMON) în
caz de accident nuclear - 66 probe cu 126 analize;
- Supravegherea obiectivului nuclear Crucea - 32 probe apă cu 160 analize, 18 probe aliment
cu 54 analize.
II.3. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul
de muncă.
Au fost desfășurate 6 intervenţii specifice de evaluare a îmbolnăvirilor asociate factorilor
de risc din mediul de muncă:
- Supravegherii condițiilor igienico-sanitare, a monitorizării condițiilor de muncă și a evaluării
impactului noxelor asupra sănătății personalului din intreprinderi - au fost efectuate 45 de
acțiuni pentru determinări de zgomot, microclimat și iluminat;
- Evaluarea condiţiilor deosebite de muncă şi măsurarea existenţei noxelor - acțiuni de evaluare
în întreprinderile de pe raza judeţului unde există condiţii deosebite;
- Monitorizarea incidenței bolilor profesionale și a absenteismului medical prin boală
profesională - s-au înregistrat 42 zile absenteism prin boală profesională, 128 buletine
expertizare şi 18 rapoarte și informări privind protecția maternității la locul de muncă, 14 cazuri
noi boală profesională și 1 caz a fost infirmat cu proces verbal. Au fost raportate către INSP
Bucuresti, Casa Județeană de Pensii Suceava, și Casa de Pensii București. Au fost organizate 12
acțiuni comune cu serviciul control.
II.4. Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate
factorilor de risc alimentari şi de nutriție. Au fost efectuate 20 intervenții:
- Evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al populaţiei - 500 investigaţii de
laborator;
- Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare - 2 probe suplimente alimentare din unitate
de producție pentru determinarea conţinutului de metale grele;
-Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii - 2 probe de condimente în vederea detecţiei
iradierii acestora;
-Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe - a fost
monitorizată 1 unitate de desfacere;
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- Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate - 72 probe pentru determinarea de metale
grele;
-Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman - 40 probe de la salina
Cacica, 20 probe din unități de desfacere;
- Evaluarea riscului chimic și bacteriologic al alimentelor destinate sugarilor și copiilor de
vârstă mică, alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale și inlocuitorilor unei diete totale
pentru controlul greutății - 10 tipuri de alimente destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică pentru
determinări microbiologice, metale grele, pesticide şi nitraţi;
- Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfectii alimentare - au fost înregistrate 4 focare T.I.A
cu 62 cazuri de îmbolnăvire;
- Evaluarea factorilor de risc din materialele care vin în contact cu alimentele -7 probe pentru
determinarea de metale grele, formaldehidei si migratiei globale de component;
- Evaluarea aportului de substanțe excitante din băuturi energizante -1 probă de băutură
energizantă pentru determinarea conținutului de cafeină şi zahăr;
- Monitorizarea consumului de aditivi alimentari - 8 probe de bere de la o unitate de producție
pentru determinarea aditivilor alimentari E220-228;
- Evaluarea valorii nutritive a alimentelor: sarea în alimente -21 probe alimente analizate.
PN. V. Programul Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru
Sănătate
V.1 Subprogramul Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru
Sănătate
S-a urmărit îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin promovarea unui stil de viață
sănătos și combaterea principalilor factori de risc, prin acțiuni derulate în 2 domenii specifice:
V.1.1. Domeniul Intervenții pentru un stil de viață sănătos. S-au organizat: 19 campanii
I.E.C. destinate celebrării zilelor mondiale/europene conform calendarului priorităților naționale, cu
14.865 beneficiari și 34 parteneri de campanii I.E.C.; 5 intervenții I.E.C. destinate priorităților de
sănătate specifice locale, cu 1.897 beneficiari și 15 parteneri de campanii I.E.C.; 15 intervenții
I.E.C. pentru punerea în aplicare a planurilor județene de acțiune pentru alimentație sănătoasă și
activitate fizică la copii și adolescenți desfășurate în 147 de școli și grădinițe, cu 2.633 beneficiari; 5
intervenții I.E.C.pentru promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile cu 13.032
beneficiari; 31 intervenții ”Ore de educație pentru sănătate” în unități de învățământ; 4 acțiuni în
spațiul public; 1 acţiune stradală = Campania HIV/SIDA - constând în realizarea fundiţei roşii. Au
fost organizate: 1 instruire și 9 ateliere cu asistenții comunitari și au fost distribuite 21.980 materiale
informative, educative, promoţionale.
V.1.2.1. Domeniul privind evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor. S-au
desfăşurat 17 intervenții: Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza
examenelor medicale de bilanţ la copiii şi tinerii din colectivităţile şcolare din mediul urban şi
rural; Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri;
Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea
triajului epidemiologic după vacanţe - în cadrul cărora au fost examinați copii şi tineri din urban și
rural, pentru depistarea eventualelor afecţiuni; Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului
specific pentru sănătate generat de comportamentele cu risc - evaluarea celor 6 arii
comportamentale: fumat, consum de alcool-droguri, comportament sexual cu risc, comportament
alimentar cu risc, sedentarism, agresivitate; Supravegherea condiţiilor igienico-sanitare în
colectivităţile de copii şi tineri – s-au evaluat 61 unităţi de învăţământ; Evaluarea stării de bine a
copilului în şcoală - au fost investigaţi 400 elevi, s-a utilizat
Prin laboratorul de microbiologie, au fost analizate: 1.090 probe exudate faringiene și
nazale cu 2.575 analize; 451 probe enterite cu 1.549 analize; 641 probe alimente cu 2.189 analize;
2.474 probe ape potabile cu 7.046 analize; 175 probe apă de piscină cu 875 analize; 1.759 probe
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salubritate, sterilitate, aeromicrofloră, exudate faringiene, control eficiență sterilizare -sector
sanitar cu 9.143 analize; 432 probe salubrități -sector alimentar - cu 1.035 analize; 3.602 probe
virusologie; 211 uroculturi; 427 antibiograme.
Prin laboratorul de chimie au fost analizate un număr de 1.792 apă potabilă reţea distribuţie
centralizată urban şi rural cu 3.969 analize, 445 probe apă de fântână cu 2.223 analize, 95 probe apă
minerală cu 356 analize, 170 probe apă îmbăiere cu 336 analize, 400 probe alimente cu 1319
analize.
Prin laboratorul de toxicologie au fost investigate 113 locuri de muncă, s-au efectuat 790
analize toxicologie și 19 analize biotoxicologie.
PN. VI. Programul Naţional de sănătate a femeii şi copilului
VI.1Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului.
VI.1.1. Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază
de lapte matern prin administrare de lapte praf. Laptele praf, în valoare de 295 mii lei, a fost
distribuit prin primării către 622 copii beneficiari prin prescripţie medicală.
Pentru tratamentul în străinătate a fost alocată din bugetul M.S. suma totală de 135.902
euro pentru 5 proceduri medicale.
Pe linie de reglementare sanitară, au fost eliberate în conformitate cu Ord. M.S.1030/2009:
36 ASF eliberate în baza declaraţiei pe propria răspundere, 155 ASF eliberate în baza referatului de
evaluare; 44 certificări a conformităţii (CC), 59 vize anuale, 155 notificări eliberate ca negaţie
privind normele de igienă și sănătate publică, 68 notificari eliberate privind neconformitatea
proiectului/obiectivului și 432 asistenţe de specialitate de sănătate publică (ASSP) la cererea
persoanelor fizice şi juridice.
B. Eficientizarea activităţii de control în sănătate publică
Activitatea de inspecţie sanitară s-a concretizat în 7.324 controale, din care: 2.630
desfăşurate în unităţile cu profil alimentar; 1.556 în unităţi sanitare; 415 în unităţi de învăţămînt; 14
pe produs şi meniu (chioşcuri de incintă din unităţile de învăţămînt); 31 privind mediul de muncă;
186 în unităţi de mediu; 563 în unităţi cu profil cosmetic cu verificarea a 2.248 tipuri de produs
cosmetic; 1.638 la utilizatori profesionali şi industriali de produse biocide cu verificarea a 3.186
tipuri de produse biocide; 173 în unităţi din turism, 22 la piscine şi ştranduri cu recoltarea a 44
probe de apă; 87 în obiective din categoria unităţi de alimentare cu apă potabilă, cu recoltarea a 51
probe de apă.
Deficienţele de funcţionare constatate au fost sancţionate, în funcţie de gradul de risc evaluat,
prin aplicarea a 154 de sancţiuni contravenţionale, din care 124 amenzi în valoare totală de 138.600
lei, 26 avertismente, 2 suspendări temporare de activitate pentru două unităţi de retail alimentar şi 2
sancţiuni de retragere de la comercializare de produse alimentare nerecomandate preşcolarilor şi
şcolarilor, însumând o cantitate de 93,400 kg şi 65,240 litri.
Activitatea desfăşurată în baza solicitărilor transmise prin sistemul rapid de alertă a
cuprins 28 acţiuni. Au fost soluţionate 138 sesizări şi au fost desfăşurate 27 acţiuni comune de
control cu alte instituţii. Acţiunile de inspecţie desfăşurate au fost completate cu un număr de 296
acţiuni de îndrumare şi consultanţă.
În paralel cu acţiunile tematice cuprinse în Planul Naţional al Ministerului Sănătăţii, au fost
desfăşurate 15 acţiuni tematice de control prevăzute în planul propriu al instituției.

În anul 2018, bugetul alocat sistemului de asigurări sociale de sănătate în judeţul Suceava,
pentru acordarea serviciilor medicale şi farmaceutice de catre furnizorii aflati in relatie contractuală
cu CASA DE ASIGĂRĂRI DE SĂNĂTATE (CAS) Suceava a fost de 518.675.410 lei, in
crestere cu 6,5 % comparativ cu cel alocat în anul 2017, în valoare de 486.798.090 lei.
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Suplimentar, a fost alocata suma de 158.506.040 lei pentru acordarea cresterilor salariale pentru
personalul incadrat in unitatile sanitare publice aflate in relatie contractuala cu CAS Suceava.
Bugetul alocat medicamentelor in anul 2018 a fost de 102.189.080 lei și a permis Casei de
Asigurări de Sănătate Suceava să asigure eliberarea continuă, pe tot parcursul anului, a
medicamentelor compensate și gratuite prin cele 138 unităţi farmaceutice din judeţ cu care am avut
încheiate contracte.
Bugetul alocat serviciilor medicale spitalicesti a fost în anul 2018 in valoare de
197.364.000 lei si a permis acordarea asistenţei medicale spitalicesti pe tot parcursul anului.
Fondul alocat dispozitivelor medicale in anul 2018 a fost de 5.128.000 lei a permis
instituției noastre, să elibereze asiguratilor un numar de 5.055 decizii pentru obtinerea dispozitivelor
medicale.
În total, s-au încheiat un număr de 836 de contracte/acte aditionale cu furnizorii de
servicii medicale și medicamente.
Referitor la plăţile efectuate de CAS Suceava, pentru serviciile prestate/medicamentele
eliberate către asiguraţi, în baza actelor aditionale/contractelor încheiate de CAS Suceava cu
furnizorii de servicii medico-farmaceutice, s-a achitat în anul 2018 suma totală de 492.505.596 lei,
din care, pe tipuri de asistența medicală, plățile efectuate au fost urmatoarele:
La MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ s-au efectuat plăţi, până la
data de 31.12.2018 în sumă totală de 93.678.284 lei. Valoarea medie a medicamentelor eliberate în
regim gratuit şi compensat în anul 2018 pe asigurat este de 227,15 lei.Acest subcapitol reprezinta
19,02 % din totalul serviciilor medicale decontate.
La MEDICAMENTE PENTRU BOLI CRONICE CU RISC CRESCUT UTILIZATE ÎN
PROGRAMELE NAŢIONALE CU SCOP CURATIV s-au efectuat plăţi în sumă de 51.557.253 lei,
reprezentînd 10,47 % din totalul serviciilor medicale decontate.
La MATERIALE SANITARE SPECIFICE UTILIZATE ÎN PROGRAMELE NAȚIONALE CU
SCOP CURATIV. s-au efectuat plăţi în sumă de 3.553.102 lei, reprezentînd 0,72% din totalul
serviciilor medicale decontate. S-au achitat materiale sanitare achiţionate/eliberate în cadrul
următoarelor programe de sănătate:
La DISPOZITIVE ȘI ECHIPAMENTE MEDICALE s-au înregistrat plăți în sumă de
4.540.858 lei reprezentând 0,92% din totalul serviciilor medicale decontate.
La SERVICII MEDICALE DE HEMODIALIZĂ ŞI DIALIZĂ PERITONEALĂ s-au înregistrat
plăți în sumă de 30.100.530 lei reprezentând 16,41% din totalul serviciilor medicale decontate. Au
fost raportate un număr de 59.417 servicii pentru un număr de 1.703 pacienți.
Pe domenii de asistenţă medicală, situaţia se prezintă astfel:
La ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRIMARĂ s-au înregistrat plăţi la 31.12.2018 în sumă de
50.871.144 lei, reprezentând 10,33 % din totalul serviciilor medicale decontate.
La 31.12.2018. Numărul de asiguraţi înregistraţi la 31.12.2018 este de 463.445 şi numărul de
beneficiari ai pachetului minimal este de 108.835.
La ASISTENŢA MEDICALĂ DE SPECIALITATE s-au înregistrat plăţi în sumă de 31.135.000
lei reprezentând 6,32% din totalul serviciilor medicale decontate.
În anul 2018 s-au acordat un număr de 512.904 consultaţii şi un număr total de 212.278 de
servicii din care un număr 16.498 servicii conexe şi 59.409 urgenţe.
La ASISTENȚĂ MEDICALĂ STOMATOLOGICĂ s-au înregistrat, în primele nouă luni ale
anului 2018, plăți în sumă de 1.634.000 lei reprezentând 0,33% din totalul serviciilor medicale
decontate.
S-au efectuat un număr de 17.266 servicii din care 2 servicii de urgență.
La SERVICII MEDICALE PARACLINICE s-au înregistrat plăţi în sumă de 12.916.261 lei
reprezentind 2,62% din totalul serviciilor medicale decontate.
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La ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN CENTRE MEDICALE MULTIFUNCȚIONALE, la data
de 31.12.2018, s-au înregistrat plăți în sumă de 2.739.774 lei reprezentând 0,56% din totalul
serviciilor medicale decontate.
La SERVICII DE URGENȚE PRESPITALICEȘTI ȘI TRANSPORT SANITAR s-au înregistrat
plăți în sumă de 241.000 lei reprezentând 0,05% din totalul serviciilor medicale decontate.
La data de 31.12.2018 pentru ASISTENŢA MEDICALĂ ÎN UNITĂŢI SANITARE CU
PATURI s-au înregistrat plăţi în sumă de 195.731.377 lei reprezentând 39,74% din totalul
serviciilor medicale decontate. În cursul perioadei raportate s-a înregistrat un număr de 93.374
bolnavi externaţi.
La spitale cu plata pe bază de tarif caz rezolvat, sistem DRG şi tarif mediu pe caz rezolvat
au fost externaţi un număr de 87.047 bolnavi.
La spitalele de cronici şi secţii (compartimente de boli cronice din cadrul spitalelor) s-au
externat un număr de 6.327 bolnavi şi au fost realizate un număr de 153.952 zile de spitalizare.
La ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU, la 31.12.2018, s-au înregistrat plăţi în sumă
de 385.920 lei reprezentând 0,08% din totalul serviciilor medicale decontate. Au fost raportate un
număr de 24.802 servicii şi un număr de 409 cazuri.
La PRESTAȚII MEDICALE ACORDATE ÎNTR-UN STAT MEMBRU UE s-au înregistrat
plăți în sumă de 13.421.093 lei reprezentând 7,32% din totalul serviciilor medicale decontate.
În ceea ce privește reforma în domeniul sănătăţii, începând cu 01.01.2007, persoanele
asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România pot beneficia, în situaţia deplasării
pentru şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, de cardul european de asigurări
sociale de sănătate, in anul 2018 fiind eliberate 7.380 carduri europene, un număr mai mare
comparativ cu cel din anul 2017 (6.588 carduri europene).
În anul 2018, prin aplicarea Regulamentelor Uniunii Europene,CAS Suceava a eliberat, la
solicitarea asiguraţilor sau a instituţiilor competente din ţările Uniunii Europene, un număr de 1.478
formulare europene și 18 formulare E 112 (S2), prin care pacientii au efectuat tratament in
strainatate, acestia adresandu-se unor unităţi sanitare din Italia, Austria si Germania. Aceste
formulare au fost acordate pentru pacienti cu afectiuni pediatrice, ortopedice, dermatologice si
oncologice.
În cazul decontarii serviciilor medicale obtinute in statele UE de catre asiguratii romani
beneficiari de card european (sau Certificat provizoriu de inlocuire pentru Cardul European) sau de
formulare europene (E 106, E 121 si E 112), in anul 2018, CAS Suceava a decontat 2.032 solicitari.
Suma decontata de CAS Suceava pentru servicii medicale de care au beneficiat asiguratii romani in
statele UE (cele mai multe in Austria, Franta, Germania, Spania, Italia), conform acestor solicitari, a
fost de 13.421.092,39 lei.
Referitor la cardurile nationale de asigurari sociale de sanatate, din cele peste 420.000 de
carduri nationale tiparite pentru persoanele asigurate din judetul Suceava, pana la finele anului 2018
au fost returnate de către operatorul de servicii poştale institutiei noastre un numar de 24.077
carduri nationale, care nu au putut fi inmanate beneficiarilor.
Din aceste carduri nationale returnate de operatorul postal la sediul CAS Suceava, pana la
finele anului 2018, institutia noastra a distribuit un numar de 15.100 carduri nationale persoanelor
asigurate care le-au solicitat.
În anul 2018 au fost eliberate 3.318 adeverinte de inlocuire a cardului national, pentru
asiguratii care au pierdut/deteriorat cardul si 2.945 adeverinte inlocuitoare pentru asiguratii care
refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă acest card. De asemenea, in acelasi
interval institutia noastra a eliberat 11.062 adeverinte care atesta calitatea de asigurat pentru cei
care nu au primit cardul national.
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Activitatea de control s-a desfăşurat în baza Planului de control pe anul 2018 avizat de
către Directia Generala Monitorizare, Control si Antifrauda a C.N.A.S. Bucureşti si aprobat de către
Preşedintele Director General al C.A.S. Suceava.
În anul 2018 au fost efectuate un număr de 235 actiuni de control la furnizorii in
contract cu CAS Suceava, din care 209 controale tematice si 26 controale operative.
În urma controalelor efectuate la furnizorii de servicii medicale/medicamente, pentru
nerespectarea clauzelor contractuale s-au dispus 138 măsuri și a fost imputată o sumă totală de
293.734,89 lei.
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU“ SUCEAVA
are o capacitate hotelieră de 1.200 de paturi.
Conform Legii nr. 185/2017 ce reglementează managementul calităţii serviciilor de sănătate
acordate în cadrul spitalului, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou" Suceava este
acreditat - în categoria I, îndeplinind 96,35% din cerințele specifice și indicatorii de calitate.
Serviciile oferite acoperă majoritatea patologiilor deservite la nivel naţional de spitalele
judeţene și în colaborare cu I.S.U., este implicat în coordonarea, organizarea şi asigurarea asistenţei
medicale de urgenţă din zonă.
Pe parcursul anului 2018, la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
au fost înregistrate următoarele cazuri:
- 45.884 cazuri de spitalizare continuă;
- 15.359 cazuri de spitalizare de zi;
- peste 100.000 cazuri de pacienţi trataţi în ambulatoriu clinic şi de specialitate;
- peste 102.200 cazuri rezolvate prezentate în UPU.
Secţia de Cardiologie a Spitalului Judeţean Suceava a fost redeschisă, după modernizare şi
extindere, în prezent având o capacitate dublă, de 80 de paturi. Investiţia a costat circa 2
milioane de euro, din care două treimi a fost suportată de Consiliul Judeţean Suceava, iar restul de
spitalul judeţean.
Anul 2018 a înregistrat cea mai mare investiție din ultimii 30 de ani de la Spitalul Județean
Suceava, respectiv Ambulatoriul, care va fi dat în funcțiune în 2019. De asemenea, s-au creat 145
de locuri de parcare care deservesc atât personalul medical cât și beneficiarii.
Având în vedere necesitatea oferirii de servicii pentru bolnavi și familiile acestora s-a
înființat secția de boli paleative.
S-a semnat contractul cu ANL pentru construirea a 30 de locuințe pentru medici și se are în
vedere pregătirea cantinei-restaurant pentru personal și pentru aparținători.
Prevederile bugetare ale unităţii pentru anul 2018, însumează 253.143.069 lei, astfel:
An 2018 (lei)
%
Contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate 185.511.217
73,28
Suceava
Sume primite ca finanţare de la buget de stat şi din 42.837.082
16,92
veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii
Sume primite de la bugetul local
21.789.623
8,61
Venituri proprii
2.893.690
1,14
Sume primite de la UE
111.457
0,05
TOTAL
253.143.069
100.00
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Capitolul IX – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE
Pentru implementarea măsurilor Programului de Guvernare 2018-2020, un obiectiv major
urmărit la nivel județean de Instituția Prefectului îl reprezintă accesarea unui număr cât mai mare de
proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) - sursa principală de finanţare
pentru infrastructura locală care are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară
trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă –
canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare,
cultură, culte, locuire și sport.
Astfel, în urma monitorizării proiectelor derulate prin Programul Național de Dezvoltare
Locală Programului Național de Dezvoltare Locală–etapa a 2-a, dintre proiectele depuse de
Consiliul Județean și unitățile administrativ teritoriale, au fost aprobate 252, în valoare totală de
906.397.825,80 lei. (Obiectivele de investiții si sumele alocate pe site –ul MDRAPFE)
În luna septembrie, Compania Națională de Investiții (CNI), instituție aflată sub
autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), a recepționat și
predat către beneficiari 4 noi obiective de investiții, respectiv o sală de sport, două așezăminte
culturale și un complex de chilii cu anexe gospodărești la Mănăstirea Dragomirna. Proiectele CNI
au fost realizate prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS).
În anul 2018, CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA au fost avizate, din punct de vedere
al legalității, un număr de 1.008 acte administrative emise și adoptate, respectiv un număr de 792
dispoziții ale Președintelui Consiliului Judeţean Suceava și un număr de 216 hotărâri ale Consiliului
Judeţean Suceava.
Activități de urbanism și amenajarea teritoriului, realizate în anul 2018,la nivel de
Consiliului județean , în anul 2018, au constat în:
*- eliberarea unui număr de:
- 605 avize la certificate de urbanism, încasându-se taxe în valoare de 7.865 lei,
- 229 avize la autorizaţii de construire, încasându-se taxe în valoare de 2.977 lei,
- 148 certificate de urbanism, pentru care s-a încasat taxe în valoare de 3.796 lei,
- 11 prelungiri certificate de urbanism încasându-se taxe în valoare de 401 lei,
- 84 autorizații de construire pentru care s-a încasat taxe în valoare de 42.357,51 lei,
- 5 prelungiri autorizații de construire încasându-se taxe în valoare de 308 lei,
- 156 cereri pentru obținerea avizului primarului comunei pentru care se emite
certificatul de urbanism(F2);
*- avizarea PUG+RLU comunele Moldova-Sulița, Putna, Preutești, Vadu Moldovei, Cacica
și Boroaia;
*- emiterea a 57 avize la Plan Urbanistic Zonal și 3 avize la Plan Urbanistic de Detaliu;
*- emiterea 71 regularizări de taxe de autorizare în vederea întocmirii PV la terminarea
lucrărilor, De asemenea au fost emise:
- 89 înștiințări către beneficiari și/sau investitori privind expirarea termenului de valabilitate a
autorizațiilor de construire,
- 94 înștiințări către Inspectoratul Județean în Construcții privind valoarea finală a lucrărilor de
construcții.
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În urma constatării şi evaluării daunelor produse de fenomenele meteohidrologice
periculoase, de către comisiile de evaluare constituite prin ordine ale prefectului, INSTITUȚIA
PREFECTULUI-JUDEȚUL SUCEAVA (ÎN CALITATE DE INIȚIATOR) ȘI CONSILIUL
JUDEȚEAN SUCEAVA au întocmit Proiecte de Hotărâri de Guvern privind alocarea unor sume
din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, în
vederea înlăturării efectelor efectelor produse..
Pentru refacerea infrastructurii, Guvernul a alocat unităților administrative afectate de
calamități suma de 30.724 mii lei, din fondul de intervenție aflat la dispoziția Guvernului.
Totodată, fenomenele meteohidrologice periculoase care s-au manifestat în anul 2018 în
județul Suceava au afectat 12 locuințe din 4 unități administrative-teritoriale. În urma
demersurilor făcute de Instituția Prefectului-județul Suceava, Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Suceava a solicitat Ministerului Muncii și Justiției Sociale, alocarea de fonduri
pentru refacerea locuințelor afectate.
Prin HG nr. 480/2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea
familiilor afectate de inundaţiile din perioada iunie - iulie 2018, pentru 8 familii din județul
Suceava a fost alocată suma de 55 mii lei.
De asemenea, fenomenele meteohidrologice periculoase care s-au manifestat în anul 2018 în
județul Suceava au compromis (calamitat) 15 tipuri de culturi agricole, pajiști și livezi din 14 unități
administrative-teritoriale, însumând o suprafață de 334,59 hectare. Comisiile interinstituționale
pentru constatarea și evaluarea pagubelor aduse culturilor agricole au estimat daunele din
agricultură la cca. 180 mii lei.
În vederea activării Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) ca urmare a
manifestării fenomenelor meteohidrologice periculoase din anul 2018, Instituția Prefectului-județul
Suceava a transmis situațiile centralizatoare a pagubelor produse la nivelul județului. Valoarea
estimată a pagubelor din 104 uat –uri și 7 administratori de infrastructuri de pe raza județului, se
ridică la 150.948, 54 mii lei
În PROGRAMUL NAŢIONAL DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ (PNCCF) la
nivelul județului SUCEAVA în anul 2018 au intrat 99 unități administrativ teritoriale, din cele
114.
La un număr de 85 au fost efectuate lucrări sistematice de cadastru la nivel de sectoare
cadastrale = 85
Proiecte finalizate la nivel de UAT =2 (Moara, Mănăstirea Humorului)
În derulare la nivel de UAT =4 (Cornu Luncii, Boroaia, Preuteşti, Forăşti)
În Programului operaţional Regional Axa prioritară 11 = 22
În proiectul CESAR extins la nivel de UAT = 4 (Manastirea Humorului, Frumosu, Darmanesti,
Dorna candrenilor)
În cursul anului 2018 au intrat în OCPI Suceava: un număr total imobile 23.384 pentru
înscriere în Cartea Funciară , din care:
- în lucru la OCPI 5418
- în afisare publică 4030
- cu Cărţi funciare deschise 13.936
La nivelul OCPI Suceava, au fost înregistrate, 197.888 de cereri, respectiv cereri de primă
înscriere în evidenţele de carte funciară, cereri de intabulare a dreptului de ipotecă, cereri de notare
acte şi fapte juridice, cereri extrase de carte funciară pentru informare, etc.
Au fost deschise 15.697 cărţi funciare (codul 2.1.1 şi 2.1.3)
Cumulat înregistrare la nivel de total UAT și înregistrare la nivel de sectoare cadastrale:
35824 cărţi funciare deschise în perioada 2016-2018, în sistem integrat 12,39 % grad de execuţie
cumulat finanţare
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În anul 2018, la nivelul OCPI Suceava au fost convertite în format electronic 43.480 cărţi
funciare.
Pentru sistemul RENNS au fost create un număr de 402 contruri pentru toate UAT-urile. În
sistem au fost integrate un număr de 1174 străzi şi un număr de 15516 adrese poştale.
În RGI un număr de 458 documentaţii pentru înscrierea din oficiu a imobilelor înscrise la
poziţia extravilan în titlurile de proprietate ulterior emiterii acestora
Au fost emise un număr de 1.239 titluri de proprietate din care un număr de 1126 titluri
pentru o suprafaţă de 2516,362 ha teren agricol şi un număr de 113 titluri pentru o suprafaţă de
489,0679 ha teren cu vegetaţie forestieră.
În baza hotărÎrilor Comisiei judeţene Suceava şi a hotărÎriior judecătoreşti, au fost anulate
un număr de 17 titluri de proprietate.
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Capitolul X– POLITICI AGRICOLE ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
Activitatea DIRECȚIEI PENTRU AGRICULTURĂ SUCEAVA, a vizat următoarele
domenii:
● la producţia vegetale s-a realizat monitorizarea pe o perioadă de 4 ani a evoluţiei în structură a
situaţiei suprafeţei agricole a judeţului, la 31.12.2018 se prezintă astfel
Nr.
Specificare
2015
2016
2017
2018
crt.
- ha - ha -ha-ha1
Suprafaţa arabilă
179.945
179.572
180.451
180.298
2
Păşuni
90.505
90.021
93.052
93.052
3
Fâneţe
74.192
75.076
78.388
78.404
4
Livezi
2.957
2.952
2.929
3.066
Diferenţele + / - a existentului la finalul anului 2018 faţă de perioada 2012 - 2017 sunt ca
urmare a schimbării categoriei/destinaţiei, scoaterii din circuitul agricol sau reintroducerii, înfiinţării
de livezi – pepiniere, etc .
- Au fost emise 1 decizii de scoatere definitivă a terenurilor din circuitul agricol;
- Au fost emise 1 decizii de introducere în intravilan a terenurilor agricole;
- Au fost emise 3 decizii de reintroducere în circuitul agricol a unor terenuri;
În ce priveşte aplicarea Legii nr.17/2014 , până la data de 31.12.2018, au fost
înregistrate şi verificate un număr de 2.851 dosare privind vânzarea – cumpărarea de terenuri
agricole, eliberându-se solicitanţilor un număr de 754 avize şi 2.097 adeverinţe pentru încheierea
contractelor de vânzare – cumpărare.
În dinamică, producţia vegetală medie obţinută la culturile de bază în perioada 2015 –
2018, se prezintă astfel
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Specificare
Grâu +secară +triticale
Porumb
Cartof
Plante furajere
Legume
Fructe

2015
t/ha
2,405
2,271
8,685
12,209
12,012
8,032

2016
t/ha
3,287
2,956
11,622
15,623
13,821
8,896

2017
t/ha
3,933
4,448
20,191
19,948
16,838
8,637

2018
t/ha
5,149
7,205
14,832
18,577
16,533
9,823

În domeniul zootehniei s-a coordonat activitatea de monitorizare a efectivelor de animale
pe specii şi a producţiei animaliere .
În acest sens, situaţia efectivelor de animale la data de 31.12.2018 comparativ cu perioada
2015 – 2018, se prezintă astfel :
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Nr
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Specificare
Bovine – total ,
capete
Porcine – total,
capete
Ovine – total , capete
Caprine – total,
capete
Păsări – total, capete
Cabaline – total,
capete
Iepuri - capete
Familii de albine
Animale de blană

Total
efective
2015
145.961

Total
efective
2016
130.947

Total
efective
2017
127939

Total
efective
2018
127415

45.089

32.982

17401

22619

258.060
19.465

255.294
18.163

255547
17192

246787
17312

570.500
16.422

387.564
12.906

488854
26722

445095
24986

11.525
25.010
140

10.569
23.496
151

13571
46880
17

13286
33888
17

Cu privire la valorificarea producţiei animaliere, în anul 2018 s-au înregistrat următoarele
rezultate :
Producție animalieră
2017
2018
Carne tone viu
21.272
21.981
Lapte vacă -hl
2.807.109
3.009.711
Lapte oaie -hl
132.930
46.991
Lapte capră -hl
66.658
8.681
Lâna tone
552
695
Miere -to
1.272
836
Ouă –mii buc
42.429
41.681

-

-

În implementarea politicilor și strategiilor în agricultură s-au mai realizat:
Autorizarea a 16 spaţii de depozitare cereale şi produse procesate din cereale, ajungând la o
capacitate de 84.698 tone, în total la nivel judeţean, din care silozurile au o capacitate de 23.497
tone, iar magaziile 60.751 tone;
Eliberarea a 21 autorizații pentru cultivarea cânepii pentru sămânță = 253,207 ha;
Înregistrarea a 6 contracte de cultivare a sfeclei de zahăr = 574,94 de hectare;
Emiterea a 33 autorizații de înființare livadă pentru o suprafață de 100,26 hectare și 17 de autorizații
pentru defrișare livadă;
Emiterea a 6 certificate pentru biomasă;
În domeniul agriculturii ecologice s-au înregistrat 763 de operatori, din care, 741
producători, 6 procesatori, 9 comercianți, 2 operatori în flora spontană și material săditor și 4
importatori.
- La programul privind Autorul de minimis acordat cultivatorilor de tomate în spații
protejate, conform HG 39/2017 au fost înregistrați 30 de solicitanți, având 28 de beneficiari în plată;
- La programul privind Ajutor de minimis acordat crescătorilor de ovine pentru
comercializarea lânii au fost înregistrați 852 de solicitanți;
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- La programul privind Ajutor de minimis acordat crescătorilor de porcine din rasele Bazna
şi Mangaliţa au fost înregistrați 90 de solicitanți;
Implementarea politicilor și strategiilor din industria alimentară și promovarea schemelor de
calitate, s-a concretizat prin:
Atestarea produselor traditionale
Nr.crt.
Lista categorii
1
Lapte si produse din lapte
2
Carne si produse din carne
3
Peste
4
Legume fructe
Total județean
Atestarea retetelor consacrate
Lista categorii
Nr.crt.
1
Carne si produse din carne
Total judetean

Nr.produse atestate
5
7
1
5
18
Nr.produse atestate
11
11

Atestarea produselor montane
Nr.
crt.
1

Categoria de produs

Nr. de produse atestate

Lapte și produse din lapte
TOTAL

5
5

Pentru realizarea activităţilor specifice în domeniul formării profesionale continue a
producătorilor agricoli, au fost organizate cursuri în funcție de cererile fermierilor din județ
absolvite de un număr total de 37 fermieri, astfel
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4
5

Masura
10 – Agromediu si climă
11 – Agricultura ecologica
6.1 – Instalarea tinerilor fermieri
Lucrător creștere animale
Apicultor
TOTAL

Număr cursuri
6
4
1
1
1
13

Număr
absolvenți
24
11
2
15
23
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Pentru creşterea competitivităţii fermelor agricole şi în special a fermelor familiale s-au
organizat 5 loturi demonstrative, din care 3 în domeniul vegetal şi două în domeniul zootehnic.
La loturilor demonstrative la vacile cu lapte s-au organizat în ferme nou înfiinţate din zona
montană şi din zona sub-montană .
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Toate acțiunile întreprinse de DAJ Suceava au avut în vedere următoarele aspecte:
- respectarea cerințelor și normelor privind ecocondiționalitatea și a codului de bune practici
agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră, incluzând aici și aspectele legate de amplasarea fermelor și în mod
deosebit a platformelor de gunoi;
-realizarea de întilniri cu producătorii agricoli beneficiari ai măsurilor de agromediu, climă
și cu cei înscriși ca producători în domeniul agriculturii ecologice, rezultatul fiind concretizat prin
participarea la cursurile cu această tematică a 35 persoane (M10 și M 11);
- acordarea de asistență tehnică 2.800 producători agricoli solicitanți ai subvențiilor pentru
completarea corectă a cererilor unice de plată și s-a participat la mobilizarea și conștientizarea
acestora pentru depunerea cererilor până la data de 15 mai;
- eliberarea a 8.516 avize consultative în vederea obținerii Atestatelor de producător;
- participarea la organizarea de seminarii, târguri și expoziții, precum și la multiplicarea și
distribuirea gratuită de broșuri, pliante, postere pentru a contribui la diseminarea informațiilor
privind problemele de interes ale producătorilor agricoli;
Activitatea de monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în domeniul
agriculturii, industriei alimentare și statistică agricolă, monitorizare piață este prezentată sintetic
în tabelul următor:
Nr. Domeniul de verificare
Crt
.
1.
2.

3.

Inspecţia de Stat pentru Control
Tehnic Vitivinicol
Inspecţia de Stat pentru Control
Tehnic în Producerea şi Valorificarea
legumelor şi fructelor

Inspecţia în domeniul Industriei
Alimentare
4.
Inspecţia tehnică în domeniul
Agriculturii Ecologice
5.
Inspecţia Tehnică pentru Controlul
Fertilizanţilor
6.
Inspecţia tehnică în domeniul
Depozitelor de cereale
7.
Inspecție cultivatori tutun
8.
Inspecție cultivatori cânepă
9.
Inspecție OMG
10. Inspecție funciară
11 Inspectii program TOMATE
12 Inspectii program PORCI mangalita
Total controale și inspecții
693

Nr.
contr
oale
24

Nr.
Nr.
averti amen
szi
mente
-

Alte masuri dispuse

159

34

4

136

16

-

Certificate de conformitate
eliberate pentru importuri 121;
Pentru piaţa internă – 31;
Autorizaţie de plantare -27
Autorizatii defrisare- 14
-

98

-

-

-

107

-

-

-

43

5

-

Două autorizații retrase

1
21
2
38
62
2

1

-

-
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Activitatea OFICIULUI DE STUDII PEDOLOGICE ŞI AGROCHIMICE (OSPA)
La nivelul OSPA Suceva s-au realizat urmatoarele lucrări și studii de specialitate conform
activității de bază:
- încheierea unui numar de 10 contracte privind realizarea de studii pedologice,agrochimice
pentru încadrarea terenulului în clase de calitate, suprafața de 469,72 ha cu valoarea de 49.671 lei.
- încheierea unui număr de 5 contracte cu persone juridice pentru realizarea de studii de
specialitate pentru infiintarea unor plantatii pomicole pe o suprafata de 13,2 ha cu valoarea de
11.552,40 lei.
- scoaterea din circuitul agricol a suprafatei de 12,6 ha in suma de 49195,60 lei.
- studii pedologice pentru intocmirea proiectelor de Amenajamente pastorale, în valoare de
195.891 lei pe suprafata de 10.389 ha.
Activitatea DIRECȚIEI SANITAR - VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA
ALIMENTELOR (DSVSA) în anul 2018, a vizat urmatoarele:
I.Monitorizarea indeplinirii actiunilor prevezute in Planul de Inspectie si Control a
constat în:
a) Controale tematice in perioada sarbatorilor, in zonele de interes turistic;
b) Controale tematice in unitati de abatorizare,procesare carne si lapte dar si in cele de
procesare a produselor alimentare de origine nonanimala ;
c) Controale la raft,in supermarketuri si hipermarketuri;
d) Controale în trafic in baza protocoalelor existente intre autoritatile statului, împreună cu
reprezentantii altor institutii cu atributii de control;
e) Controale in piețe și in targurile de pe raza judetului impreuna cu reprezentatii altor
institutii;
f) Controale în exploatatiile profesionale si nonprofesionale de animale ca urmare a verificarii
activitatii medicilor veterinari concesionari din judet Suceava;
g) Controale tematice în unitati de invațământ;
h) Controale tematice în unități de depozitare și comercializare a produselor farmaceutice de uz
veterinar dar și a unitatilor de fabricare a furajelor medicamentate;
II.Monitorizarea și verificarea realizării actiunilor prevăzute in Planul National Cadru de
Inspectie și Control s-a realizat în vederea:
a)Păstrarii indemnitatii teritoriului judetului Suceava de boli infecto-contagioase majore;
b)Prevenirii apariției de toxiinfectii alimentare;
c)Realizarii siguranței alimentelor;
În anul 2018 au fost sancționate contraventional un număr de 133 de societăți comerciale sau
persoane fizice in cadrul celor 2.027 inspectii efectuate, numarul sanctiunilor aplicate fiind același
ca și în anul 2017, valoarea totală a sanctiunilor aplicate în 2018 fiind de 157.850 lei cu 31.990 lei
mai puțin decât în anul 2017, când valoarea a fost de 189.840 lei.
În cursul anului 2018 au fost emise un număr total de 160 de ordonanțe din care 156
Odonanțe de încetare a activității și 4 Ordonanțe de suspendare a activității, comparativ cu anul
2017 când au fost emise un număr total de 68 ordonante.
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III.Realizarea actiunilor sanitar veterinare din cadrul Programului de Supraveghere,
prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om
protectia animalelor, protectia mediului, a constat efectuarea următoarelor acțiuni sanitar
veterinare:
Tuberculinare bovine (TCS)- 116971 animale
Testari LEB bovine- 75033 animale
Testari serologice Bruceloza bovine – 75083 animale;
Vaccinare anticarbunoasa bovine- 118340 animale;
Vaccinare anticarbunoasa ovine si caprine- 229187 animale;
Vaccinare anticarbunoasa ecvine- 10391 animale;
Vaccinare antirabica caini -27000 animale;
Vaccinare antirabica pisici- 1468 animale;
Vaccinare antipseudopestoasa- 623707 pasari;
Testare AIE cabaline- 11385 probe sange ;
Testari serologice Blutongue- 1030 probe sange;
Testari Pesta Porcina Africana si Pesta Porcina Clasica- 1723 probe porci mistreti
si 2609 probe pentru supraveghere pasiva ;
Testare virusologica Rabie -215 animale salbatice si 4 animale xplicat;
Testare Scrapie-1546 ovine si caprine;
Testari boli infectioase si parazitare la albine-254 probe;
Situația epizootică in judetul Suceava:
În judetul Suceava au fost declarate în anul 2018 un numar de 11 focare de boală față de 50
de focare, în anul 2017. dupa cum urmeaza:
1. Leptospiroza bovine- 6 focare (11 animale afectate)
2. Rinotraheita infectioasa bovine-1 focar (10 animale afectate)
3. Bruceloza ovine-1 focar (3 animale afectate)
4. Trichineloza mistret -3 focare ( 3 animale afectate)
Au fost stinse 39 focare de boală:
1. Loca Americana-2 focare
2. Bruceloza ovine-6 focare
3. Scrapie-3 focare
4. Trichineloza-20 focare
5. TBC-1 focar
6. Avort Salmonelic-2 focare
7. IBR-5 focare
În abatoarele din judetul Suceava au fost sacrificate un numar de 228.180 animale din care
36.465 capete bovine, 123.459 capete porcine, 61.126 capete ovine, 7.310 capete cabaline, rezultând
cantitatea de 20.782 to carne, cu 1000 to mai mare decât cea rezultată în anul 2017. Aceasta diferenta
poate fi explicate printr-o creștere a consumului de carne comercializata, după cum urmează :
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Produs
Carne vita

2017
(cantitate/to)
7661.47

2018
(cantitate/to)
7892.50

Diferenta
to
+231.03

Carne porc
9502.52
9820.07
+317.55
Carne oi/miei
595.04
1012.44
+417.4
Carne cabaline
2022.61
2056.99
+34.38
Total cantitate verificată
19781.64
20788.97
+1000.36
Au mai fost sacrificate și un număr de 2.250 păsări rezultand cantitatea de 6.97 tone carne
cu 1.23 to mai putin decat in anul 2017.
În ceea ce privește situatia Autorizarilor din punct de vedere sanitar veterinar, în cursul
anului 2018 a fost emis un număr total 1.074 de autorizații, din care :
-Autorizatii/Inregistrari sanitar veterinare -707 noi unități
-Autorizatii mijloace de transport-367 mașini
DSVSA Suceava a acordat un numar de 285 vize pentru mijloacele de transport produse
alimentare si pentru mijloacele de transport animale,vize ce sunt acordate anual.
În domeniul certificarii si supravegherii animalelor care au facut obiectul comertului
intracomunitar, in anul 2018, au fost introduse in judet si inregistrate prin sistemul TRACES
un numar de 225 capete bovine, 12 capete ovine, 34694 capete suine,1872808 capete pasari
,3845420 buc. oua de incubat, 900 kg peste,700 doze material seminal si 3 maimute (Macaci) si au
iesit tot prin acelasi sistem un numar de 6.978 bovine si 93 caini.
În domeniul exporturilor si comerțului intracomunitar cu produse si subproduse de
origine animală , in anul 2018 :
De la procesatorii din judetul Suceava au fost comercializate in țări din Uniunea
Europeană dar și în țări terțe urmatoarele produse alimentare:
Ieșiri
-Carne- 2788.489 to
-Produse din carne- 702.717 to
-Produse lactate- 1408.344
-Subproduse - 3967.36 to
Intrări
-Carne- 3046.363 to
-Lactate-27.327 to
-Lapte-680.57 hl
-Produse din carne-87.02 to
DSVSA Suceava a acordat un număr total de 3.099 avize interjudetene pentru animale, dupa cum
urmează:
-avize interjudetene pentru bovine- 2398 avize
-avize interjudetene pentru ovine/caprine- 265 avize
-avize interjudetene pentru pasari-4 avize
-avize interjudetene pentru porci- 417 avize
-avize interjudetene pentru cabaline-15 avize
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În anul 2018, Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor din cadrul
DSVSA Suceava a efectuat un număr total de 159.255 analize, cu 16.271 analize mai multe decât
în 2017.
Denumire analize de laborator

2017

2018

Diferenta

1.Determinarea entitatilor morbide la animale

130626

146846

+16220

2.Determinarea reziduurilor din alimente

1685

1160

-525

3.Examinarea din punct de vedere fizico-chimic si
10673
11249
+576
microbiologic al alimentelor
Total
142984
159255
+16271
Activitatea de Identificare și Inregistrare a Animalelor în anul 2018 s-a desfașurat conform
Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la om protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și
inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor este redată dupa cum urmează:
Inregistrarea animalelor in sistem in anul 2018
Bovine-44.085 capete cu 863 mai putine decat in 2017 cand s-au
identificat 44.948
animale;
Ovine- 55.718 capete cu 19670 animale mai putine decât în 2017 cand s-au identificat 75.388
animale;
Caprine- 3.683 capete cu 567 animale mai putine decât in anul 2017 atunci când s-au
identificat 4250 animale;
Suine- 35.881 capete cu 22763 animale mai multe decât in anul 2017 atunci când s-au
identificat 13118 animale;
Pasapoarte emise
2017
2018
Diferenta
Pasapoarte originale
Pasapoarte duplicat
Pasapoarte total

46840
9209
56049

40110
5310
45420

-6730
-3899
-10629

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA (A.P.I.A) este
institutia responsabila cu derularea si gestionarea fondurilor privind:
A. platile directe, ca mecanisme de sustinere a producatorilor agricoli, care se aplica in agricultura in
perioada 2015- 2020 (schema de plata unica pe suprafata; plata redistributiva; plata pentru practici
agricole benefice pentru clima si mediu; plata pentru tinerii fermieri; schema de sprijin cuplat;
schema simplificata pentru micii fermieri); Ajutoarele Nationale Tranzitorii (ANT) care se acorda
in domeniul vegetal si zootehnic in limita prevederilor bugetare anuale alocate de Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; Ajutoare de stat (motorina, renta viagera, ajutor in sectorul
cresterii animalelor) si masurile delegate de AFIR catre APIA (agro-mediu si clima, ecologic, plati
pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau specifice, dezvoltarea zonelor
impadurite);
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B. măsuri de piata si comert exterior.

A. Activitatea privind Platile directe, ANT-urile si Masurile de dezvoltare rurala din
anul 2018 poate fi structurata astfel:
1. Primirea si administrarea corecta a cererilor sprijin pe suprafata SAPS, platile pentru
Masurile delegate de AFIR catre APIA pentru zonele desemnate ca eligibile in cadrul acestor
masuri, plati nationale - A.N.T. si a documentelor aferente acestora pentru anul 2018. În anul 2018
au fost primite si analizate un numar total de 47.534 cereri cu solicitari pe schemele de sprijin
enumerate mai sus; datorita faptului ca cererea este unica, cererile pentru A.N.T.-uri in domeniul
zootehnic se regasesc in nr total de cereri.
Situatia depunerii cererilor unice de sprijin in campania 2018, pe centre locale, in
judetul Suceava este prezentata in tabelul nr. 1:
Situatia depunerii cererilor unice de sprijin in campania 2018
Nr.
crt

Centru

Cereri
cu
schema
ANT8

Cereri
cu
schema
ANT9

Cereri
cu
schema

Cereri
cu
schema

Cereri
cu
schema

-ha-

Cereri
cu
schema
ANT7

SC-VL

SC-TC

SC-O/C

Cereri
depuse
2018
total

Suprafata
utilizata

1

Judetean
Suceava

228

33.511,32

45

99

50

69

14

12

2

Local
Suceava

8.564

25.865,25

236

1.231

371

90

4

7

3

Local
Falticeni

9.327

29.448,49

360

1.349

280

81

5

18

4

Local Gura
Humorului

4.793

15.541,71

330

1.245

201

239

8

13

5

Local
Clg.Mold.

5.850

28.846,26

1.202

2.712

44

527

19

3

6

Local Vatra
Dornei

5.070

22.263,47

1.046

2.070

19

404

12

6

7

Local
Radauti

4.778

14.608,80

276

820

108

37

1

7

8

Local Siret

3.040

9.681,49

127

429

68

20

0

7

2.633

8007,02

141

464

75

24

1

11

3.251

8.783,82

129

971

48

47

2

2

47.534

196.557,63

3.892

11.390

1.264

1.538

66

86

9
10

Local
Cajvana
Local
Vicovu de
Sus
TOTAL

2. Sprijinirea potentialilor beneficiari pentru accesarea de credite bancare. Pentru anul
2018, in vederea sprijinirii fermierilor, APIA a continuat relatiile de colaborare cu Bancile
comerciale si cu Fondul de Garantare a Creditului Rural, semnand Conventii si acte aditionale
privind finantarea capitalului de lucru pentru beneficiarii schemelor de sprijin pe suprafata. Centrul
judetean Suceava a eliberat un numar de 38 adeverinte pentru credite.
3. Activitatea de Control pe Teren desfasurata în anul 2018 se poate rezuma la efectuarea
controalelor, conform esantionului transmis de APIA Central, astfel:
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a. Esantion teledetectie 2018
- din care cu scop control ecoconditionalitate, SMR1, agromediu
si tanar fermier
b. Control clasic
c. Control GAEC 4
d. Supracontrol
e. Esantionare manuala in urma petitiilor
f. Verificare blocuri fizice in teren conform Anexa 17
Colectarea punctelor esantioanelor de culturi pentru controlul prin
g.
teledetectie C2018

1.911 ferme
163 ferme
623 ferme
100 ferme
7 ferme
8 ferme
472 anexe

4. Activitatea de control administrativ formal/vizual ale cererilor de ajutor in vederea
verificarii conditiilor de eligibilitate, activitate care cuprinde toate elementele al caror control prin
mijloace administrative este posibil si oportun. Procedura asigura înregistrarea activitatilor de
control, a rezultatelor verificarilor si a masurilor luate privind neconcordantele constatate, include si
controale incrucisate cu alte baze de date (ANSVSA etc). Aceste controale încrucisate se aplica cel
putin parcelelor si animalelor care fac obiectul unei masuri de ajutor, pentru a se preveni orice plata
necuvenita a ajutorului si de asemenea respectarea angajamentelor pe termen lung. Controalele
administrative privind eligibilitatea tin seama, daca este cazul, de rezultatele verificarilor efectuate
si de alte servicii, organisme sau organizatii care efectueaza controale ale subventiilor agricole.
5. Cel de-al doilea control administrativ prin care toate cererile de plata verificate la
controlul administrativ în sistem si toate cererile selectate pentru controlul pe teren, pentru care s-au
introdus în sistem datele obtinute la control si pentru care s-a efectuat controlul administrativ, sunt
verificate din nou, din punct de vedere al completitudinii, corectitudinii si respectarii procedurilor si
al operarii/verificarii în baza de date IACS urmat de etapa de supracontrol care vizeaza efectuarea
unei analize amanuntite a dosarelor de sprijin din punct de vedere al completitudinii, corectitudinii
si conformitatii cu procedurile stabilite, pentru un esantion de 5% din totalul cererilor de plata.
6. Autorizarea cererilor de sprijin pentru plata in avans si plati regulare pentru
Campania 2018 pentru cererile de sprijin pe scheme de plata. Situatia autorizarii si platilor pe
suprafata pana la data de 31 decembrie 2018 este urmatoarea:
S-a efectuat plata avansului catre fermierii care au depus cereri de plata In cadrul Schemei
de Plata Unica pe Suprafata (SAPS) -Campania 2018 si pentru care s-a efectuat verificarea necesara
conditiilor de eligibilitate In conformitate cu art. 2 al Regulamentul 1748/2015.
Din data de 1 decembrie 2018 s-a demarat plata finala catre fermierii care au depus cereri
de plata In cadrul Schemei de Plata Unica pe Suprafata (SAPS) - Campania 2018, conform
articolului 75 din regulamentul 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013.
Cursul valutar pentru FEGA: 4,6638 lei/euro
Cursul valutar pentru FEADR: 4,6585 lei/euro
Cuantum stabilit pe scheme de plata:
Schema de Plata Unica pe Suprafata SAPS
Plata redistributiva (PR) - nivelul I (1-5 ha)
Plata redistributiva (PR) - nivelul II (5,01-30 ha)
Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu
Plata pentru tineri fermieri
Sprijin cuplat in sector zootehnic-caprine
Sprijin cuplat in sector zootehnic-ovine

102,5697 euro/ha
5,00 euro/ha
5,3626 euro/ha
58,2361 euro/ha
25,8405 euro/ha
15,9737 euro/cap animal
15,9737 euro/cap animal
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Sprijin cuplat in sectorul zoo–taurine din rase de carne si metisii 291,4906 euro/cap animal
acestora
Sprijin cuplat in sector zootehnic–vaci de lapte
340,9081
euro/cap
animal
Suma totala autorizata la plata - Campania 2018 pentru judetul Suceava, pana la data de
31.12.2018, pentru cererile depuse de fermieri este de 195,53 milioane lei, pentru un numar de
41.577 fermieri, reprezentand 87% din 47.534 fermieri care au depus cerere in Campania 2018
pentru suprafata este redata în tabel

Tip Document

Fond

Nota Avans/Decizie
de plata SAPS
BN1
C2018
Nota Avans/Decizie
de plata SAPS
FEADR
C2018
Nota Avans/Decizie
de plata SAPS
FEGA
C2018
Total Suceava

suma
autorizata
la plata
Euro

suma
autorizata
la plata Lei

1.673.893

7.797.833

14.278

8.437.076

39.304.118

14.278

31.826.475 148.432.334

41.577

nr fermieri
autorizati la
plata / FOND

nr fermieri
autorizati la
plata / TIP
DOCUMENT

41.577

41.937.445 195.534.285

Pe parcursul anului 2018, s-au mai efectuat plati finantate din FEGA, FEADR si Buget
National si pentru cereri depuse in campaniile anterioare in valoare de 31.301.386 euro.
7. Depistarea si recuperarea sumelor acordate necuvenit conform art. 80, alin. 1 si 2 din
Regulamentul CE nr.1122/2009.
In activitatea de recuperare a creantelor generate de derularea fondurilor europene pentru
agricultura FEGA si FEADR, precum si finantarea de la bugetul de stat, APIA Suceava a luat toate
masurile in vederea constatarii, inregistrarii si recuperarii debitelor, intocmind note de
fundamentare, procese verbale de constatare, inregistrand in Registrul Debitorilor Europeni si
Registrul Debitorilor Nationali, urmarind transmiterea si recuperarea acestor debite.
La 31 decembrie 2018 situatia debitorilor europeni este urmatoarea (procentul de recuperare
fiind de 80%), conform datelor din tabelul urmator.
Debite
inregistrate

Perioada

Numar debitori europeni

Debite recuperate

2007-2017

14.538

27.557.572

20.950.561

2018

11.627

4.912.960

3.946.479

Total

26.165

32.470.532

24.897.040
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In anul 2018 s-au constituit un numar de 62 procese verbale de stabilire a creantelor
bugetare pentru mai multe tipuri de sprijin financiar acordat de la Bugetul National in valoare de
115.874 lei la care se adauga creante accesorii in valoare de 22.450 lei din care s-a recuperat suma
totala de 57.189 lei reprezentand creante bugetare.
8. Actualizarea, întretinerea si completarea Bazei de date a Sistemului de identificare al
parcelelor agricole LPIS, care reprezinta o componenta a Sistemului Integrat de Administrare si
Control, constituit pe baza ortofotoplanurilor, hartilor, documentelor cadastrale sau a altor referinte
cartografice conform art. 17 din Regulamentul CE nr. 73/2009 si art. 6, alin.1 din Regulamentul CE
nr. 1122/2009.

B. Activitatea privind Masurile Specifice si Masurile de piata
Masurile Specifice si Masurile de Piata privesc o serie de ajutoare finantate din F.E.G.A., din
Bugetul National sau din F.E.A.D.R.
Activitatea Serviciului Masuri Specifice are ca scop principal primirea, administrarea
cererilor de plata, informarea potentialilor beneficiari despre prevederile legale si procedurale de
acordare a ajutoarelor privind apicultura, cresterea animalelor, laptele, fructele si legumele,
alimentele, cerealele, fructele si laptele în scoli, renta viagera.
Situatia cererilor primite pe acte normative pentru aplicarea Masurilor Specifice este redată
sintetic.
2017

2018
nr.
cereri
eligibile

nr.
cereri

nr.
cereri
eligibile

Valoare
(lei)

nr.
cereri

63

63

452.111,52

66

66

551534,12

HG 211/2017 privind distribuirea
unei sume pentru producatorii de
lapte din suma stabilita in anexa la
Regulamentul
delegat
(UE)
2016/1.613 al Comisiei din 8
septembrie 2016 de prevedere a unor
ajutoare de adaptare exceptionale
destinate producatorilor de lapte si
fermierilor din alte sectoare de
crestere a animalelor

1138

1138

4.999.802,40

-

-

-

OG 13/2017, HG 640/2017, HG
533/2018
Ordonantei Guvernului nr.13/2017
privind
aprobarea
participarii
Romaniei la Programul pentru scoli
al Uniunii Europene si a Hotararii de
Guvern
nr.640/2017
pentru
aprobarea Programului pentru scoli
al Romaniei in perioada 2017-2023 si
pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul scolar
2017-2018

1

1

1.999.277,68

2

2

2.800.331,04

Schema sprijin

HG 443/2017 Program National
Apicol 2017-2019 (PNA)

Valoare
(lei)
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O.U.G. nr. 24/2010, H.G.nr. 558/2016
Program de distribuire gratuita a
fructelor (merelor) in scoli

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

Masura 14T-A - plati in favoarea
bunastarii porcinelor
Masura 14T-A - plati in favoarea
bunastarii pasarilor .
OMADR 911/2016, RCE 1612/2016
Ajutoare pentru reducerea productiei de
lapte
OMAPDR si MFP 1272/26503/2005,
OMADR 296/2017 (Legea 247/2005Titlul XI) Renta viagera agricola
HG 1179/2014, HG 39/2015, HG
212/2017 Ajutor de stat in sectorul
cresterii animalelor
HG 759/2010 Ajutor specific
pentru
imbunatatirea calitatii produselor
agricole in sectorul de agricultura
ecologica
Masura 8 Sprijin pentru prima
impadurire si imbunatatirea viabilitatii
padurilor, submasura 8.1 si 8.2

1

1

269
acorduri
prealabile
si 682 total
cereri
cumulate
pe primele
3 trimestre

682 total
cereri
cumulate
pe primele
3 trimestrepentru
trim.IV
cererile se
depun in
2018)

4

4

1

1.256.368,03

-

-

325
acorduri
prealabile
si 655 total
cereri
cumulate
pe primele
3 trimestre

655 total
cereri
cumulate
pe primele
3 trimestrepentru
trim.IV
cererile se
depun in
2019)

3.205.167,59

7

4

2291859,90

1

326788,62

1

1

60476,67

5

5

-

-

-

-

235

235

223.207,00

168

168

186957,06

5

5

68.029,00

7

7

253018,9

2.396.276,00

sunt incluse in cerera unica

1

-

3 269 590,00

sunt incluse in cerera unica

1

-

1

1

219162,84

Inspectiile efectuate în anul 2018, comparativ cu anul 2017, sunt redate:
Nr. inspectii

Masuri de piata / Sprijin financiar
acordat de la bugetul de stat

Nr. suprainspectii /
supracontroale

2017

2018
Planificate
/realizate

2017

2018
Planificate
/realizate

Masuri de piata (Ajutor comunitar acordat furnizarii laptelui in scoli;
Ajutor financiar acordat in cadrul programului incurajare consum
de fructe in scoli - distributia de mere; Program National Apicol,
programe de informare a produselor agricole pe piata interna si tarile
terte, Masuri de gestionare a crizelor in sectorul legume fructe)

240

244/34

1

119/110

Masuri specifice (Schema de ajutor de stat pentru compensarea
pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de seceta severa OUG
45, Cererea unica de plata, Ameliorare, Ajutoare minimis, Reducerea
productiei de lapte)

29

110/33

0

3/2
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INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI
MATERIALULUI SĂDITOR SUCEAVA, în anul 2018 a urmărit îmbunătățirea calității
inspecțiilor în câmp în privința menținerii identității şi purității varietale, îmbunătățirea calității
rezultatelor la analizele de laborator la probele de intern şi a documentelor de calitate emise.
Activitatea de înregistrare a operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea şi
comercializarea seminţelor şi materialului săditor, s-a concretizat în eliberarea 23 (la 13 agenți
economici) a autorizatii noi eliberate: astfel: 5 - producere, 5 – prelucrare și 13 - comercializare
Au fost atestate27 persoane
Au fost vizate : 221autorizații la 136 agenți economici, astefel: 42 - producere, 43 – prelucrare și
136 - comercializare
Activitatea de inspecţie în câmp a culturilor semincere declarate de operatorii economici
multiplicatori.s-a concretizat faptic în :
- 428 parcele inscrise la multiplicare: 428
- 1036,94 ha inscriseșu aprobate la multiplicare:
Activitatea de Controlul şi certificarea finală a seminţelor obţinute prin multiplicare
- nr. tone samanta certificata pe specii:
Grâu comun: 1523,48 tone
Secară: 45 tone
Ovăz: 23,56 tone
Orz cu 2 randuri: 38,795 tone
Lucernă: 10 tone
Măzăriche: 7,5 tone
Mazăre furajeră: 210 tone
Muștar: 90 tone
Cânepă: 94 tone
Soia: 590,31 tone
Lupin: 35 tone
Cartof: 819,04 tone
- pomi certificati:
Pomi altoiti campul II+III :6,4 ha cu 48.850 buc
Plante ornamentale:34,37 ha cu 625.706 buc
- nr etichete oficiale eliberate:38.150 buc
- nr etichete furnizor eliberate: 12.066 buc
Pentru controlul calităţii seminţelor şi materialului de înmulţire şi plantare şi luarea
măsurilor care se impun în cazul nerespectării legislaţiei s-au efectuat 843 . probe laborator,
Stare fitosanitară: 178 (oficiale) +5 (informative) = 183
-nr. esantioane analiza oficiala: 178
-nr. esantioane analiza informative: 77
Pentru actualizarea „Manualului calităţii” conform SR EN ISO/CE 17025 şi a Ord.
M.A.D.R. 450/2006 s-au implementat 16 proceduri operationale.
Realizarea veniturilor extrabugetare prin aplicarea taxelor pentru servicii efectuate.
Total venituri obținute: 587.341 lei
Venituri proprii 2018 - 8310.03.30 - 160.486 lei
Venituri din subventii 2018
- 426.855 lei
Activitatea OFICIULUI JUDEŢEAN DE ZOOTEHNIE SUCEAVA, în anul 2018 a
vizat, în principal coordonarea şi îndrumarea tehnică la nivelul judeţului Suceava privind
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exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, conservarea şi managementul durabil al
resurselor genetice la animale şi alte specii de interes zooeconomic;
Principalele rezultate şi acţiuni realizate în anul 2018 se prezintă, astfel:
Activitatea de reproducţie
Reproducţia la principalele specii de animale se desfăşoară prin însământări artificiale şi/sau
montă naturală autorizată; efectivele de femele apte de reproducţie pentru anul 2018 au fost
următoarele: bovine – 77941 capete, ovine şi caprine- 207.991 capete, porcine – 1720 capete şi
cabaline – 7190 capete.
În baza reglementărilor în vigoare privind creşterea şi ameliorarea genetică a animalelor, s-au
efectuat lucrări de bonitare, clasare şi autorizare a reproducătorilor masculi folosiţi la montă
naturală. Pentru monta naturală dirijată au fost autorizaţi următorii reproducători masculi: tauri-39
cap., berbeci – 437 cap., țapi – 45 cap. armăsari- 22 cap., vieri – 5 cap.,eliberându-se autorizaţiile de
montă pentru reproducători şi autorizaţiile de funcţionare pentru punctele de montă respective.
Situaţia montelor şi produşilor realizaţi din montă natură cu reproducători autorizaţi, este
următoarea:
Specificare
Program
Realizat
%
Monte vaci și vițele
2310
1712
74
Monte scroafe
30
32
106
Monte ovine
12250
13650
111
Monte caprine
490
830
169
Monte iepe
285
146
51
Viței
1150
1163
101
Miei
9000
9160
102
Iezi
400
470
117
Mânji
113
104
94
La speciile taurine şi porcine reproducţia se desfăşoară prin însămânţare artificială şi montă
naturala iar la ovine, caprine şi cabaline doar prin montă naturală. Numărul de animale însămânţate
artificial la 31.12.2018 a fost următorul:
Specificare

Program

Realizat

%

Dif.+/2017/2018
IA vaci şi viţele
75631
39225
52
+1935
IA scroafe
570
800
140
+130
Viţei din IA
30050
30061
100
+1858
Purcei din IA
4550
5268
116
-43
Pentru efectuarea însămânţărilor artificiale la taurine s-au folosit 50.455 doze material
seminal congelat, obţinute de la tauri de mare valoare genetică, din toate rasele, în funcţie de
solicitările crescătorilor, consumându-se 1,02 doze pe IA total, 1,28 doze pe IA prima dată după
fătare, și 1,66 doze pe gestație.
În anul 2018 au fost efectuate 49288 însămânţări artificiale total, din care 39225 IA prima
dată după fătare, revenind o medie de 519 IA total şi 413 IA1 pe specialist însămânţător.
Nerealizarea programului de însămânţări artificiale se datoreşte plecării multor specialişti
însămânţători în alte domenii de activitate, lipsa de motivaţie materială a acestei profesii, precum şi
interesul scăzut al unor crescători de animale pentru îmbunătăţirea calităţii şi ameliorarea
efectivelor proprii de taurine. Puncte de însămânţări artificiale sunt organizate în 80 localităţi din
cele 114 din judeţ (70%), lipsind în 34 localităţi (29%), fiind deservite de 95 specialişti
însămânţători autorizaţi pentru efectuarea acestui serviciu.
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Asociaţiile autorizate pentru achiziţia, depozitarea, aprovizionarea punctelor de însămânţare
artificială cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânţărilor artificiale la specia bovine,
sunt următoarele:
- Asociaţia Crescătorilor de Animale Zooserv Suceava.
- Asociaţia Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România.
O acţiune permanentă, pe tot parcursul anului, a constituit-o coordonarea activităţii de
identificare, individualizare şi înregistrare a cabalinelor. În cursul anului 2018 s-au identificat,
individualizat, înregistrat şi eliberat paşapoarte la un număr de 588 capete ecvidee din localităţile
judeţului; s-au operat în baza de date ieşirile de ecvidee prin sacrificari, mortalităţi sau vânzări ,
acţiunea continuând în funcţie de mişcările naturale ale animalelor.
Activitatea de ameliorare
În activitatea de ameliorare a efectivelor de animale, un accent deosebit se pune pe
activitatea de control al producţiilor, control efectuat de organizații și asociații private, acreditate de
către ANZ.
În desfăşurarea acestei activităţi Oficiul Judeţean de Zootehnie Suceava a colaborat cu
organizaţiile de control îndrumând tehnic şi metodologic desfăşurarea controlului.














În activitatea de inspecţie, obiectivul principal constă în supravegherea aplicării şi
respectării prevederilor legislaţiei din domeniu. Astfel s-au desfăşurat următoarele actiuni de :
verificare la faţa locului, modul de efectuare a controlului performanţelor producţiei de
lapte la taurine și ovine/caprine la un număr de 334 ferme.
verificare şi avizare la faţa locului, deconturile pentru cabalinele din categoria Herghelia
Naţională , depuse de hergheliile Rădăuţi şi Lucina.
eliberare a 451 adeverințe pentru alocarea codului de identificare al stupinei pentru 451
apicultori ( Ordinul 251/2017 ) și s-au controlat 71 apicultori.
Eliberare a 1.461 adeverințe pentru taurinele de rasă Pinzgauer, cuprinse în controlul oficial
al al producției de lapte, în vederea schimbării rasei în paşapoarte, precum și care certifică faptul că
animalele sunt înscrise în registrul genealogic al rasei..
Avizare adeverințe eliberate de către asociațiile conducătoare ale registrelor de rasă pentru
fermierii care solicită schimbarea raselor în pașapoarte, precum și adeverințele care certifică faptul
că animalele sunt înscrise în registrele genealogice.
efectuare a 6 controale, de primăvară și toamnă, la 3 stupine de multiplicare.
efectuarea controlul pe teren pentru 6 cereri unice de plată depuse la APIA pentru animalele
în pericol de abandon, Pachetul 8 din cadrul Măsurii 10, PNDR 2014-2020.
participare, ca membru în Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă,
la clasarea şi evaluarea unui număr de 307 capete cabaline din hergheliile Rădăuţi şi Lucina.
controale planificate, la 25 prim-cumpărători de lapte de vacă, pentru verificarea condiţiilor
de menţinere/înregistrare ca prim cumpărători.
evaluarea rezultatelor activității de IA a prestatorilor de servicii, în vederea acordării
calificativelor și vizei anuale.
efectuarea a 5 controale de supraveghere la două asociații acreditate pentru efectuarea
serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale și conducerea registrelor
genealogice.
controale la 6 apicultori care au beneficiat de sprijin financiar comunitar și național acordat
sectorului apicol, prin Programul Național Apicol 2017-2020.
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controale la fața locului, la un număr de 156 solicitanți (fermieri) de ajutoare nationale
tranzitorii pentru speciile ovine și caprine și a ajutoarelor privind sprijinul cuplat în sectorul
zootehnic.
un control pentru avizarea codificării obiectivului avicol, efectuat, la SC Avibroilăr SRL –
Staţia de incubaţie Şcheia,
eliberarea a 34 adeverințe pentru 34 fermieri a căror ovine/caprine nu sunt înscrise în
registrul genealogic și respectă prevederile Ordinului 44/2017.
eliberarea a 81 adeverințe pentru solicitanții unor acțiuni din PNA 2017-2019, din care
reiese numărul familiilor de albine deținute.
La nivelul judeţul Suceava funcţionează o UNITATE DE ADMINISTRARE - FILIALA
TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MOLDOVA – NORD care, în cursul
anului 2018 a desfăşurat următoarele activităţi:
- supravegherea execuţiei lucrării de investiţii ,,Amenajarea antierozională a ravenei Ştirbăţ,
com Udeşti” jud. Suceava;
- inventarierea anuală a patrimoniului UA Suceava;
- monitorizarea permanentă a stării tehnice a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;
- verificarea documentaţiilor privind emiterea de avize şi acorduri ANIF de scoatere din
circuitul agricol, avize PUG, PUZ, PUD şi avize tehnice de specialitate, acumulări piscicole, pentru
solicitări ale persoanelor fizice sau juridice (în 2018 au fost eliberate - 85 avize);
- participarea în grupul de suport tehnic al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, generate de inundaţii.
ANIF-Unitatea de Administrare Suceava a pus la dispoziţia firmelor de specialitate datele
necesare le în vederea întocmirii cadastrului sistematic la nivelul judeţului Suceava.
În scopul creşterii suprafeţelor agricole care se irigă în conformitate cu Ordinul nr. 152 din
18.05.2017 al Ministrului Agrculturii şi Dezvoltării Rurale începând cu anul 2017, s-a constituit
Grupul tehnic de sprijin la nivelul judeţului Suceava format din reprezentanţii DADR şi ANIF
pentru înfiinţarea Organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare în judeţul Suceava, întocmindu-se în acest
sens Rapoarte lunare privind acţiunile desfăşurate şi progresele înregistrate.
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Capitolul XI– POLITICI DE MEDIU. APELE ȘI PĂDURILE
Principalele activităţi desfăşurate de AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
SUCEAVA , în anul 2018
În Domeniul reglementării activităţilor pe linie de protecţia mediului, s-a urmărit aplicarea
legislaţiei de mediu în vigoare şi a procedurilor specifice prevăzute în legislaţia EIA (H.G. nr.
445/2009, Ordin nr.135/2010 etc.), SEA (H.G. nr.1076/2004), Ordin nr.1798/2007 etc.
Activitatea desfăşurată în anul 2018, comparativ cu anii 2016-2017, este prezentată sintetic
în tabelul următor:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Denumirea activităţii
Autorizaţii de mediu
Autorizaţii integrate de mediu
Autorizaţii de mediu revizuite
Autorizaţii integrate de mediu
revizuite
Acorduri de mediu
Clasarea notificării
Decizia de evaluare inițială
Decizia etapei de încadrare
Decizii transfer autorizaţii
Întruniri Comisie de Analiză
Tehnică şi CSC
Dezbateri publice
Număr ședințe Grup de Lucru
Avize de mediu şi deciziiplanuri şi programe
Aviz Natura 2000
Notificări
suspendare
autorizaţii de mediu

Realizat
2016
326
0
460
2

Realizat
2017
288
2
337
0

Realizat
2018
251
3
34
0

0
4402
143
112
34
21

0
4964
183
120
25
23

0
5230
217
161
38
29

6
5
66

9
3
83

5
5
105

15
1

16
0

4

În Domeniul Deşeuri, s-au realizat următoarele activităţi mai importante:
- rapoarte periodice privind: lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de
colectare a bateriilor și acumulatorilor, a deșeurilor de echipamente electrice și eletronice (DEEE),
precum și lista operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea/valorificarea/reciclarea
vehiculelor scoase din uz (VSU);
- colectare de la agenții economici autorizați a dateor privind Raportarea VSU 2016;
- colectarea datelor privind Raportarea Ambalaje – 2016;
- validarea datelor introduse de operatorii economici în aplicaţia naţională Sistem Integrat de
Mediu (SIM) sesiunea 2016, pentru următoarele subdomenii: uleiuri uzate , deșeuri de echipamente
electrice și electronice (DEEE);
- validarea datelor introduse de operatorii economici in SIM, aplicația Statistica deșeurilor, sesiunea
2017;
- eliberarea de aprobări pentru efectuarea transportului de deşeuri periculoase conform H.G. 1061/2008.
În Domeniul Chimicale, s-a finalizat:
- introducerea în SIM a informaţiilor referitoare la Regulamentul nr. 1907/2006/CE (REACH) privind
clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor chimice periculoase aferente anului 2017;
- introducerea în SIM a informaţiilor privind substanţele care epuizează stratul de ozon (Regulamentul
Parlamentului European şi Consiliului 1005/2009) şi anumite gaze fluorurate cu efect de seră
(Regulamentul CE nr. 842/2006), aferente anului 2017.
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În Domeniul Biodiversitate, s-au realizat următoarele activităţi principale:
- emitrea a 33 autorizații de vânătoare şi 34 autorizaţii pentru floră spontană;
- emiterea a 115 puncte de vedere referitoare la implementarea unor proiecte în situri Natura 2000 şi un
număr de 19 Avize Natura 2000;
- emiterea a 68 avize pentru tăieri arbori din domeniul public al statului;
- participarea la 42 Comisii de evaluare pagube produse de animale sălbatice ;
- emiterea unui aviz: Declaraţia autorităţii responsabile pentru proiect în arie naturală protejată.
APM Suceava a avut încheiate convenţii de custodie pentru situl Natura 2000 şi rezervaţia inclusă
ROSCI0082 Fâneţele seculare Ponoare și pentru situl Natura 2000 şi rezervaţia inclusă ROSCI0081
Fâneţele seculare Frumoasa. Începând cu data de 21.11.2018, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale
Protejate, cf. legislaţiei în vigoare, a preluat custodia celor 2 arii naturale protejate.
În Domeniul Sol, Subsol s-au realizat următoarele activităţi:
- participarea în Comisia mixtă de control a verificării stabilităţii iazurilor de decantare care au deservit
unităţile de preparaţie minieră din judeţul Suceava, comisie coordonată de Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă BUCOVINA Suceava (iunie 2018);
- monitorizarea şi evaluarea activităţilor de curăţare, remediere şi reconstrucţie ecologică a zonelor în
care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate (2 deplasări: Uzina de Preparare Tarniţa,
CNU SA- Sucursala Suceava);
În Domeniul Programe, Proiecte, APM Suceava a participat, prin specialiştii săi incluşi în
grupuri de lucru, la derularea unor proiecte ale Primăriei Municipiului Suceava, şi anume:
“Freight Tails Action Planning Network- Soluții logistice inovatoare pentru transportul și
distribuția de marfă”, “SMART Impact-Soluții inovatoare pentru dezvoltarea instituțională durabilă”,
“MOLOC (Low carbon urban morphology)-Noi structuri, exemple de guvernare și provocări pentru
orașe în tranziție energetică”, ”Sprijin pregătitor pentru înființarea GAL Suceava și elaborarea Strategiei
de Dezvoltare Locală”.
În Domeniul Dezvoltare Durabilă pe parcursul anului 2018 a fost revizuit Planul Local de
Acţiune pentru Mediu al județului Suceava, care vizează diminuarea poluării, utilizarea eficientă a
resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile, dezvoltarea educaţiei ecologice şi promovarea
activităţilor social-economice cu impact minim asupra mediului natural.
În Domeniul Laboratoare, rezultatele activităţilor laboratorului APM Suceava în anul 2018
sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.
1

2

3

Număr de determinări
- pe domeniul aer, din care:
determinări manuale efectuate din aerul ambiental, pentru monitorizare
determinări efectuate din precipitaţii, pentru monitorizare*
determinări efectuate din aerul ambiental, la cererea GNM
- pe domeniul radioactivitate, din care:**
determinări de laborator efectuate pentru monitorizare
determinari efectuate de stația automată de monitorizare debit doză gama
- nivel de zgomot ambiant, din care:*
determinări efectuate pentru monitorizare
determinări efectuate contra cost

2017

2018

1089 1504
871
1450
214
54
4
0
5012 4795
5012 4795
14370 15690
53
112
53
111
0
1

*Diferențele față de anul anterior, pe domeniul analizelor din precipitații și a măsurătorilor de zgomot,
s-au datorat insuficienței/lipsei personalului.
** Diferențele față de 2017 pe domeniul radioactivitate s-au datorat exclusiv condițiilor
meteorologice, care nu au permis prelevarea unor probe (apă, sol).
În anul 2018, din cele 4 stații de monitorizare a calităţii aerului, doar stația SV3 Siret a mai
beneficiat de servicii de întreținere preventivă a echipamentelor. Lipsa lucrărilor de întreținere periodică
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a dus la defectarea unora din echipamentele din celelalte 3 stații. În consecință, în anul 2018 s-au realizat
capturi de date de peste 75% la toți poluanții monitorizați, exceptând:
Stația
EM3
SV1
SV2

Poluantul
BTEX
SO2
NOx
BTEX
PM2,5 gravim.
O3

Captura
date %
28,2
55,5
55,6
39,3
54,3
63,3

Motiv capturi sub 75%
analizor BTEX defect (supapă blocată) din 14.04.2018
analizorul SO2 este defect din 03.08.2018
analizorul NOx este defect din 03.08.2018
analizor BTEX defect (valori foarte mici) din 28.05.2018
pompa Charlie defectă din 03.08.2018
analizor O3 defect din 13.09.2018 (val. prea mari după calibrare)

* Deși la PM10 gravimetric (măsurat prin metoda de referință) capturile de date au fost peste 75%
la toate cele 4 stații, la PM10 automat, toate capturile de date au fost sub 75%, fie deoarece
analizorul LSPM10 s-a defectat (EM3), fie deoarece datele au fost invalidate, nefiind corelate cu
valorile gravimetrice.
Prin urmare, doar în staţia SV3, singura care a beneficiat de servicii de întreținere preventivă în
anul 2018, s-au obținut capturi de date de peste 75% la toţi indicatorii.
În 2018, la niciun poluant monitorizat în cele 4 stații automate de monitorizare calitate aer din
județ aparținând RNMCA, nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită/țintă sau ale pragurilor
stabilite de lege.
La pulberi în suspensie PM10 s-au înregistrat unele depăşiri ale valorii limită zilnice pentru
protecţia sănătăţii umane prevăzută de Legea 104/2011 (50 µg/mc, a nu se depăși de mai mult de 35 de
ori într-un an calendaristic), dar numărul lor s-a situat sub numărul maxim admis anual, la toate
staţiile de monitorizare.
La ozon o singură valoare maximă a mediilor culisante de 8 ore a depășit cu puțin valoarea țintă
(121,16 µg/mc, față de VT = 120 µg/mc, a nu se depăși de mai mult de 25 de ori într-un an
calendaristic, mediat pe 3 ani), la stația SV1 de fond urban din mun. Suceava.
Supravegherea radioactivităţii mediului: s-au derulat programele stabilite/aprobate de
ANPM, conform OM 1978/2010, realizându-se integral.
Toate probele planificate au fost prelevate, măsurate şi/sau pregătite şi trimise pentru
determinări spectrometrice la alte laboratoare din RNSRM.
Monitorizarea nivelului de zgomot s-a realizat în principalele localități urbane din județ,
cu frecvență trimestrială, în cele 28 de puncte de monitorizare incluse în planul anual de
monitorizare, acesta realizându-se integral.
Probleme deosebite sunt în Domeniul gestionarii deşeurilor municipale:
- Lipsa depozitelor funcționale pentru deşeuri şi întârzierea realizării și punerii în funcțiune a Sistemului
de Management Integrat al Deşeurilor. Astfel, la ora actuală sunt cinci platforme de stocare temporară
autorizate în judeţul Suceava. Deşeurile care sunt depozitate temporar în aceste amplasamente, vor
trebui transportate la depozitul ecologic de deşeuri Moara, imediat ce acesta va deveni funcţional;
- Din cele 7 depozite neconforme închise prin SMID, două (Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc)
au fost prevăzute în proiect doar cu lucrări de închidere intermediară iar în 2018 nu au fost fonduri
pentru închiderea finală a acestora.
Principalele activităţi desfăşurate de către GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU –
COMISARIATUL JUDEŢEAN SUCEAVA în anul 2018, care au vizat îmbunătăţirea calităţii
factorilor de mediu în judeţul Suceava:
Numărul total de inspecţii realizate în anul 2018 a fost de 923, din care: 314 inspectii
planificate - procent de realizare 102%, și 602 inspectii neplanificate – procent de realizare 139%, 7
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inspectii SEVESO – procent de realizare 117% (ceea ce reprezintă un procentaj general de realizare
de 123%), astfel:.

Urmare a acţiunilor de inspecţie planificate şi neplanificate realizate, s-au aplicat:

162 sancţiuni contravenţionale principale, din care:

70 amenzi în valoare totală de 757.800 lei;

92 avertismente;

10 sancţiuni contravenţionale complementare (1 confiscare bunuri si 9
suspendări de activitate);

4 propuneri de suspendare a actelor de reglementare;

2 sesizari a organelor de cercetare penală.
Accidente/incidente cu impact asupra mediului (poluări accidentale) înregistrate în anul 2018:
- poluarea pârâului Șomuz prin evacuare de ape uzate de la stația de epurare a S.C.
RAITAR S.R.L. din localitatea Sasca Nouă, comuna Cornu Luncii., Azot total, Fosfor total,
Reziduri filtrabile, detergenți și sulfuri.
- o explozie pe traseul gazelor arse provenite de la linia de incinerare la MONDECO S.R.L.
Suceava.
- două mortalități piscicole în aval de stația de epurare a municipiului Suceava,
administrată de ACET S.A. Suceava și a stației de epurare AMBRO S.A., pe o distanță de
cca 3 km, pe ambele maluri ale râului Suceava
- o avarie la vasul de stocare saramură la Salina Cacica ce a constat în fisurarea gurii de
vizitare și cca 200 mc de saramură au fost evacuați necontrolat prin canalele de scurgere din
incinta și prin rețeaua de ape pluviale și deversați în aval la cca 300 de m în pârâul Soloneț,
afluent de dreapta al râului Suceava.
- pelicule de produse petroliere pe râul Moldova, pe o distanță de cca. 4,7 km pe tronsonul
Pod Voroneț - confuența râul Suha..
- spațiul de stocarea temporară a deșeurilor Fălticeni, administrat de GOSCOM S.R.L.
Fălticeni a fost observată apariția unui focar de incendiu produs datorită fenomenul de
autoaprindere.
- o scurgere de CLG (combustibil lichid greu), dintr-un vagon cisternă garat din anul 2004
pe linia CF 1, închisă, în Stația C.F.R. Vatra Dornei.
- incendiu la GRANUTECH S.R.L. Grănicești (fabrică de reșapat anvelope)
- incendiu la ALIN FOR YOU S.R.L. Suceava (operator autorizat pentru desfășurarea
ctivităților de dezmembrare VSU).
În urma inspecțiilor efectuate și a celor constatate au fost făcute propuneri de suspendare
acte de reglementare: privind protecţia mediului respectiv emiterea unei notificări prealabile în
vederea îndeplinirii obligaţiilor impuse prin Autorizații de mediu si /sau sesizari inaintate catre
organele de cercetare penala:
SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR SUCEAVA a avut ca obiective
majore:protecţia, conservarea şi restaurarea resurselor de apă de pe teritoriul judeţului Suceava,
asigurarea exploatării în siguranţă a lucrărilor din infrastructura Sistemului Național de Gospodărire
a Apelor aferent județului Suceava, în vederea evitării întreruperii serviciilor specifice de
gospodărire a apelor şi a unor calamităţi cauzate de fenomenele hidrometeorologice periculoase sau
accidente cauzate la lucrările hidrotehnice și creşterea nivelului calitativ al serviciilor specifice de
gospodărire a apelor;
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Pentru atingerea acestor obiective SGA Suceava a desfăşurat activități de:
administrare, exploatare, întreţinere, reparare, completare si modernizare a lucrărilor
hidrotehnice aflate în administrare : defrişări 1575,4 sute mp pe lucrări hidrotehnice din
administrare și 2,24 km pe cursuri de apă neamenajate, terasamente 53,06 mii mc pe lucrările din
administrare, 100.07 mii mc terasamente pe cursurile de apă neamenajate, anrocamente 1486,8 mc
din care gabioane 198 mc, cosiri 53 ha, vopsiri 708 mp, întreținerea echipamentelor electrice și
hidromecanice la acumulările din administrare 10848 ore.
coordonare a exploatării lacurilor de acumulare, indiferent de deţinătorul acestora;
dispunerea în perioadele de ape mari, în caz de poluări accidentale, precum şi în caz de introducere
a restricţiilor în alimentarea cu apă, a măsurilor operative obligatorii în legatură cu exploatarea
acestora;
urmărire a comportării in timp a construcţiilor hidrotehnice din administrare la 120
obiective monitorizate;
monitorizare a stării și evolutiei calitative a apelor pentru carea au fost efectuate 25.899
analize fizico-chimice și 663 biologice si bacteriologice pentru apă, sedimente şi biotă pentru
1795 probe;
monitorizare cantitativă a resurselor de apă realizată prin măsurători de niveluri râuri și
lacuri 39716, măsurători de niveluri lacuri 2920, măsurători niveluri foraje 8484, măsurători debite
râuri 2905, măsurători precipitații 32120, măsurători nivometrice 492, măsurători debite aluviuni în
suspensie 281, intocmit studii hidrometrice 60.
avizarea lucrărilor ce se execută pe ape sau au legatură cu apele, eliberarea autorizaţiilor de
gospodărire a apelor, notificări de începere a execuției și de punere în funcțiune : 141 autorizații de
gospodărire a apelor, 98 avize de gospodărire a apelor, 42 referate tehnice de specialitate, 45
notificări începere execuție și 13 notificări punere în funcțiune;
monitorizarea volumelor de apă prelevată – 634 procese verbale, a volumelor de nisipuri,
pietrișuri extrase din cursurile de apă – 202 procese verbale și 554 procese verbale evacuări ape
uzate epurate, cu mențiunea că la data prezentei raportări închiderea pe anul 2018 nu a fost
finalizată;
apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea
sa și constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor;
asigurarea secretariatelor tehnice permanente în domeniul apărării împotriva inundaţiilor,
participarea la coordonarea acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor si accidentelor la
construcţiile hidrotehnice;
avertizarea şi interventia in caz de producere a fenomenelor hidro-meteorologice
periculoase şi de accidente la constructiile hidrotehnice din administrare;
întocmirea Planului Județean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice și poluărilor accidentale ,valabilitate 20182021;
întocmirea Planul de apărare al SGA-ului Suceava împotriva inundaţiilor, ghețurilor,
accidentelor la constructiile hidrotehnice și poluărilor accidentale, perioada 2018-2021;
acordarea de asistenţă tehnică la elaborarea planurilor locale de apărare împotriva
inundaţiilor la 114 UAT- uri din județul Suceava;
întocmirea către Comisiile de evaluare a pagubelor 231 Procese verbale și 10 Rapoarte de
sinteză în vederea evaluării pagubelor produse în urma fenomenelor hidro-meteorologice
periculoase produse
ţinerea la zi a cadastrului apelor şi a drepturilor de folosire a apelor 10.124 obiective;
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controlul utilizatorilor de apă şi a lucrărilor construite pe ape şi în legatura cu apele, din
punct de vedere al funcţionării si al incadrării în prevederile avizelor si autorizaţiilor de gospodărire
a apelor – 408 controale;
constatarea contravenţiilor si aplicare a sancţiunilor prevăzute de legislaţia în domeniul
gospodăririi apelor – 48 sancțiuni din care 35 avertismente și 13 sancțiuni contravenționale în
valoare totală de 285000 lei pentru încălcarea legislației în domeniul gospodăririi apelor.
SISTEMUL HIDROTEHNIC INDEPENDENT SIRET are ca obiect de activitate
gospodărirea apelor, respectiv întreţinerea şi exploatarea acumulărilor Rogojeşti şi Bucecea, care
a constat în lucrări de :
regularizare a debitelor în bazinul hidrografic Siret Superior, pentru combaterea inundaţiilor
şi a fenomenelor meteo periculoase ;
alimentare cu apă brută (priza de apă Acumulare Bucecea) a staţiilor de tratare Bucecea şi
Cătămărăşti (administrate de S.C. APANOVA SERV. S.A. Botoşani) în vederea alimentării cu apă
potabilă a municipiilor Botoşani, Dorohoi şi comunele limitrofe;
transmiterea unui debit salubru pe râul Siret (1 mc/sec);
tranzitare de debite pe derivaţia Bucecea – Sitna, (bazinul hidrografic Prut) pentru irigaţii şi
piscicultură;
producere de energie electrică la barajele Bucecea şi Rogojeşti prin uzinele hidroelectrice
adiacente ce aparţin de Hidroelectrica Piatra Neamţ (subordonate celorlalte folosinţe)
activităţi de întreţinere şi exploatare a barajelor conform Programului de Gospodărirea
Apelor, aprobat de Admin. Bazinală de Apă ,,Siret” Bacău.
Sistemul Hidrotehnic Independent Siret în anul 2018, a desfăsurat activităţi de întretinere și
reparații cuprinse în ,, Programul de gospodărire a apelor pe anul 2018”, aprobat de Admin.
Bazinală de Apă,,Siret”- Bacău.
- Lucrări beton
mc
156,30
- Peree
mp
220
- Confecții metalice
to
5,579
- Continuarea consolidării malului drept , în
zona Grămești a acumulării Rogojești, pentru a opri eroziunea.
- Lucrări de protecție și finisaje
mp
4.005
Au mai fost executate lucrări de decolmatare rigole la Acumulările Bucecea și Rogojești și
la Canalul Negostina

-

Activitatea DIRECŢIEI SILVICE SUCEAVA-UNITATE A REGIEI NAŢIONALE A
PĂDURILOR–ROMSILVA are ca scop principal gestionarea durabilă şi unitară, în conformitate
cu prevederile legale, a fondului forestier proprietate publică a statului din raza judeţului.
La sfârşitul anului 2018, suprafaţa totală administrată de Direcţia Silvică Suceava este de
340.537 ha fond forestier, din care 272.490 ha proprietate publică a statului şi 68.047 ha
proprietate a persoanelor juridice, uat-uri şi fizice, aflată în administrare şi/sau pază.
Pentru anul 2018, obiectivele generale ale Direcţiei Silvice Suceava au fost:
- apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a
statului, respectiv a celui proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale pe care îl
administrează;
- intensificarea eforturilor de protecţie a pădurilor;
gestionarea durabilă a faunei cinegetice de pe fondurile de vânătoare atribuite;
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dezvoltarea reţelei de accesibilizare a fondului forestier judeţean;
recoltarea, prelucrarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier;
respectarea prevederilor din Standardele de certificare a pădurilor la nivel de direcţie.

Regenerarea pădurilor
În anul 2018, în fond forestier de stat, programul Direcţiei Silvice Suceava, transmis de
Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva, pentru lucrările de regenerarea pădurilor în suprafaţă de
1.840 ha, din care regenerări naturale 790 ha şi împăduriri integrale 1050 ha, a fost realizat în
procent de 107%, cu o depăşire de 112 ha la regenerări naturale şi 33 ha la împăduriri integrale.
Concomitent cu lucrările de instalare a noilor regenerări s-au efectuat lucrări de completări
curente în plantaţii cu reuşită provizorie pe suprafaţa de 369 ha, cât este prevăzut în program, şi 2 ha
refacere plantaţii calamitate.
Valoarea lucrărilor de regenerare a pădurilor în anul 2018 este de 15.640.225 lei.
În fond forestier privat cu contract de administrare şi servicii, în anul 2018, suprafaţa cu
regenerări este de 532 ha, din care regenerări naturale pe 85 ha şi împăduriri pe 447 ha. Lucrări
de completări s-au executat pe o suprafaţă de 83 ha.
În campania de împăduriri din primăvara anului 2018 s-au folosit 7,9 milioane puieţi
forestieri, din care 5,6 milioane puieţi molid,825 mii puieţi brad, 309 mii puieţi larice,40 mii puieti
pin silvestru, 236 mii puieţi stejar, 292 mii puieţi paltin de munte, 61 mii puieţi salcâm, 192 mii
puieţi frasin, 150 mii puieţi fag, 103 mii puieţi gorun, 5 mii puieţi cireş, 3 mii puieţi plop e.a., 31
mii puieţi anin, 12 mii puieţi tei, 1 mii puieţi plop alb.
În majoritate, puieţii au fost asiguraţi din pepinierele proprii.
În cadrul “Lunii plantării arborilor” s-au desfăşurat o serie de evenimente ca: acţiuni de
plantare, sponsorizari material forestier pentru plantat, expoziţii pe teme specific pădurii,
concursuri profesionale etc.

Executarea lucrărilor de îngrijire în arborete






Având în vedere importanţa lucrărilor de îngrijire în dezvoltarea şi asigurarea stabilităţii
arboretelor, în anul 2018 s-au executat aceste lucrări atât în fondul forestier proprietate publică a
statului cât şi în pădurile altor proprietari cu care s-au încheiat contracte de administrare sau de
prestări servicii silvice.
În pădurile proprietate publică a statului
Faţă de programul anual de 10.300 ha la lucrările de îngrijire a arboretelor tinere stabilit de
Regia Natională a Padurilor, fundamentat pe baza prevederilor amenajamentelor silvice şi a stării de
vegetaţie a arboretelor, au fost realizate 11.816.6 ha (114.7%).
Pe natură de lucrări, situaţia se prezintă astfel:
La degajări, programul anual s-a realizat în proporţie de 147.3 % respectiv s-a parcurs cu
lucrări o suprafaţă de 1693.4 ha faţă de un program de 1150 ha.
La curăţiri, programul aferent anului 2018 a fost de 1150 ha şi s-au realizat 1428.4ha (124.2
%).
La rărituri, faţă de un program de 8000 ha s-au realizat până la sfârşitul anului 8694.8 ha
(108.7%).
În pădurile altor proprietari pentru care s-au încheiat contracte de administrare sau pază a fost
parcursă cu lucrări de îngrijire o suprafaţă totală de 1.049,4 hectare.
Pe natură de lucrări, suprafeţele realizate sunt următoarele:
degajări – 70.4 ha;
curăţiri – 105.5 ha;
rărituri – 873.5 ha.
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Exploatarea şi valorificarea masei lemnoase
Pe baza prevederilor Codului Silvic şi a amenajamentelor silvice în vigoare a fost aprobat
programul de recoltare a masei lemnoase în anul 2018, pentru 1.460 mii mc.
Programul a fost realizat în procent de 111,4%, exploatându-se un volum total de 1.626,5
mii mc.

Lucrări de protecţie pentru menţinerea unei stări fitosanitare normale a pădurilor












Lucrările de protecţia pădurilor s-au efectuat pentru menţinerea unei stări fitosanitare
corespunzătoare în pepiniere, solarii, culturi tinere şi arborete de foioase şi răşinoase.
În cursul anului 2018 dăunătorii forestieri au fost semnalați pe o suprafață de 88.680 ha,
reprezentând un procent de 26%, din suprafața fondului forestier administrat, în scădere față de anul
2017, când dăunătorii s-au semnalat pe o suprafață de 103.160 ha.
În cursul anului 2018 au fost efectuate lucrări pentru menţinerea unei stări normale de
vegetaţie a culturilor şi arboretelor, constând în:
lucrări de prevenire şi combatere a insectelor, paraziţilor vegetali şi mamiferelor rozătoare din
pepiniere şi solarii pe o suprafaţă de 81,7 ha, în plantaţii şi arborete:
lucrări de prevenire şi combatere a ipidelor pe 41729 ha prin curse feromonale (5414 buc) şi prin
arbori cursă (24836 buc);
lucrări de combatere a trombarului puieţilor de răşinoase pe 418 ha;
prevenirea vătămărilor provocate de vânat în plantaţiile tinere de răşinoase prin aplicare de
repelente, pe 2341 ha;
depistarea dăunătorului Lymantria monacha prin reţeaua de puncte de control pe o suprafaţă de
263468 ha;
depistarea defoliatorilor specifici arboretelor de foioase, prin reţeaua de puncte de control, prin
inelări cu clei, pe o suprafaţă de 2003.
executarea şi întreţinerea de linii izolatoare, pe 6,5 ha;
tratarea seminţelor – 30 kg,
tratarea puieţilor cu insecticid împotriva roaderilor de Hylobius abietis – 1955 mii puieţi;
executarea şi întreţinerea şanţului de minim sanitar, pe 10 km;
executarea şi întreţinerea gardului viu, pe 6,7 km.
Valoarea totală a cheltuielilor cu lucrări de protecţia pădurilor efectuate în anul 2018 a fost
de 3 mil lei, reprezentând 27% din valoarea cheltuielilor estimate pentru anul 2018.
Activitatea GĂRZII FORESTIERE s-a concretizat în:
Implementarea și avizarea activității de silvicultură și vânătoare
Suceava este judeţul cu cea mai mare suprafaţă de fond forestier din ţară, aceasta ridicânduse la 437.903 ha, ce reprezintă 6,8% din fondul forestier al ţării și 51,2% din suprafaţa totală a
judeţului. Suprafața este mai mare comparativ cu anii precedenți motivat de introducerea în fond
forestier prin amenajare, a pășunilor împădurite cu consistență mai mare de 0,4, proprietate publică
a unităților adminstrativ teritoriale.
Evoluția suprafeței fondului forestier în județul Suceava în ultimii 4 ani este următoarea:
Anul
Suprafața – ha-

2015
437109

2016
437465

2017
437678

2018
437903
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Suprafața fondului forestier din județul Suceava repartizată pe forme de proprietate: 64%
proprietate publică a statului, 15% proprietate a unităților administrativ teritoriale, 21% proprietate
privată a persoanelor fizice și juridice.
În anul 2018 activitatea primordială a vizat asigurarea serviciilor silvice pentru întreg
fondul forestier și în special suprafețele de fond forestier cu proprietari neidentificați sau care
nu si-au efectuat succesiunea, din județul Suceava.
Un număr de 63 unități administrativ-teritoriale, au fost notificate pentru preluarea cu servicii
silvice a suprafeței de 12.776,30 ha pentru care proprietarii nu s-au putut identifica sau pentru care
nu s-a realizat dezbaterea succesorală. Până la data de 31.12.2018, ocoalele silvice au preluat efectiv
cu servicii silvice suprafața totală de 1.428,34 ha fond forestier privat de maximum 30 ha inclusiv
pentru care proprietarul nu se poate identifica sau pentru care proprietarul a decedat și nu s-a
realizat dezbatera succesorală,
O altă activitate desfășurată în anul 2018 a vizat acordarea ajutoarelor proprietarilor
de fond forestier respectiv ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul
forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice,
dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha şi ajutor de la bugetul de stat
a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi
fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică
sau egală cu 30 ha reglementată legal .
În județul Suceava, în anul 2018 au fost aprobate un număr de 1.622 solicitări cu o valoare
totală de 83405.82 lei, valoare pentru care s-au întocmit deconturi reprezentând contravaloarea
serviciilor silvice.
Tot în acestă activitate de acordare a ajutoarelor este inclusă și acordarea compensaţiilor
reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de
protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă
lemnoasă reglementată legal. Pentru județul Suceava au fost depuse 24 solicitări cu
documentațiile aferente, din care 20 au fost avizate pentru suprafața de 578,05 ha, cu o valoare a
sumelor compensatorii de 195916,68 lei.
Creşterea suprafeţelor de păduri şi ameliorarea terenurilor degradate
În anul 2018 au fost identificate 2 terenuri degradate pe raza județului Suceava, pentru care
s-a făcut și proiectarea. S-a efectuat recepția unui obiectiv finanțat din fondul de mediu. .
Reîmpădurirea suprafeţelor de fond forestier proprietate privată şi a celor proprietate
publică a UAT
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La nivelul judeţului Suceava, la finele anului 2017 s-a înregistrat o clasă de regenerare de
4774 ha, din care destinate împăduririi 4619 ha. În acest sens, în anul 2018 s-au întocmit 279 devize
pentru reîmpădurirea a 450 ha proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice.
Realizările s-au concretizat în împădurirea a 325 ha fond forestier a persoanelor fizice şi
juridice.
Evoluția pe ani a suprafețelor regenerate în fondul forestier din județul Suceava este
prezentată în graficul și tabelul de mai jos:

Tip de regenerare
Regenerare naturală
Împăduriri
Total regenerări

2013
837
1883
2720

2014
1096
2013
3109

Anul
2015
1065
2200
3265

2016
1124
2130
3254

2017
1422
1928
3350

Alte activităţi de implementare și avizare în cursul anului 2018
Nr crt
Tipul activității
1
Verificarea şi aprobarea actelor de punere în valoare a masei lemnoase
2
Avizarea documentaţiilor de derogare de la prevederile amenajamentelo
rsilvice
3
Verificarea//semnarea documentaţiilor aferente titlurilor de proprietate
4
Analiza documentaţiilor depuse pentru eliberarea dispozitivelor de marcat
5
Analiza documentaţiilor şi eliberarea avizelor pentru certificatele de
origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe
6
Decizii și avize de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier
naţional
7
Analiza documentațiilor pentru avizarea schimbării categoriei de folosință
8
Avizarea lucrărilor silvotehnice în poligoane Pin Matra
9
Emiterea certificatelor de identitate pentru materialele forestiere de
reproducere
10
Verificarea şi corelarea datelor din raportarea statistică SILV 1, 2, 3, 4
11
Emitere decizii depășire posibilitate anuală
12
Emitere decizii depășire posibilitate decenală
13
Avizare documentațiilor de derogare de la prevederile amenajamentelor
silvice
14
Avize pentru construcții la mai puțin de 50 m față de fondul forestier
15
Avizare PUG şi PUZ

Nr. acțiuni
744
61
265
42
55
4
3
4
18
12
128
38
61
11
8

II Controlul regimului silvic și cinegetic
Programarea activităţii de control s-a orientat prioritar spre inspecţii în pădurile private fără
servicii silvice şi impulsionarea proprietarilor de păduri pentru asigurarea pazei prin ocoale silvice.
În acest domeniu s-a desfăşurat o activitate de impulsionare a predării în pază. Au fost aplicate un
număr de 109 sancţiuni contravenţionale cu o valoare de 20.000 lei. Rezultatul s-a soldat în
preluarea în pază 1.311 ha în anul 2018. Totodată, au fost preluate în pază ca urmare a aplicării
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prevederilor legale, 1428,34 ha pădure pentru care proprietarii nu pot fi identificați sau la care
moștenitorii nu și-au dezbătut succesiunea.
Situația activității de control silvic în Judeţului Suceava pe anul 2018 comparativ cu
anul 2017 pentru principalii indicatori ai activităţii de control:
Nr.
Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Specificări
Volumul arborilor tăiaţi ilegal
Număr sesizări penale
Valoarea prejudiciilor din infracţiuni - lei
Număr contravenţii constatate
Valoarea amenzilor contravenţionale - lei
Material lemnos confiscat TOTAL, din care:
* Material lemnos confiscat fizic
* Material lemnos confiscat contravaloric
Număr sesizări verificate

2017
898
30
275354
426
1439750
5488
2563
2925
124

2018
1922
32
265091
681
2016500
8832
1697
7135
109

%
214
107
96
160
140
161
66
243
88

Evoluția tăierilor ilegale pe raza județului Suceava:
La nivelul județului Suceava, volumul tăierilor ilegale a crescut în anul 2018 la 1.922 m.c.,
respectiv 214% din volumul constatat în anul 2017.
Evoluţia
volumului de
masă lemnoasă tăiată ilegal inventariată
de
Garda
Forestieră/C.R.S.C/I.T.R.S.V. Suceava în judeţul Suceava pentru ultimii 8 ani este redată în tabelul
și graficul următor:
An
Vol.taiat ilegal m.c.

2012
7709

2013
7148

2014
2273

2015
6417

2016
3166

2017
898

2018
1922

În ceea ce priveşte acţiunea de control a circulaţiei materialelor lemnoase şi verificarea
activităţii operatorilor economici, constatăm un volum de material lemnos confiscat cu 60% mai
mare în 2018 și 2017. Acest lucru se datorează utilizării datelor generate de sistemului "Radarul
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pădurilor" în cadrul acțiunilor de control.Ca şi sancţiuni aplicate de instituţia noastră în județul
Suceava, în 2018 s-au aplicat 681 contravenţii, faţă de 426 în anul 2017. Valoarea contravenţiilor
aplicate în 2018 faţă de 2017 este cu 40% mai mare.
În perioada 15.11.2018 – 24.12.2018 a fost organizată campania de prevenire, constatare şi
combatere a recoltării ilegale a pomilor de Crăciun, organizată împreună cu Inspectoratul de Poliţie
Judeţean, Inspectoratul Județean de Jandarmi, au fost confiscați 70 Pomi de Crăciun.
III. Managementul şi controlul activităţii de vânătoare, este redat sintetic în tabelul:
Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr. acțiuni
Tipul activității
Acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului
6
Evaluari trofee si verificarea corectitudinii evaluarii acestora
97
Sesizări privind activitatea cinegetică (pagube aduse culturilor agricole,
28
limite de fonduri cinegetice etc.)
Sesizari pagube animale domestice
44
Alte sesizari
19
Verificarea autorizaţiilor de vânătoare şi a armamamentului folosit în
14
acţiuni de vânătoare
Verificarea criteriilor de licenţiere a gestionarilor fondurilor de
10
vânătoare
Efectuare control de fond cinegetic
10
Verificarea respectării clauzelor contractuale de gestionare
10
Controale acţiuni de vânătoare
10
Controale hrană suplimentară pentru vânat
11
Centralizare date privind evaluarea efectivelor de vânat – 19 gestionari pe 71 fonduri
cinegetice

CONSILIUL JUDETEAN prin Unitatea de Implementare Proiecte a desfăşurat activităţi
ce au vizat implementarea proiectului major „Sistem de management integrat al deşeurilor în
judeţul Suceava” astfel, s-a urmărit şi coordonat derularea
Contracte de servicii:
- „Asistenţă Tehnică în gestionarea şi implementarea Sistemului de Management Integrat al
Deşeurilor în judeţul Suceava şi în derularea campaniilor de conştientizare şi informare aferente
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Suceava“;
- „Asistenţă Tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente Sistemului de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Suceava”.
Contracte de lucrări:
- „Construcţia și punerea în funcţiune a depozitului ecologic de la Pojorâta din judeţul Suceava,
inclusiv proiectarea şi execuţia staţiei de tratare a levigatului”.
- „Proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a staţiei de tratare a levigatului, a
staţiei de sortare inclusiv construirea facilităţilor auxiliare la depozitul ecologic de la Moara,
judeţul Suceava”.
Activități desfășurate în cursul anului 2018 cu privire la acest obiectiv:
În data de 03.10.2018 a avut loc Recepția finală la obiectivul menționat.
În data de 31.10.2018 a fost emis Certificatul de recepție finală.
În vederea funcționării Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Moara, în anul 2018
a fost obținută Autorizația Integrată de Mediu .
Procedura organizată în vederea atribuirii contractului „Delegarea prin concesiune a
gestiunii activității de administrare a Depozitului de deșeuri, administrarea Stației de sortare și a
Centrului public de colectare din cadrul CMID Moara,din cadrul Proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Suceava” este finalizată.
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Componentele principale ale proiectului Proiectului Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor în Județul Suceava”, cod SMIS 2014+108911, finanțat prin POIM 2014-2020, sunt:
• Finalizarea construcției Depozitului de deșeuri Pojorâta;
• Construirea a 2 Stații de Transfer (Rădăuți și Fălticeni) inclusiv a 2 Centre Publice de
Colectare.
„Construcţia şi punerea în funcţiune a depozitului ecologic de la Pojorâta din Judeţul
Suceava, inclusiv proiectarea şi execuţia staţiei de tratare a levigatului”
Activități desfășurate în cursul anului 2018 cu privire la acest obiectiv:
În data de 11.01.2018 a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor pentru Stația de tratare a
Levigatului din cadrul Depozitului ecologic Pojorâta.
Începând cu luna octombrie, obiectivul se află în Perioada de Notificare a Defectelor (PND).
În cursul anului 2018, s-au încheiat următoarele contracte din cadrul fazei a 2 a proiectului:
- „Servicii de actualizare Documentație de atribuire și Asistență tehnică acordată de
proiectant pe durata execuţiei lucrărilor fazate de la Rădăuți și Fălticeni”;
- „Servicii de auditare financiară a Proiectului Fazarea proiectului Sistem de management
integrat al deșeurilor în județul Suceava”;
- „Verificarea proiectelor aferente lucrărilor de investiţii de la Rădăuți și Fălticeni”.
Au fost actualizate Procedurile operaționale privind activitățile Serviciului UIP în
conformitate cu cerințele Contractului de finanțare pentru „Fazarea Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Suceava”, cod SMIS 2014+108911. Totodată, s-au
actualizat documentațiile tehnico-economice privind Construcția Stațiilor de Transfer Rădăuți și
Fălticeni inclusiv a Centrelor Publice de Colectare. Astfel, a fost demarată procedura de achiziție
privind „Construcția Stațiilor de Transfer Rădăuți și Fălticeni inclusiv a Centrelor Publice de
Colectare”.
Implementarea acțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a
deșeurilor de origine animală
În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, la nivelul județului Suceava s-a înregistrat o cantitate
de 12.086,00 kg pentru care s-a solicitat serviciul de colectare, transport și neutralizare a
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.
Pentru cantitatea de 1.830,00 kg aferentă lunilor august, septembrie, octombrie și noiembrie,
s-a solicitat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale decontarea sumei de 1.647,00 lei,
reprezentând tariful maximal de 0,90 lei/kg fără TVA, impus pentru aceste servicii prin Hotărârea
Guvernului nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanța Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea si desfășurarea activității de neutralizare a
subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman.
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Capitolul XII
TRANSPORT

POLITICI

PENTRU

INFRASTRUCTURA

DE

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMNISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
(CNAIR) -DIRECȚIA REGIONALĂ DRUMURI ȘI PODURI IAȘI

Lucrări de întretinere periodica pe timp de vara

DN
17B
17
17
2E
17A

Lucrari
SBSF in doua straturi+ marcaje rut. (lim. Jud.NT- Brosteni-Crucea)
covor asfaltic+ marcaje (lim. Jud. BN - Poiana Stampei)
covor asfaltic+ marcaje?( Mestecanis- Valea Putnei)
covor asfaltic+ marcaje+ acostamente (Spataresti- Cornu Luncii)
proiectare si executie- pod km 16+007 (Paltinu)

Lucrări de întretinere curentă pe timp de vară
DN
17B
17A
17
17
17
17A
17
SDN
SDN

Lucrari
reparatii pe suprafete intinse- raza loc. Crucea
reparatii pe suprafete intinse- Palma
inlocuire dale carosabile degradate
decolmatare/desfundat santuri
decolmatare santuri din beton acop. Cu dale carosabile
curatirea caminelor de vizitare de pamant si gunoaie
cosirea mecanica a vegetatiei ierboase in zonadrumului
marcaje rutiere
imbracaminti asfaltice- colmatari
imbracaminti asfaltice-plombari
imbracaminti hidraulice- colmatari
montare indicatoare noi
montare parapet metalic nou
completari acostamente - balast
aparare maluri- calamitati- anrocamente
intretinere semnalizare verticala
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intretinerea refugiilor
Lucrări de Intretinere curenta pe timp de iarna

DN
SDN
SDN
SDN
SDN
SDN
SDN
SDN
SDN

Lucrari
lucrari deszapezire DN - utilaje- trim. I
lucrari deszapezire DN - sare mat antiderapant -trim. I
lucrari deszapezire DN - CaCl2- mat antiderapant -trim. I
lucrari deszapezire DN - prod. ecologic- mat antid.- trim. I
lucrari deszapezire DN - utilaje- trim. IV
lucrari deszapezire DN - sare mat antiderapant -trim. IV
lucrari deszapezire DN - CaCl2- mat antiderapant -trim. IV
lucrari deszapezire DN - produs eco- mat antiderapant -trim. IV

Eliminare efecte calamitati -vara 2018- in curs derulare
DN
17A
17B
2E

Lucrari
eliminare efecte calamitati zona DN 17A km 31+880-31+940
eliminare efecte calamitati zona DN 17B km 33+088-33+100
eliminare efecte calamitati zona DN 2E km 28+240

Reabilitare DN 18- in continuare

DN 18
DN 18

reabilitare lot 3
reabilitare lot 4

- realizat
- realizat

- 87%
- 42%

În anul 2018, pe drumurile județene din administrarea DIRECȚIEI JUDEȚENE DE
DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA, au fost executate lucrări de întreținere și reparații curente, în
lungime totală de 1.038 km, în valoare de 35.615.792,93 lei, după cum urmează:
- întreținerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări cu mixturi asfaltice, decapare manuală în
grosime de 3 cm, în valoare de 620.568,40 lei pe o suprafață de 15.790,98 mp;
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- întreținerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări cu mixturi asfaltice, decapare mecanică în
grosime de 3 cm, în valoare de 2.281.023,51 lei pe o suprafață de 67.872,19 mp;
- întreținerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări prin stropiri succesive, grosime 3 cm în
valoare de 3.462.762,35 lei pe o suprafață de 194.943,00 mp;
- întreținere drumuri pietruite - aprovizionare cu material pietros, în valoare de 629.556,82
lei pe o suprafață de 135.031,50 mp;
- întreținere drumuri pietruite reprofilare cu autogrederul în valoare de 63.623,74 lei pe o
suprafață de 1.403.880,00 mp;
- întreținere drumuri pietruite cu piatră spartă, în valoare de 383.791,71 lei, pe o suprafață de
72.299,00 mp;
- scarificarea platformei drumului, în valoare de 9.471,44 lei cu un volum de 4.302,00 mc;
- întreținerea platformei drumului - acostamente, în valoare de 408.657,11 lei, pe o suprafață
de 85.101,00 mp;
- întreținerea platformei drumului - burdușiri, în valoare de 1.108.554,02 lei, pe o suprafață
de 18.171,79 mp;
- asigurarea scurgerii apelor din zona drumului - desfundarea șanțurilor și a rigolelor, în
valoare de 82.019,18 lei, pe o suprafață de 5.347,50 mp;
- asigurarea scurgerii apelor din zona drumului - execuția mecanizată a șanțurilor și tăierea
cavalierilor, în valoare de 80.956,41 lei, pe o suprafață de 12.280,00 mp;
- întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare/întreținerea
parapetelor direcționale, în valoare de 32.175,68 lei, pe o suprafață de 993,00 mp;
- întreținere curentă poduri și podețe, în valoare de 225.930,94 lei, pe un număr de 33 buc.;
- plombări cu mixtură stocabilă, în valoare de 2.819,39 lei în cantitate de 2 tone;
- straturi bituminoase foarte subțiri - tratamente Slury Seal, în valoare de 1.410.087,21 lei,
pe o suprafață de 145.936,00 mp;
- covoare bituminoase un strat, în valoare de 7.676.854,45 lei pe o suprafață de 234.561,00
mp;
- covoare bituminoase 2 straturi, format din BADPC25 și BAPC 16, în valoare de
11.678.920,84 lei pe o suprafață de 318.231,00 mp;
- aprovizionarea cu 340 bucăți indicatoare noi, în valoare de 96.123,01 lei și instalarea
acestora;
- aprovizionarea cu 5.880,9 ml parapet metalic, în valoare de 1.702.255,27 lei și montarea
acestuia;
- executarea marcajelor longitudinale, laterale, în valoare de 442.950,39 lei pe o lungime de
288,559 km echivalenți;
- executarea marcajelor transversale și diverse, în valoare de 33.715,50 lei pe o suprafață de
960,80 mp. ;
- șanțuri și rigole betonate, în valoare de 53.292,88 lei, pe o lungime de 467,00 ml;
- ziduri de sprijin și de căptușire/protecție versanți, în valoare de 802.968,28 lei, pe o
lungime de 756 ml;
- apărări de maluri din gabioane, în valoare de 276.859,91 lei, pe o lungime de 247 ml;
- anrocamente, în valoare de 191.782,20 lei, cu un volum de 945,8 mc;
- refacere corp drum, în valoare de 618.288,76 lei, cu un volum de 114.418,80 mc;
- reparații curente la un număr de 10 poduri, în valoare de 341.334,50 lei;
- reparații curente poduri, definitivări ale podețelor din elemente prefabricate, în valoare de
898.449,03 lei pentru un număr de 67 podețe.
În anul 2018 s-au executat lucrări de investiții pentru obiectivele:
- „Reabilitare POARTĂ BUCOVINEANĂ de intrare în județul Suceava, DN 2, km
382+235 din localitatea Drăgușeni, județul Suceava” 127.882,06 lei
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- Reparații capitale podeț pe DJ 176 km 19+695 în localitatea Moldovița, județul Suceava 423.282,30 lei
Asigurarea condiţiilor materiale pentru întreţinerea drumurilor judeţene pe timp de iarnă
În baza Instrucţiei privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice pe timp
de iarnă, Indicativ AND 525/2013, s-a întocmit programul pentru asigurarea intervenţiilor pe
drumurile judeţene, din judeţul Suceava pentru iarna 2017 - 2018, în care s-au stabilit bazele fixe,
punctele mobile, bazele de dispecerat şi planul de acţiune pe timpul iernii 2017 - 2018. Activitatea
de intervenţie s-a asigurat în funcţie de condiţiile atmosferice care impun începerea sau oprirea
activităţii sezonului rece. În această perioadă, s-a intervenit cu material antiderapant şi utilaje
specifice pentru îndepărtarea zăpezii pe 840 km de drumuri judeţene, aflate pe nivelele I şi II de
viabilitate pe timp de iarnă. Costurile privind activitatea de deszăpezire se ridică la suma de
8.452.239,36 lei.
Pentru obiectivele incluse în Programul național de dezvoltare locală - PNDL II, finanțat în
conformitate cu prevederile OUG nr. 28/2013 cu modificările şi completările ulterioare, pe
parcursul anului 2018, s-au demarat procedurile de atribuire a contractelor privind serviciile de
elaborare a documentațiilor tehnico-economice precum și a contractelor privind execuția lucrărilor,
astfel:
1. Modernizare DJ 174C, km 0+000 -3+660, Panaci - Bilbor, județul Suceava
- s-a pregătit documentația de atribuire în vederea lansării licitației privind execuția
lucrărilor;
- s-a decontat suma de 263.000,00 lei aferentă documentației tehnico-economice și
verificării proiectului.
2. Asfaltare DJ 155B, Urecheni - Timișești - Boroaia, km 47+600 - 53+020, județul Suceava
- s-a finalizat procedura de atribuire a contractului de lucrări și s-a semnat contractul
privind execuția lucrărilor;
- s-a decontat suma de 69.999,68 lei aferentă documentației tehnico-economice și verificării
proiectului.
3. Asfaltare DJ 178C, Rădăuți - Frătăuții Vechi - Frătăuții Noi - Bilca - Vicovu de Sus, km
1+800-23+276, județul Suceava
- procedura de atribuire a contractului de lucrări a fost inițiată în SICAP, documentația
nefiind încă validată;
- s-a decontat suma de 300.650,00 lei aferentă documentației tehnico-economice și
verificării proiectului.
4. Modernizare DJ 172D, Teșna – Coșna, km 47+200 – 55+580, județul Suceava
Documentația tehnico-economică s-a transmis către verificatorul de proiect în vederea
efectuării serviciilor de verificare a proiectului tehnic.
5. Modernizare DJ 174, Panaci - Glodu, km 22+000 - 28+000, județul Suceava
- s-a finalizat procedura de atribuire a contractului de lucrări, s-a semnat contractul privind
execuția lucrărilor și s-a emis ordinul de începere a lucrărilor;
- s-a decontat suma de 66.476,00 lei aferentă documentației tehnico-economice și verificării
proiectului și 37.971,44 lei pentru cotele ISC.
6. Modernizare DJ 209A, Mălini - Slatina - Găinești, km 32+000 - 44+300, județul Suceava
- s-a finalizat procedura de atribuire a contractului de lucrări și s-a semnat contractul privind
execuția lucrărilor;
- s-a decontat suma de 154.792,50 lei aferentă documentației tehnico-economice și
verificării proiectului.
7. Modernizare DJ 208C, Vulturești - Hârtop - DJ 208, km 33+600 - 50+290, județul
Suceava
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- s-a finalizat procedura de atribuire a contractului de lucrări și s-a semnat contractul privind
execuția lucrărilor;
- s-a decontat suma de 142.451,14 lei aferentă documentației tehnico-economice și
verificării proiectului.
8. Reabilitare DJ 209B, Văleni - Stânișoara - Iesle - limita județ Neamț, km 19+000 33+600, judeţul Suceava
Extindere terminal pasageri la Aeroportul „Ștefan cel Mare - Suceava”
Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții a fost aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Suceava nr. 13/2018.
În data de 04.12.2018, Consiliul Județean Suceava a încheiat cu asocierea S.C.
SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. - lider asociat, S.C.UTI GRUP S.A - asociat și
S.C. GEO ARC S.R.L. - asociat, Contractul de proiectare și execuție lucrări nr.
28221/5150/04.12.2018, pentru elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a caietelor
de sarcini, a documentațiilor tehnice necesare obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, a
proiectului de organizare a execuției lucrărilor, a auditului energetic și a certificatelor de
performanță energetică, acordarea asistenței tehnice din partea proiectantului și realizarea lucrărilor
de construcții și instalații aferente realizării obiectivului de investiții Extindere terminal pasageri la
Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, în valoare de 14.992.463,79 lei, inclusiv TVA.
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Capitolul XIII- AFACERI INTERNE
Obiectivele generale ale INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN (I.P.J).
Suceava pentru anul 2018, stabilite conform Planului de Activități al I.G.P.R. au vizat:
1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei,
protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranța rutieră și siguranța transporturilor.
2. Prevenirea şi combaterea infracționalității organizate și transfrontaliere, destructurarea
grupurilor/grupărilor infracţionale;
3. 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.
4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și informaționale
necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.
Menținerea ordinii și siguranței publice a constituit un obiectiv prioritar la nivelul I.P.J.
Suceava sens în care, prin Planul Unic de Ordine și Siguranță Publică, întocmit anual în cooperare
cu structurile M.A.I. județene, cu atribuțiuni în domeniu (jandarmi, poliție de frontieră, situații de
urgență) și Poliția locală.
În acest sens, reorganizarea sistemului de ordine și siguranță publică și intensificarea
activităţilor de patrulare, independent sau în sistem mixt: poliție-jandarmi, poliție-poliție de
frontieră, poliție-poliție locală, a condus la:
- scăderea cu 3,88% a numărului infracţiunilor sesizate, la nivel I.P.J. Suceava, față de anul 2017;
- diminuarea cu 9,88% a furturilor, comparativ cu 12 luni ale anului precedent;
- reducerea timpului de deplasare la evenimentele sesizate prin apel de urgenţă 112, atât în
mediul urban cât şi mediul rural, concomitent cu creşterea calităţii actului de intervenţie. Astfel, în
anul 2018, structurile de poliţie şi patrulele mixte au intervenit la 17.238 de apeluri de urgenţă prin
”Sistemul Naţional Apel de Urgenţă 112”, în scădere cu 527 faţă de anul 2017, din care în 76,93%
din situaţii până în 10 minute.
Infracţionalitatea stradală sesizată la nivelul I.P.J. Suceava în cele 12 luni ale anului 2018, a
înregistrat o scădere cu 36 de fapte comparativ cu anul precedent, totalizând 250 de infracțiuni, din
care:
- 225 s-au comis în mediul urban (identic cu anul precedent) și 25 în mediul rural (-36);
- 23 de fapte au fost descoperite în flagrant de poliţişti, în creștere cu 5 comparativ cu anul
2017.
Ponderea criminalităţii stradale este deţinută de cele 197 de furturi, în scădere cu 36 față de
anul 2017, din care 148 (59,20%) sunt furturi din auto sau de componente exterioare ale maşinii oglinzi, ştergătoare, capace roţi, plăcuțe de înmatriculare, etc.
Pozitiv este faptul că în mediul stradal nu au fost înregistrate fapte de omor, tentativă de
omor, lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte, tâlhărie sau viol urmate de moartea
victimei, conflicte de amploare.
Criminalitatea sesizată în mediul rural în anul 2018 a înregistrat un trend descendent cu
316 fapte faţă de anul 2017, totalizând 7.347 de infracţiuni, din care:
1.997 sunt fapte de loviri sau alte violențe (+27 față de perioada de comparație), majoritatea
fiind comise pe fondul consumului de alcool sau a conflictelor spontane;
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1.238 sunt furturi (inclusiv furturi de pe câmp), care au scăzut cu 248 de infracțiuni față de
perioada ianuarie-decembrie 2017;
861 sunt infracțiuni rutiere (+53);
743 sunt distrugeri (-11);
493 sunt fapte de ameninţare (+52);
152 sunt infracţiuni de violare de domiciliu, cu 20 de fapte în minus, comparativ cu anul
2017;
123 sunt fapte de tulburare de posesie (-77);
117 sunt înșelăciuni (+14);
16 sunt infracțiuni contra vieții (-13 față de perioada ianuarie-decembrie 2017);
1.607 sunt alte infracţiuni sesizate (infracțiuni de fals, de serviciu, contra familiei,
incriminate în legi speciale, etc.).







1.
2.
3.







Siguranța traficului rutier.
Dinamica accidentelor rutiere înregistrate în perioada ianuarie-decembrie 2018, relevă faptul
că, pe drumurile publice ce străbat judeţul Suceava, s-au produs:
285 de accidente grave, în scădere cu 11 comparativ cu anul 2017, soldate cu:
84 persoane decedate (cu 20 mai puține față de anul precedent), fiind înregistrată cea mai mare
scădere în cifre absolute la nivel național și cel mai mic număr din ultimii 6 ani;
239 persoane rănite grav (-15),
121 persoane rănite uşor în accidente grave (-5),
896 accidente uşoare, cu 4 mai multe față de anul 2017, soldate cu 1.174 persoane rănite uşor (+41).
Astfel, din analiza evoluţiei anuale a numărului accidentelor rutiere grave înregistrate pe raza
județului Suceava în perioada 2010-2018, se poate constata faptul că, în anul 2018, s-a înregistrat
cel mai mic număr din ultimii 9 ani.
Principalele 3 cauze generatoare de accidente rutiere grave identificate la nivelul județului
Suceava sunt:
viteza neadaptată la condiţiile de drum cu 59 de accidente (-5 față de anul 2017), soldate cu 15
persoane decedate (-5), 58 persoane rănite grav (-10) și 38 rănite uşor (-6);
conducerea de vehicule sub influența băuturilor alcoolice cu 25 de accidente (+3), soldate cu 13
persoane decedate (+6), 21 persoane rănite grav (+2) și 15 rănite uşor (+8);
traversarea neregulamentară a pietonilor cu 40 de accidente (identic cu 12 luni 2017), soldate
cu 9 persoane decedate (-9) și 31 persoane rănite grav (+9 față de perioada ianuarie-decembrie
2017);
Repartiţia accidentelor rutiere grave şi a consecinţelor acestora, pe categorii de drum, se
prezintă astfel:
pe drumurile naționale (D.N.) – s-au produs 103 accidente, soldate cu 38 de persoane decedate și
84 rănite grav;
pe drumurile județene (D.J.) – s-au produs 58 de accidente, soldate cu 16 persoane decedate și 52
rănite grav;
pe drumurile comunale (D.C.) – s-au produs 43 de accidente, soldate cu 7 persoane decedate și 38
rănite grav;
pe străzi – s-au produs 74 de accidente, soldate cu 22 de persoane decedate și 59 rănite grav;
pe alte categorii de drumuri – s-au produs 7 accidente, soldate cu 1 persoană decedată și 6 rănite
grav;
De menționat este și faptul că, factorii care au concurat la producerea unor evenimente rutiere
cu consecințe grave sunt și:
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- reţeaua vastă de drumuri publice din județ (locul I la nivel național),
- zona de tranzit către frontiera de stat cu Ucraina și către partea de vest a țării;
- parcul auto care a crescut la nivelul județului Suceava cu 20.694 vehicule înmatriculate
(totalizând 238.226) și trendul ascendent al posesorilor de permis de conducere care a crescut cu
6.580 de persoane (241.920 de persoane din județ sunt posesoare de permis de conducere auto);
- infrastructura rutieră precară, neadaptată necesităţilor actuale de trafic și în special a celei
destinate pietonilor şi bicicliştilor din mediul rural, a drumurilor amenajate pentru atelajele hipo şi
utilajele agricole;
- lipsa totală sau necorespunzătoare a iluminatului ori a marcajelor rutiere în unele localitățile
din mediul rural;
- lipsa unei educații rutiere corespunzătoare în rândul participanților la trafic;
- specificul turistic și de agrement a județului, care implică un trafic rutier intens în anumite
perioade ale anului.
Astfel, urmare a activităţilor zilnice desfăşurate de polițiștii rutieri și cei de ordine publică din
mediul urban și rural cu sarcini pe linie rutieră și a acţiunilor iniţiate pe linie rutieră, în anul 2018:
- au fost constatate 1.473 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, în
scădere cu 32 față de 12 luni 2017;
- au fost aplicate 65.163 de sancțiuni contravenţionale, (-2.945 față de anul precedent);
- au fost reţinute 5.478 de permise de conducere (+65 față de perioada ianuarie-decembrie
2017);
- au fost retrase 1.488 certificate de înmatriculare (-400);
- au fost ridicate 404 perechi de plăcuțe cu numere de înmatriculare (+49);
- au fost imobilizate 156 de autovehicule (+64);
În ceea ce priveşte infracţionalitatea comisă în şcoli şi în zona adiacentă acestora în care
au fost implicaţi elevii, de menționat este faptul că, deși la nivelul I.P.J. Suceava în cooperare cu
Inspectoratul Școlar Județean Suceava și celelalte instituții abilitate au fost inițiate și desfășurate 11
campanii și proiectele de prevenire, dinamica criminalităţii pe acest palier reflectă faptul că, în anul
2018 la nivelul judeţului au fost sesizate 73 de infracţiuni, în creștere cu 22 faţă de perioada
ianuarie-decembrie 2017.
Din total:
- 52 de fapte s-au comis în mediul urban şi 21 în mediul rural;
- 56 de incidente (+11) s-au înregistrat în incinta unităţilor de învăţământ, zonă în care forțele de
ordine (poliție, jandarmi, poliție locală) nu pot interveni, iar 17 în afara acestora, ponderea fiind
reprezentată de cele 46 de fapte de loviri sau alte violenţe, 15 infracţiuni de vătămare corporală din
culpă, 6 de furt, 2 de distrugere, 1 de tâlhărie, 1 de agresiune sexuală, 1 de amenințare și 1 de
purtare abuzivă.
Astfel, 59 din cei 68 de autori sunt elevi, 1 este cadru didactic, 4 sunt părinți/tutori şi 4 sunt
din alte categorii, iar din cele 72 de victime, 68 sunt din rândul elevilor, 2 sunt cadre didactice şi 2
sunt din alte categorii.





Cauzele delicvenţei din zona unităţilor de învăţământ se mențin aceleași cu cele identificate
la începutul anului, respectiv:
nerespectarea regulilor de acces în incinta unităţilor de învăţământ, conform regulamentelor
de ordine interioară;
ineficiența măsurilor de pază şi control acces la unităţile în învăţământ, conform Legii
nr.333/2003 modificată;
lipsa de supraveghere a elevilor pe perioada pauzelor dintre cursuri;
106




numărul mare de minori necontrolați/neverificați, pe fondul plecării părinţilor la muncă în
străinătate;
anturajul, teribilismul, consumul de alcool sau substanţe halucinogene în rândul elevilor;
De menționat este și faptul că efectivele de poliție, alături de cele ale jandarmeriei și poliției
locale s-au implicat în asigurarea ordinii și siguranței publice și prevenirea evenimentelor rutiere,
atât la afluirea, cât și defluirea elevilor la/de la școală, la activitățile de examinare/evaluare
bacalaureat, precum și la evaluările naționale, astfel că, pe raza județului Suceava nu s-au înregistrat
evenimente deosebite.
Evoluţia criminalităţii la nivelul I.P.J. Suceava, evidenţiază faptul că, din punct de vedere
statistic, în anul 2018, infracţiunile sesizate, care fac obiectul lucrărilor penale, au un trend
descendent faţă de anul 2017, printr-o reducere cu 642 de sesizări, fiind înregistrate 15.885 de fapte.
Pe genuri de fapte, situaţia sesizărilor I.P.J. Suceava se prezintă astfel:
INFRACȚIUNI SESIZATE
economico-financiare
judiciare
de altă natură

Anul
2018
923
9.888
5.074

Anul
2017
993
10.077
5.457

Trend
+/-70
-189
-383

Evoluţie
%
- 7,04%
-1,87%
-7,01%

Criminalitatea contra persoanei sesizată, la nivelul I.P.J. Suceava în cele 12 luni ale
anului 2018, s-a cifrat la 6.759 de infracţiuni.
În sfera acestora se regăsesc:
 63 de infracțiuni contra vieții, în scădere cu 16 față de anul 2017;
 5.226 de infracţiuni contra integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei, în creștere cu
172 de fapte comparativ cu anul 2017, pe fondul creșterii cu 132 a faptelor de loviri sau alte
violenţe, majoritatea comise pe fondul consumului de alcool şi a conflictelor spontane.
Criminalitatea contra patrimoniului sesizată în anul 2018, înregistrează 5.592 de fapte,
în scădere cu 419 față de anul 2017, ponderea fiind deţinută de infracțiunile de furt cu 56,09% și
distrugere cu 26,37%.
La infracţiunile de furt sesizate, se înregistrează un total de 3.137 de infracţiuni, în scădere
cu 344 de fapte, comparativ cu perioada ianuarie-decembrie 2017, din care furturile din locuință sau redus cu 5,26%.
Pe genuri de fapte, situația furturilor se prezintă astfel:
GEN INFRACŢIUNE
NUMĂR SESIZĂRI COMPARATIV ANUL 2018/2017
furt din locuință
684 (-38)
furt din curți, anexe gospodărești
269 (-48)
furt din societăți comerciale
372 (-40) din care 202 de pe rafturi pe timpul programului
furt din genți, poșete, buzunare
185 (-3)
furt din auto
311 (+20) din care 19 furt de componente exterioare (oglinzi
roţi, ştergătoare)
furt de auto
78 (-8) din care 51 furt de folosinţă, mijloacele auto fiind
identificate ulterior abandonate
furt de animale
64 (-8)
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furt de păsări
29 (+4)
alte infracțiuni de furt
1.145 (din boxe, culturi agricole, etc.) (-223)
Pozitiv este faptul că, în perioada de referinţă, la nivelul I.P.J. Suceava nu s-au
înregistrat furturi de/din case de bani, bănci, case de schimb valutar și amanet.
Criminalitatea economico-financiară.
În cele 12 luni ale anului, structurile I.P.J. Suceava:
- au constatat 894 de infracţiuni economico-financiare, în creștere cu 6 comparativ cu anul
2017, printre care și:

101 de evaziune fiscală, în creștere cu 41 față de 12 luni 2017;

260 la Codul Vamal;

17 de spălare de bani (+9);

7 de gestiune frauduloasă (+3);
 66 de infracţiuni de serviciu ori în legătură cu serviciul;
 139 de infracţiuni de corupţie.
- au aplicat 1.929 de sancțiuni contravenţionale la Legea nr.12/1990, privind activităţile
comerciale ilicite, în valoare de 3.275.750 lei, din care 1.267 de Serviciul de Investigarea
Criminalității Economice, ce se situează pe locul 1 la nivel național;
În ceea ce privește soluționarea dosarelor penale cu propunere de trimitere în judecată, este
de remarcat faptul că, serviciul de profil din cadrul I.P.J. Suceava se situează pe locul 3 la nivel
național cu 88 astfel de soluții, iar la capitolul rechizitorii întocmite de către unitățile de parchet, în
statistica I.G.P.R., județul Suceava este clasat pe prima poziție..
Prejudiciul recuperat în cauzele penale economico-financiare s-a cifrat la valoarea de
13.031.390 lei în creștere cu 8.278.120 lei față de 12 luni 2017.
Totodată, pe linia combaterii traficului ilicit cu țigarete, în cursul perioadei de referință,
structurile I.P.J. Suceava au confiscat 5.632.379 bucăți de țigarete – locul 2 la nivel național.
Pe linia prevenirii şi combaterii criminalităţii în domeniul silvic, în cele 12 luni ale
anului 2018, structurile I.P.J. Suceava cu atribuţiuni în domeniul silvic, au organizat independent
sau în cooperare cu celelalte instituţii abilitate (Garda Forestieră Suceava şi Direcţia Silvică
Suceava) 1.034 acțiuni pe linie de silvicultură (+387 față de perioada ianuarie-decembrie 2017) și
1.949 de controale, ocazie cu care:
- au fost controlate 397 de obiective cu specific silvic (exploatări forestiere, depozite, ocoale
silvice, instalații de debitat, piețe, târguri, etc.) și verificate 4.328 de vehicule și atelaje hipo,
- au fost înregistrate 198 de dosare penale privind infracţiuni la Codul Silvic, în scădere cu
82 față de 12 luni 2017, ceea ce conduce la ideea că, noile modificări legislative și implementarea
aplicației informatice ”Inspectorul Pădurii” prin care cetățenii pot sesiza prin 112 ilegalitățile silvice
depistate în trafic, iar instituțiile abilitate pot verifica operativ on-line, orice tranzacție pe domeniul
silvic și-au atins scopul, conducând la o diminuare a criminalității în domeniu.
- a fost confiscată cantitatea de 4.716,37 m.c. material lemnos (+832,37 m.c. față de
perioada anul 2017), cu o valoare de 1.376.570 lei (+90.190 lei) și 195 pomi de Crăciun.
- au fost indisponibilizate 12 autovehicule (-11 față de anul 2017), 1 atelaj hipo și 4
motoferăstraie mecanice (identic cu 12 luni 2017), folosite la comiterea ilegalităților silvice.
Riscurile şi vulnerabilităţile identificate pentru anul 2018, au vizat două paliere:
Factori interni:
 Deficitul de personal de 15,21% prin lipsa unui număr de 214 posturi, din care 59 de ofiţeri de
poliţie, 150 de agenţi de poliţie şi 5 personal contractual, situaţie ce impietează buna
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desfăşurare a activităţilor la nivelul unor subunităţi teritoriale de poliţie şi în special la
posturile de poliţie comunale;
Gradul ridicat de uzură a mijloacelor auto din dotarea I.P.J. Suceava, 184 de mijloace auto
din totalul celor 375, având un rulaj în km, de peste 100.000 km (47 de autospeciale au peste
250.000 km parcurși);
Tehnică I.T. neperformantă sau insuficientă la unele structuri şi subunităţi de poliţie, având
în vedere operaţionalizarea de noi aplicaţii şi baze de date;
Unele sedii de poliţie şi în special din mediul rural sunt neconforme cu cerinţele europene
actuale, fiind construite până în anul 1989 şi care au făcut obiectul unor solicitări de fonduri
pentru reparaţii curente.
Factori externi:
Apariția unor noi moduri și procedee de criminalitate, terorism și migrație.
Lăsarea în libertate a autorilor de infracţiuni pentru care noua legislaţie penală prevede
împăcarea părţilor și recidiva acestora în comiterea de ilegalități.
Indicatorilor de performanţă la nivelul anului 2018

1.

Criminalitatea sesizată la nivelul I.P.J. Suceava în anul 2018 a avut un trend descendent faţă
de anul 2017, printr-o reducere cu 3,88% (-642 sesizări);
2. Infracţiunile de natură judiciară sesizate s-au diminuat cu 1,87% (-189 de fapte);
3. Infracţiunile contra patrimoniului sesizate s-au redus cu 419 fapte faţă de perioada de
comparaţie a anului precedent;
4. Furturile sesizate la nivelul judeţului Suceava, sunt cu 344 mai puține faţă de anul 2017 (3.137
de fapte sesizate) din care furturile din locuință scad cu 5,26%;
5. Criminalitatea stradală sesizată s-a redus cu 36 de fapte, cifrându-se la 250 de infracţiuni,
ponderea fiind deţinută de infracţiunile de furt (78,80%), din care 148 sunt furturi din auto
sau de componente exterioare (capace roţi, oglinzi, ştergătoare, plăcuțe de înmatriculare,
etc.),
6. Criminalitatea în unităţile de învăţământ şi în zona adiacentă acestora a înregistrat un trend
ascendent cu 22 de fapte, totalizând 73 de infracţiuni din care 46 sunt de loviri şi alte violenţe
(63%), majoritatea în pauze, din joacă sau pe fondul unor conflicte spontane;
7. Criminalitatea sesizată în mediul rural în anul 2018 s-a redus cu 4,12% faţă de anul 2017 (316 de fapte), inclusiv faptele de furt, distrugere, violare de domiciliu, cele contra vieții,
tulburare de posesie, etc.;
8. În 76,93% din cele 17.238 apeluri de urgenţă prin ”Sistemul Naţional Apel de Urgenţă 112”,
(-527 faţă de anul 2017) structurile de poliţie au intervenit până în 10 minute, activitatea fiind
îngreunată atât de întinderea mare a județului, de rețeaua mare de drumuri, cât și de deficitul
de personal, în special din mediul rural;
9. Infracțiunile la regimul armelor, munițiilor și substanțelor periculoase constatate s-au cifrat
la 205 fapte, fiind confiscate 100 de arme letale și neletale (-32 faţă de anul precedent), 1.100
bucăți de muniţie de diverse calibre (+200 buc.), 825 kg. vânat, 19 trofee, 5 capcane și 2
autoturisme folosite la braconaj.
10. Infracţiunile la Codul Silvic s-au diminuat cu 82 față de anul 2017, însumând un total de 198
de fapte penale.
11. Numărul persoanelor decedate prin accidente rutiere grave s-a redus față de anul precedent
cu 20, (84 persoane decedate – cel mai mic număr din ultimii 6 ani), numărul evenimentelor
rutiere grave produse pe raza județului a scăzut cu 11, (cel mai mic număr din ultimii 9 ani),
concomitent cu reducerea cu 15 a numărului persoanelor rănite grav faţă de anul 2017.
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Activitatea INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN „BOGDAN VODĂ”
SUCEAVA în anul 2018 s-a desfășurat cu respectarea prevederilor având ca scop îndeplinirea
principalului obiectiv cuprins în Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică 2015 - 2020
și anume „Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului”, unitatea noastră a executat
atât misiuni de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, cât și misiuni de pază și
protecție instituțională, urmărind în permanență intensificarea relaționării intra și interinstituționale
pentru furnizarea unui climat de securitate publică.
Pe linia misiunilor de ordine şi siguranţă publică, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Suceava a planificat, organizat şi executat un număr de 33.635 misiuni, înregistrându-se o creştere
de aproximativ 5 % faţă de anul 2017.
În această perioadă, au fost asigurate măsurile de ordine publică la 1.453 de activități,
jandarmii din dispozitiv punând accent pe rolul preventiv al prezenţei noastre în rândul cetăţenilor
și responsabilizarea organizatorilor pentru asumarea obligațiilor prevăzute de actele normative.
Inspectoratul a executat un număr de 249 de misiuni de asigurare a ordinii publice la
manifestările cultural – artistice, religioase sau cu caracter promoţional, fiind înregistrate cu
45 de misiuni mai puțin decât în anul precedent.
Totodată, au fost planificate, organizate şi executate 194 de misiuni cu ocazia desfăşurării
competiţiilor sportive din diverse discipline, cu 33 mai multe decât cele executate în anul
precedent.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava a asigurat măsurile de ordine publică cu ocazia
desfăşurării a 14 manifestări de protest. Rămâne o prioritate pentru personalul unității
relaționarea permanentă cu organizatorii și participanții la manifestările publice declarate sau nu
pentru evitarea unor stări conflictuale și asigurarea unui climat de desfășurare caracterizat prin
responsabilitate, civilizație și nu în ultimul rând, respectarea prevederilor legale.
Sub coordonarea operativă a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, cadrele unității
noastre au participat la măsurile de ordine publică pentru desfăşurarea în condiţii optime a
activităților organizate atât premergător cât şi pe timpul Referendumului pentru redefinirea familiei
desfășurat în perioada 06-07.10.2018.
Referitor la misiunile de restabilire a ordinii publice tulburate sau grav tulburate de către
persoane sau grupuri de persoane, în anul 2018 nu s-au înregistrat astfel de evenimente în judeţ,
aspect datorat şi gestionării corespunzătoare a stărilor de conflict incipiente, prin intermediul
dialogului purtat de forţele de poliţie şi jandarmerie cu persoanele implicate în asemenea situații.
În perioada analizată au fost executate 658 de acţiuni de intervenţie în sprijinul
persoanelor care au solicitat ajutor prin Serviciul Naţional Unic pentru apeluri de urgenţă ,,112’’,
care au vizat atât ordinea şi liniştea publică cât și situații de căutare sau salvare-evacuare, de
fiecare dată timpul de ajungere la locul evenimentului şi măsurile întreprinse având ca rezultat
rezolvarea situaţiilor în parametri optimi şi nefiind înregistrate evenimente negative sau obiecţiuni
privind operativitatea intervenţiei şi modul de acţiune al jandarmilor.

110

Misiunea de menţinerea ordinii şi siguranţei publice s-a organizat şi executat în sistem
integrat, conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 60 /2010, ale Planului unic de ordine şi
siguranţă publică, respectiv ale Planului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean,
jandarmii suceveni acţionând în zona de responsabilitate pentru menținerea climatului de siguranţă
şi securitate publică, sub coordonarea operativă a Poliţiei.
Pe această linie, au fost organizate 13.760 misiuni prin patrule de jandarmi și patrule mixte
polițist-jandarm, urmărind în permanență realizarea indicatorilor de performanță stabiliți în
documentele programatice elaborate atât la nivel strategic, cât și la nivel operațional.
Totodată, au fost organizate 123 de acţiuni punctuale de prevenire şi combatere a
faptelor antisociale în pieţe, târguri şi în alte locuri cu risc criminogen ridicat precum şi în zonele
în care s-ar putea înregistra încălcări ale legislaţiei în domeniul silvic, cinegetic şi piscicol.
Structurile montane ale inspectoratului au executat misiuni de menţinere a ordinii publice
în staţiunile montane şi pe traseele turistice, în zona Parcului Naţional Călimani, pe pârtiile de schi
precum şi în zonele de agrement, având în vedere atât asigurarea protecţiei fondului cinegetic şi
piscicol și a fondului silvic, cât și desfășurarea de activităţi de informare și îndrumare a turiştilor
Lucrătorii posturilor de jandarmi montane au desfăşurat activităţi pe linia combaterii
infracţiunilor silvice, pe linia prevenirii tăierilor ilegale de arbori şi sancţionării persoanelor care
transportă material lemnos fără documente de provenienţă.
În urma acestor activităţii, dar şi în cadrul celor 124 de acţiuni în cooperare cu organele
silvice, au fost constatate 7 infracţiuni și au fost aplicate 94 de sancţiuni contravenţionale, fiind
recuperată cantitatea de 142 mc material lemnos.
Totodată, în urma acţiunilor întreprinse au fost constatate 7 infracţiuni de braconaj şi au
fost sancţionate contravenţional un număr de 102 persoane pentru nerespectarea prevederilor
legale privind regimul cinegetic şi piscicol.
În anul 2018 au fost constatate 264 infracţiuni, ceea ce constituie o creștere cu aproximativ
17 % faţă de cele 226 de infracţiuni constatate în anul 2017, fiind depistați 279 de autori, din care
12 minori.
Din totalul infracțiunilor constatate de către efectivele de jandarmi, se evidențiază un
număr de 30 de infracţiuni vizând deţinerea şi consumul de droguri de risc şi mare risc și 45 de
infracțiuni de contrabandă.
Activitatea de constatare a contravenţiilor a înregistrat o uşoară creștere faţă de anul
precedent, de aproximativ 5%, fiind constatate un număr de 3.947 contravenţii, în valoare totală de
711.350 lei.
Au fost introduse în camera de corpuri delicte 645 de bunuri, în valoare de 7.740 lei, care
au fost predate pentru valorificare către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava. În
ceea ce priveşte comerţul cu produse accizabile, în cadrul misiunilor de patrulare executate atât
independent cât şi în sprijinul instituţiilor specializate, au fost confiscate 170.520 de ţigarete, fiind
constatate un număr de 45 infracţiuni de contrabandă, în creştere faţă de anul precedent, când au fost
constatate 41 de infracţiuni.
Activitatea de cooperare interinstituţională a vizat în principal punerea în aplicare a
protocoalelor şi a planurilor de cooperare sau colaborare pe care inspectoratul le are încheiate cu
alte instituţii, în acest sens fiind desfăşurate un număr total de 2.422 misiuni.
In baza planurilor de cooperare existente, jandarmii au participat la un număr de 629 de
misiuni în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și un număr de 1793
acţiuni în colaborare cu instituţii precum parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele
administraţiei publice locale, Direcția Județeană pentru Cultură, Direcţia Silvică, Inspectoratul
Teritorial de Muncă, Direcția Sanitar-Veterinară, Garda Forestieră, structurile Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală, executori judecătoreşti etc.
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Un rol important l-a avut și îl are colaborarea cu Instituţia Prefectului – judeţul Suceava,
care a constat în participarea la lucrările Colegiului Prefectural, Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, Comisiei de dialog social, video-conferinţe și asigurarea măsurilor de ordine
publică în proximitatea serviciilor publice comunitare, cel pentru eliberarea și evidența
pașapoartelor și cel pentru regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.
De asemenea, conducerea inspectoratului a participat la şedinţele de lucru ordinare și
extraordinare ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pentru analiza şi stabilirea coordonatelor
de referinţă privind asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică și evaluarea serviciului
polițienesc în slujba comunității.
Pe linia prevenirii faptelor antisociale s-au desfăşurat 396 de acţiuni preventive în mediul
şcolar, la manifestările sportive sau cu ocazia adunărilor în spaţiul public, care s-au adresat unui
număr de peste 30.000 de persoane din toate mediile sociale şi în cadrul cărora au fost utilizate sau
distribuite aproximativ 10.800 materiale de informare publică.
O altă misiune de importanţă deosebită a inspectoratului este reprezentată de ansamblul
activităţilor privind paza şi menţinerea ordinii interioare la un număr de 30 de obiective –
instituţii financiar bancare, parchete şi instanţe judecătoreşti, precum şi obiective aparţinând
Ministerului Afacerilor Interne.
Pentru atingerea obiectivelor propuse, au fost planificate și executate aproximativ 16.000
de misiuni, elementele de dispozitiv acţionând în conformitate cu procedurile care reglementează
misiunea de pază şi protecţie instituţională.
În urma măsurilor luate, s-a înregistrat un număr redus de fapte de tulburare a ordinii
publice, în acest sens fiind aplicate un număr de 30 de sancţiuni contravenţionale. În acest an nu
s-au înregistrat încercări de penetrare a dispozitivelor de pază, sustrageri de documente sau alte
bunuri materiale din obiective şi nici reclamaţii împotriva jandarmilor, aspect datorat şi nivelului
de pregătire profesională al ofiţerilor şi subofiţerilor ce încadrează structurile destinate executării
acestei misiuni.
Inspectoratul asigură paza şi protecţia transporturilor de valori executate de Trezoreria
Suceava, paza şi protecţia transporturilor de produse cu caracter special şi participă la paza şi
protecţia transportului corespondenţei clasificate în cooperare cu Direcţia Regională de Informații
Nord-Est Iași.
Activităţile pe linia managementului operaţional, au fost direcţionate în principal pentru
monitorizarea şi evaluarea sistematică a dinamicii situaţiei operative, creşterea calităţii
documentelor operative şi de suport, perfecţionarea pregătirii personalului în domeniul realizării
capacităţii operaţionale şi cel al managementului stărilor excepţionale, creşterea performanţei în
domeniul cooperării interinstituţionale şi gestionarea eficientă a aspectelor de interes operativ
apărute în zona de responsabilitate.
În anul 2018 au fost organizate mai multe exerciţii de intervenţie, dintre care menționez
exercițiul complex desfășurat în luna iulie 2018 în Masivul Rarău care a vizat punerea în aplicare a
procedurilor de căutare și salvare, la sol și din aer, a persoanelor rătăcite / accidentate în zone
montane greu accesibile, managementul informațiilor și coordonarea resurselor. La activități au
participat jandarmi montani suceveni precum și efective ale Serviciului Public Salvamont Suceava,
Unității Speciale de Aviație Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Inspectoratului pentru
Situații de Urgență Suceava, Direcției Silvice Suceava și Primăriei Pojorâta. Totodată, a fost activat
Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, care a dispus măsurile specific de
realizare a intervenției.
Misiunile executate și rezultatele obținute pe parcursul anului 2018 reprezintă un motiv de
mândrie pentru fiecare din cadrele acestei unități, dar despre aceste misiuni și rezultate nu s-ar fi
putut vorbi dacă în spatele lor nu ar fi stat activitatea de suport.
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Promovarea meseriei de jandarm a constituit una din temele principale de discuție în cadrul
campaniilor de relații publice desfășurate la nivelul unității, în anul 2018, Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Suceava recrutând 513 candidaţi pentru participarea la examenele de admitere în
instituţiile de formare a personalului Jandarmeriei Române, pentru sesiunile din lunile ianuarie și
august-septembrie. Dintre aceştia, 354 au fost selecţionaţi, iar 130 au fost admişi, inspectoratul
situându-se din acest punct de vedere pe primul loc între unitățile Jandarmeriei Române.
În ceea ce priveşte reprezentarea şi apărarea intereselor unităţii în fata instanţelor de
judecată, în principal dosarele au ca obiect plângeri contravenţionale (15 situaţii) şi drepturi bănești
(6 dosare).
În sprijinul promovării imaginii instituţiei au fost desfăşurate 4 campanii de relaţii publice,
reliefate în parte şi în presa naţională, exerciţii de intervenţie profesională sau participarea la
activităţile organizate în cadrul comunităţii cu ocazia unor evenimente importante. În acest sens,
evidențiem implicarea inspectoratului în proiectul „O echipă. Un steag. Un ideal”, inițiat de
Jandarmeria Română și dedicat Anului Centenar, o etapă a proiectului constituind-o arborarea
drapelului tricolor pe Vârful Rarău la aniversarea Unirii Bucovinei cu România.
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BUCOVINA” AL
JUDEŢULUI SUCEAVA, unitate subordonată Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
asigură misiunile de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă din zona de
competenţă
Obiectivul principal al întregii activităţi desfăşurate la nivelul inspectoratului pe parcursul
anului precedent a vizat consolidarea şi dezvoltarea capacităţii operaţionale de răspuns prin
eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, concomitent cu creşterea
capacităţii de răspuns integrat în situaţii de urgenţă medicală, incendii şi protecţie civilă, precum şi
cu implementarea unor noi standarde, proceduri operaţionale şi tehnologii moderne în vederea
menţinerii sub control a riscurilor potenţiale şi asigurării stării de normalitate a vieţii comunităţilor
din zona de competenţă.
În domeniul apărării împotriva incendiilor,
Acţiunile preventive întreprinse în perioada analizată au constat în efectuarea a:
 226 controale la operatori economici, în creştere cu 0,44% faţă de anul 2017, când au
fost executate 225 controale;
 277 controale la instituţii, în creştere cu 17,32% faţă de anul 2017, când au fost
executate 229 controale;
 164 controale la obiective de investiţii, în scădere cu 27,43% faţă de anul 2017, când au
fost efectuate 226 controale.
Acest fapt se datorează fondului de timp alocat pentru participările în comisii (recepţie la
terminarea lucrărilor, soluţionării unui număr mult mai mare de solicitări de asistenţă tehnică de
specialitate), precum şi a executării activităţilor de asistenţă tehnică de specialitate pentru
autorizarea unităţilor de învăţământ.
În acţiunile de prevenire efectuate au fost constatate 2719 deficienţe, în scădere cu 13,35%
faţă de anul 2017, numărul acestora în anul precedent fiind de 3138.
În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 a fost aplicat un număr comparativ egal de amenzi,
raportat la anul 2017, respectiv 210 în anul 2018, faţă de 211 în anul 2017. Totuşi, cuantumul
acestora fost în creştere cu 81,43% faţă de anul precedent, valoarea totală fiind de 1.298.200 lei,
faţă de 715.500 lei în anul 2017. Putem remarca astfel, creşterea exigenţei în aplicarea prevederilor
legale.
Numărul de avertismente aplicate este 2189, comparativ cu 1922 avertismente în anul 2017
(în creştere cu 13,89%).
113

Din analiza sancţiunilor aplicate de inspecţia judeţeană a rezultat că valoarea medie a
amenzilor este de 6181 lei, comparativ cu valoarea medie a amenzilor de 3390 lei aplicate în anul
2017 (în creştere cu 82,33%).
De asemenea, au fost executate şi un număr de 20 de controale la localităţi, în care s-a
urmărit, cu precădere, activitatea factorilor responsabili pe linia apărării împotriva incendiilor la
nivelul UAT, a CLSU, a SVSU.
În anul 2018 au fost înregistrate şi soluţionate în termenul legal un număr de 1009 solicitări
pentru eliberarea avizelor, autorizaţiilor şi altor acte de securitate la incendiu şi protecţie civilă,
comparativ cu 1012 solicitări în 2017 (în scădere cu 0,29%).
Faţă de anul 2017 se poate observa o creştere a ponderii de participare în comisiile tehnice
constituite la nivel judeţean, astfel cadrele inspectoratului au acordat asistenţă tehnică de
specialitate, făcând parte din 86 comisii, faţă de 47 în anul 2017 (în creştere cu 82,97%).
În anul 2018, s-au înregistrat 730 solicitări de asistenţă tehnică de specialitate (faţă de 320
cereri în anul 2017, o creştere cu 128,12%), din care 706 pe segmentul avizare-autorizare şi 24 pe
segmentul prevenirea incendiilor, cereri soluţionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Pe teritoriul judeţului îşi desfăşoară activitatea şi o serie de agenţi economici autorizaţi să
execute lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, drept pentru care au fost executate un
număr de 32 audituri de supraveghere în conformitate cu prevederile O.M.A.I. 87/2010 (comparativ
cu 5 în anul 2017, o creştere cu 540%).
În domeniul operativ, acţiunile de intervenţie au fost îndeplinite de către Centrul
Operaţional Judeţean, respectiv cele 9 (nouă) subunităţi de intervenţie şi 2 (două) puncte de lucru,
personalul operativ participând la acţiunile complexe de intervenţie în cadrul grupărilor operative
sau în cadrul grupelor de sprijin constituite la nivelul reşedinţei inspectoratului.
În perioada de referinţă, la nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava au fost înregistrate 12.089 ieşiri la intervenţie.







Dintre acestea, 11.775 au reprezentat situaţii de urgenţă (în medie 30,96 pe zi), din care:
7.883 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (66,95%);
746 incendii (6,33%);
2.493 alte situaţii de urgenţă (21,17%);
399 alte intervenţii (3,39%);
114 asistenţă persoane (0,97%);
140 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (1,19%).
Au mai fost înregistrate de asemenea 125 întoarceri din drum, 172 deplasări fără intervenţie
şi 17 alarme false.
Timpul mediu de răspuns pentru intervenţiile la incendiu în anul 2018 a fost de 12 minute,
valoarea fiind constantă comparativ cu anul 2017.
Timpul mediu de intervenţie la incendii în anul 2018 a fost de o oră şi 13 minute, fiind în
scădere cu 3 minute faţă de anul precedent.
În anul 2018 serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au participat la 11.775
intervenţii, faţă de 11.301 intervenţii în anul 2017 (+4,19%) din care: 708 incendii – anul 2018 faţă
de 728 incendii anul 2017 (-2,75%), 38 incendii de vegetaţie uscată – anul 2018 faţă de 122 incendii
de vegetaţie uscată anul 2017 (-68,85%), 2.493 alte situaţii de urgenţă – anul 2018 faţă de 1.810 alte
situaţii de urgenţă anul 2017 – (+37,73%), 114 acţiuni pentru asistenţa persoanelor – anul 2018 faţă
de 69 acţiuni pentru asistenţa persoanelor anul 2017 (+65,22%), 140 acţiuni pentru protecţia
comunităţilor – anul 2018 faţă de 139 acţiuni pentru protecţia comunităţilor anul2017 (+0,72%),
399 acţiuni pentru alte intervenţii – anul 2018 faţă de 790 acţiuni pentru alte intervenţii anul 2017 (114

49,49%), precum şi 7.883 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. – anul 2018 faţă de 7.643 cazuri
de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. anul 2017 (+3,14%).
Pe timpul intervenţiilor în anul 2018 au fost salvate un număr de 50 de persoane (din care 38
de adulţi şi 12 copii), în anul 2017 fiind salvate tot 50 de persoane (din care 42 de adulţi şi 8 copii),
în anul 2018 au fost salvate 582 de animale şi 255 de păsări, iar în anul 2017 fiind salvate 331 de
animale şi 363 de păsări, în anul 2018 au fost asistate medical 7.455 persoane, iar în anul 2017 fiind
asistate 7.192 persoane, în anul 2018 au fost salvate bunuri în valoare de peste 100 milioane de lei,
iar în anul 2017 fiind salvate bunuri în valoare de peste 123 milioane de lei.
Incendiile constituie în continuare unul din principalele riscuri gestionate de pompierii
militari suceveni, în perioada supusă analizei, pe teritoriul judeţului au avut loc 708 incendii (în
medie 1,94 pe zi), faţă de 728 incendii produse în anul 2017, numărul acestora fiind în scădere cu
2,75%.
În anul 2018 în incendiile produse s-au înregistrat 14 victime (din care 8 adulţi şi 1 copil
decedaţi şi 5 adulţi răniţi), comparativ cu anul 2017 în incendiile produse s-au înregistrat tot 14
victime (din care 5 adulţi decedaţi, 8 adulţi şi 1 copil răniţi.
Pe timpul intervenţiilor pentru stingerea incendiilor au fost salvate 25 de persoane (din care
20 adulţi şi 5 copii), 97 de animale şi 234 de păsări.
Rata incendiilor a fost de 98,33 la suta de mii de locuitori, respectiv 82,77 la mia de kilometri
pătraţi.
Comparativ cu anul 2017, numărul incendiilor de vegetaţie uscată şi resturi menajere a
scăzut cu 68,85%.
Din cele 38 incendii de vegetaţie uscată şi resturi menajere 33 au fost stinse de serviciile
profesioniste şi 5 în cooperare cu SVSU. Au ars aproximativ 92 ha de vegetaţie uscată.
În anul 2018 s-au înregistrat un număr de 365 intervenţii la inundaţii, decolmatări şi
evacuare apă, faţă de 40 de intervenţii înregistrate în anul 2017.
De asemenea s-a înregistrat un număr de 3006 intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă şi
104 misiuni de protecţie a comunităţilor.
În cursul anului 2018 au fost constatate o serie de disfuncţionalităţi care au contribuit care la
îngreunarea desfăşurării activităţilor, cum ar fi:
 parcurgerea unui proces de îmbătrânire graduală şi sistematică a efectivelor şi plecări de
personal în pensie (în anul 2019 doar 26,38% din totalul efectivelor va avea vârsta mai mică sau
egală cu 35 de ani, iar în ceea ce priveşte raportul intrărilor şi ieşirilor din sistem, din anul 2009
până în anul 2018, am asistat la o scădere a efectivelor cu 13,47%);
 neatractivitatea funcţiilor din structurile suport, unde se înregistrează cel mai mare
deficit de personal, iar acumularea experienţei se face în timp;
 subdimensionarea compartimentelor „Inspecţia de Prevenire” şi „Financiar” comparativ
cu volumul şi complexitatea activităţilor;
 gradul mare de uzură fizică a ambulanţelor SMURD şi uzură fizică şi morală a
autospecialelor cu apă şi spumă pe şasiu Roman au determinat creşterea frecvenţei scoaterilor din
funcţiune a tehnicii respective, dar şi a creşterii necesarului de fonduri pentru repunerea pe
intervenţie a tehnicii;
 bunurile materiale de resortul informatică (PC) sunt într-o proporţie destul de mare
depăşită din punct de vedere tehnic, ţinând cont de evoluţia în acest domeniu;
 starea de sănătate a unor cadre din rândul personalului unităţii concretizată în număr
ridicat de zile de concediu medical sau de scutiri medicale.
Pentru anul 2019, inspectoratul și -a stabilit ca priorităţi instituţionale, următoarele:
 reducerea numărului de obiective care funcţionează fără autorizaţie de securitate la
incendiu;
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 optimizarea acţiunilor de pregătire si educare a populaţiei în domeniul situaţilor de
urgenţă;
 consolidarea colaborării cu societatea civilă, în scopul înţelegerii locului, rolului şi
efortului structurilor profesioniste de intervenţie, dar şi în vederea implicării active a cetăţenilor în
activităţi de prevenire şi comportare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;
 reducerea numărului de incendii la locuinţe/gospodării cetăţeneşti şi a victimelor
rezultate din acestea;
 eficientizarea acţiunilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă;
 evaluarea şi analizarea situaţiei operative şi a timpilor de răspuns la intervenţie în
vederea fundamentării oportunităţii de a înfiinţa noi puncte de lucru, precum şi extinderea
infrastructurii la unele existente;
 creşterea gradului de participare a personalului cu responsabilităţi la nivel local la
cursurile organizate în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 asigurarea pregătirii continue personalului operativ la nivelul unităţilor operative;
 reducerea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, prin instruirea periodică
a lucrătorilor;
 continuarea şi finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în derulare;
 gestionarea activităţilor în vederea implementării proiectului cu finanţare europeană
„Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din
România şi Ucraina” de la Siret;
 asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie şi promovarea concurenţei
între operatorii economici şi utilizarea eficientă a fondurilor publice.
Anul 2018 a fost solicitant din punct de vedere al evenimentelor pe linie operativă. Situaţiile
cu care ne-am confruntat pe parcursul anului ne-au determinat să tragem unele concluzii care, pe
viitor, ne vor ajuta să creştem nivelul de profesionalism al misiunilor desfăşurate, pentru a ne ridica
la nivelul aşteptărilor populaţiei şi pentru a confirma încă o dată, gradul ridicat de încredere acordat
de cetăţeni instituţiei pe care o reprezentăm.
Activitatea SERVICIULUI TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
SUCEAVA, şi sectoarelor Poliţiei de Frontieră Siret, Vicovu de Sus, Brodina şi Izvoarele Sucevei,
în această perioadă a fost organizată şi desfăşurată în interesul persoanei, a comunităţii şi în
sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, având ca bază legală
prevederile reglementărilor U.E. cu incidenţă la frontieră, actelor normative, ordinelor şi
dispoziţiilor emise de către M.A.I., I.G.P.F. şi I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei.
Traficul prin P.T.F.-uri
Valorile de trafic înregistrate în cele 2 puncte de control trecere frontieră Siret (rutier) şi
Vicşani (feroviar) au fost de 2.346.909 persoane şi 804.161 mijloace de transport. În comparaţie cu
anul trecut, valorile de trafic pentru persoanele care au trecut frontiera României au crescut cu
10,1%, iar pentru mijloace de transport cu 6,49%.
La nivelul punctelor de trecere din judeţul Suceava au fost constatate 228 contravenţii, fiind
aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 35.580 lei.
Structurile P.F. din judeţul Suceava au înregistrat în anul 2018 un număr de 348 dosare
penale (361 dosare penale în 2017). Au fost constatate un număr total de 588 infracţiuni,
săvârşite de către 115 persoane (504 infracţiuni, săvârşite de către 202 persoane în 2017).
La nivelul judeţului Suceava, valoarea totală a bunurilor confiscate în anul 2018 este de
12.703.235 lei, în creştere cu 3,69% faţă de anul 2017 (în 2017 – 12.251.150 lei).
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Categorii de bunuri:
- ţigări (2018) 1.797.454 pachete ţigări în valoare de 10.633.095 lei – aproximativ 2.300.000 euro;
- auto (2018) 73 în valoare de 2.069.940 lei.
În anul 2018, pe linia contrabandei, a fraudelor vamale şi a evaziunii fiscale structurile
P.F. din judeţul Suceava au fost întocmite 138 dosare penale, sub aspectul comiterii unui număr de
159 infracţiuni săvârşite de către 62 persoane şi A.N. A fost descoperită şi ridicată în vederea
confiscării cantitatea de 1.797.454 pachete ţigarete de provenienţă ucraineană şi moldovenească, în
valoare totală de 10.633.095 lei.
La nivelul S.T.P.F. Suceava au fost înregistrate 22 dosare penale, cu 24 infracţiuni constatate,
10 persoane implicate. A fost descoperită şi ridicată în vederea confiscării cantitatea de 190.086
pachete ţigarete diferite mărci, de provenienţă ucraineană, în valoare totală de aproximativ
2.224.017 lei.
INDICATORI
2018
2017
Trend
Dosare penale
22
33
- 33,33%
Infracţiuni
24
37
- 35,13%
Persoane implicate
10
31
- 67,74%
Ţigări confiscate
190.086
137.698
+ 38,04%
Valoare ţigări
2.224.017 1.604.537
+ 38,6%
Auto indisponibilizate
16
8
+ 100%
Valoare auto indisponibilizate (lei)
121.930
56560
+ 115,56%
Se constată faptul că în zona de competenţă s-a intensificat traficul ilegal de ţigări de
provenienţă ucraineană, putându-se observa mai multe persoane fizice care recurg la asemenea
activităţi, diversificându-şi metodele, acţionând în grup, cu mijloace de transport, observare şi de
comunicaţii moderne, plasarea de antemergători şi observatori pe itinerariile de deplasare ale
patrulelor poliţiei de frontieră şi pe căile de comunicaţii.
În anul 2018, la nivelul structurilor Poliției de Frontieră din cadrul județului Suceava sau înregistrat 22 cazuri de trecere frauduloasă a frontierei de stat în scop de migraţie (8 dosare
penale), în care au fost implicaţi 22 migranţi (9 Bangladesh, 5 Pakistan, 5 India, 2 Ucraina, 1
Turcia).
Din analizele de risc efectuate, reiese faptul că, migranții intrați ilegal în România profită de
regimul deschis al centrelor de cazare, iar ulterior părăsesc aceste locaţii, continuându-şi călătoria
spre o țară membră Schengen.
La frontiera cu Ucraina, reţelele de facilitatori alcătuite în principal din cetăţeni ucraineni sunt
din ce în ce mai active, migranţii sunt călăuziţi până în apropierea frontierei pe care o trec pe jos,
după care sunt preluaţi de pe teritoriul României de către facilitatori.
Pe linia traficului internaţional cu auto furate, în anul 2018, structurile P.F. din judeţul
Suceava au organizat şi desfăşurat acţiuni, în urma acestora fiind întocmite 20 dosare penale, sub
aspectul săvârşirii a 23 infracţiuni de către 22 persoane. Au fost identificate 17 auto furate în
valoare de aproximativ 1.325.580 lei.
Au fost desfăşurate misiuni cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava, cu Gruparea de
Jandarmi Mobilă Bacău, cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava, cu Direcţia Regională pentru
Accize şi Operaţiuni Vamele Iaşi şi cu Biroul pentru Imigrări Suceava în zona de responsabilitate a
Poliţiei de Frontieră Suceava, în scopul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale, a infracţionalităţii
transfrontaliere, precum şi respectarea ordinii şi liniştii publice.
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În conformitate cu prevederile Planului de cooperare încheiat între Serviciul Teritorial al
Poliției de Frontieră Suceava și Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanți de Azil
Rădăuți, se realizează schimburi de date și informații pentru identificarea persoanelor și grupărilor
infracționale implicate în treceri ilegale ale frontierei și referitor la traficul de migranți.
Pe linia aplicării măsurilor de protecție civilă și a capacității de răspuns pe domeniul
protecției civile, comanda serviciului teritorial a participat la trei exerciții cu forțe în teren în
domeniul situațiilor de urgență organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.
Activitatea de relaţii internaţionale s-a desfăşurat cu autorităţile de frontieră din Ucraina,
având la bază Tratatul de frontieră între România şi Ucraina privind regimul frontierei de stat
româno-ucrainene, colaborarea şi asistenţa mutuală în problemele de frontieră, care reglementează
instituţia împuternicitului de frontieră la frontiera româno-ucraineană, precum şi alte documente
încheiate de România cu Ucraina, cu incidenţă la frontieră.
INDICATORI
2018
2017
Trend
Dosare penale
22
33
- 33,33%
Infracţiuni
24
37
- 35,13%
Persoane implicate
10
31
- 67,74%
Ţigări confiscate
190.086
137.698
+ 38,04%
Valoare ţigări
2.224.017 1.604.537
+ 38,6%
Auto indisponibilizate
16
8
+ 100%
Valoare auto indisponibilizate (lei)
121.930
56560
+ 115,56%
Întrevederi de frontieră pe raza judeţului Suceava - 350
Comunicări cu Detaşamentul de Grăniceri Cernăuţi - 1095
În conformitate cu prevederile Acordului din 21 aprilie 2016 între Guvernul României și
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană,
au fost executate un număr de 57 misiuni de patrulare în comun.
În anul 2018, s-a participat la întâlniri de lucru bilaterale România-Ucraina la Cernăuţi, Baia
Mare, Ivano-Frankivsk, Suceava, în contextul apelurilor de proiecte ce se vor lansa prin Programele
de Cooperare transfrontalieră.
În ceea ce priveşte programul România-Ucraina, au fost propuse şi lansate:
- un proiect hard (Reabilitarea infrastructurii Poliţiei de Frontieră şi îmbunătăţirea activităţilor
comune de cooperare poliţienească prin modernizarea sediului S.P.F. Vicovu de Sus şi a sectorului
Cerepkivka din cadrul Detaşamentului de Grăniceri Cernăuţi), în valoare de 1.300.000 euro şi
- un proiect soft (Dezvoltarea capacităţii Poliţiei de Frontieră de combatere a criminalităţii
transfrontaliere prin achiziţia de aparate de zbor fără pilot pentru supravegherea zonelor împădurite
din zona de frontieră), în valoare de 60.000 euro.
În anul 2018, 4 agenţi din cadrul structurilor p.f. din judeţul Suceava au participat în cadrul
Proiectului Frontex în Lesbos (Grecia) şi Poseidon (Bulgaria).

-

La INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDETUL SUCEAVA în anul 2018, prin ghișeele
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ȘI EVIDENȚA
PAȘAPOARTELOR SIMPLE
au fost preluate 70.593 cereri de eliberare a paşapoartelor față de 58.373 în anul 2017
înregistrând o creștere de 20,9%, din care:
48.024 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice;
22.569 cereri de eliberare a paşapoartelor simple temporare.
Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor din municipiul Rădăuţi, a celor din oraşele şi comunele
învecinate a funcționat Punctul de lucru mobil Rădăuţi, unde s-au preluat 4.535 cereri de eliberare
118

a paşapoartelor simple electronice față de 4.053 paşapoarte în anul 2017, înregistrându-se astfel o
creștere de 6,4%.
Cererile de eliberare a paşapoartelor simple electronice preluate prin misiunile diplomatice
ale României în străinătate a crescut de la 9.090 la 11.767 cu 2.677 mai mult, o creștere de
29,4 %.
Numărul pașapoartele simple (electronice și temporare) eliberate prin ghișeele
serviciului a crescut de la 52.118 la 60.131 cu 8.013 pașapoarte, respectiv cu 15,4%;
Numărul persoanelor verificate în vederea eliberării dovezilor care atestă sau infirmă
existenţa limitărilor dreptului la libera circulaţie în străinătate respectiv situaţia paşapoartelor a
crescut de la 2.245 la 2.575, cu 14,7%.
Creșterea solicitărilor pentru pașapoartele simple electronice și scăderea solicitărilor pentru
pașapoartele simple temporare este datorată intrării în vigoare, în 20.07.2018, a modificărilor
legislative, privind cazurile și condițiile în care se pot elibera pașapoartele simple temporare.
Pentru fluidizarea activității și soluționarea unui număr cât mai mare de cereri s-a amenajat
spațiul și s-a instalat o nouă stație de lucru cu publicul, astfel încât în anul 2018 s-a lucrat cu 5 stații,
față de 4 stații în anul 2017.
Activitatea SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR PENTRU REGIM PERMISE DE
CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR s-a desfăsurat pe două paliere, astfel :
Pe linie de permise de conducere şi examinări:
A fost preluat un număr total de 35.028 dosare permise de conducere, față de 25.620 în
anul 2017(o creștere de 36%), dintre acestea un număr de 19.582 reprezentând preschimbări sau
adăugări de categorii ale acestor documente, față de 15.029 în anul 2017(o creștere de 30,3%).
Au fost examinate în vederea obţinerii permisului de conducere auto la proba teoretică de
sală un număr total de 25.602 persoane față de 25.452 în anul 2017.
Aceasta activitate deosebit de complexă s-a desfăşurat în condiţiile în care în judeţul Suceava
proba practică de traseu se desfăşoară în municipiile Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni
și Rădăuţi.
În evidentele serviciului și ale Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Suceava figurează un
număr de 91 de unități de școlarizare ale candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, cu
14 mai mult decât în anul trecut, în care activează 430 de instructori.
Au fost preschimbate în documente similare româneşti un număr total de 1.941 permise de
conducere străine, față de 1.254 în anul 2017.
Pe linie de înmatriculare a vehiculelor:
În anul 2018, au fost efectuate 42.137 fața de 14.114 în anul 2017(o creștere de 198%),
operaţiuni de înmatriculare în circulaţie a vehiculelor, din care 16.781 transcrieri, față de 7.959 în
2017 și 23.255 înmatriculare pentru prima dată în România, față de 4.054 anul trecut.
Au fost procesate un număr de 42.013 certificate de înmatriculare, față de 25.613 în 2017(o
creștere de 64%);
Au fost eliberate 19.303 autorizaţii provizorii şi plăci pentru vehiculele, față de 25.133 în anul
2017(scădere de 24%).
De asemenea au fost operate 21.425 radieri auto din evidenţe ca urmare a schimbării
proprietarului, față de 2.652 în anul 2017(creștere de 700%).
CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG
(C.P.E.C.A.) SUCEAVA este structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, aflându-se, alături de
C.P.E.C.A. Botoşani, sub coordonarea Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Suceava Regulamentului de organizare şi funcţionare al A.N.A. din 27.02.2012, asigură coordonarea şi
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implementarea politicilor antidrog la nivel local - judeţean, în baza Strategiei Naţionale Antidrog şi a
Planului Naţional de Acţiune, prin aplicabilitatea directă a prevederilor Strategiei Judeţene Antidrog pentru
perioada 2014-2020, prin implementarea Planului de Acţiune Local la nivelul judeţului Suceava pentru
perioada 2017-2020.
Activităţile desfăşurate la nivel judeţean în perioada supusă analizei se desfăşoară în conformitate cu
prevederile documentelor strategice elaborate la nivel naţional şi judeţean şi corespund obiectivelor generale şi
specifice stabilite pentru fiecare capitol al Planului local de acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene
antidrog în perioada 2017-2020: Reducerea cererii de droguri (prevenirea consumului de droguri şi asistenţa
consumatorilor de droguri), Reducerea ofertei de droguri, Coordonare, Informare şi Evaluare.
În domeniul prevenirii şi combaterii consumului de droguri
-Proiecte naţionale de prevenire a consumului de droguri
-Proiecte locale de prevenire a consumului de droguri
-Campanii naţionale de prevenire a consumului de droguri
- Activităţi complementare de prevenire a consumului de tutun, alcool, droguri, în funcţie
desolicitările partenerilor instituţionali
-Activităţi de formare şi informare -documentare în domeniul drogurilor
- Activitatea desfăşurată în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri
La nivelul C.P.E.C.A. Suceava există un sistem unitar de colectare a datelor şi monitorizare a
problemelor legate de droguri. Aceste informaţii stau la baza stabilirii unor măsuri şi politici antidrog,
capabile să ofere răspunsuri adecvate, rapide şi concrete problemelor directe şi conexe ridicate de traficul şi
consumul de droguri.
Din monitorizarea de rutină a indicatorului Urgenţe medicale cauzate de consumul de substanţe
psihoactive, în intervalul ianuarie-decembrie 2018, au fost înregistrate, la nivelul judeţului Suceava, 200
cazuri de urgenţă (99 bărbaţi, 101 femei, în comparaţie cu anul 2017, când au fost înregistrate 236 cazuri de
urgenţă (117 bărbaţi, 119 femei), se constată un uşor trend descendent în ceea ce priveşte numărul de urgenţe
medicale cauzate de consumul de substanţe psihoactive.
În baza bunelor practici parteneriale, în anul 2018, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Suceava a încheiat 22 acorduri de parteneriat cu 22 instituţii şcolare din judeţul Suceava şi 1 acord
de parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi copiii” filiala Suceava. şi totodată au fost eliberate 46 de adeverinţe
pentru cadrele didactice ce s-au implicat în organizarea/implementarea campaniei „#PotAltfel”, a proiectelor
„Mesajul meu antidrog”, „Necenzurat”, „Cum să creştem sănătoşi”, „ABC-ul emoţiilor”, „FredGoesNet”,
precum şi a altor activităţi cu specific antidrog.
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Capitolul XIV- POLITICA EXTERNĂ
Cele mai importante activități desfășurate în sfera relațiilor externe, în anul 2018, au fost
după cum urmează:
1. Cooperarea cu Regiunea Cernăuţi din Ucraina
- la invitația Consiliului Regional Cernăuți, o delegație a Consiliului Județean Suceava a
participat în data de 11 ianuarie 2018, la inaugurarea Școlii cu predare în limba română din
localitatea Iordănești, regiunea Cernăuți;
- o delegație a Consiliul Județean Suceava a participat la Festivalul „Malanca”, organizat de
Consiliului Regional Cernăuți, în perioada 14-15 ianuarie 2018;
- în perioada 8-9 martie 2018, județul Suceava a primit vizita unei delegații din Ucraina,
condusă de președinții Consiliilor Regionale Cernăuți și Lviv, prilej cu care au fost discutate
probleme transfrontaliere de interes comun. Totodată, s-a abordat și problematica etnicilor ucraineni
din județul Suceava și a celor români din Ucraina, președintele Consiliului Regional Lviv
propunând organizarea, la Suceava, a unei școli de vară pentru copii de etnie ucraineană din județul
Suceava.
Urmare vizitei, Consiliul Județean Suceava a adoptat Hotărârea nr. 84/2018 privind
aprobarea Acordului de colaborare între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava și
Regiunea Lviv prin Consiliul Regional Lviv, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Uniunea
Ucrainenilor din România-Filiala Suceava și Comuna Bălcăuți prin Consiliul Local Bălcăuți pentru
organizarea și desfășurarea „Școlii de Vară pentru copii de etnie ucraineană din județul Suceava,
ediția I”.
Școala de vară s-a desfășurat în perioada 16-20 iulie 2018, în localitatea Bălcăuți, unde
există cea mai mare comunitate de etnici ucraineni din județ, numărul copiilor participanți la această
acțiune fiind de peste 100.
- au avut loc întâlniri de lucru cu invitați din Regiunea Cernăuți, la PCTF Siret-Porubne,
pentru discutarea unor aspecte referitoare la pregătirea proiectelor transfrontaliere care au fost
promovate la finanțare în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020;
- o delegație a județului Suceava a participat la Festivalul regional concurs „Înflorește ou
încondeiat” organizat de către Administrația Regională de Stat Cernăuți;
- reprezentanți din regiunea ai primăriilor Iordănești și Mahala din Regiunea Cernăuți, au
participat la, la Suceava, la conferința dedicată Centenarului Marii Uniri, cu tema: „100 de ani de
Administrație Românească în Bucovina – 100 ARB” organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare”
din Suceava în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava;
- la ședința Consiliului Euroregiunii Prutul de Sus, desfășurată în localitatea Boian, raionul
Noua Sulița, regiunea Cernăuți, a avut loc predarea preşedinţiei Euroregiunii Prutul de Sus de la
municipiul Bălți şi preluarea acesteia de către regiunea Cernăuţi, sens în care au fost adoptate
hotărâri și rezoluții privind constituirea noii conduceri, a Comisiilor de lucru, a Secretariatului și a
Planului de activitate pe anul 2018.
În cadrul ședinței a fost semnată, de către membrii consiliului Euroregiunii și de către
conducerea acestuia, o adresă către guvernele României, Ucrainei și Republicii Moldova cu privire
la necesitatea introducerii în rețeaua TEN-T a unor trasee rutiere care să treacă prin România și
Ucraina și care să facă legătura cu coridorul care leagă Marea Baltică de Marea Neagră, respectiv
legătura cu coridorul Gdansk-Varșovia-Lviv-Cernăuți-Suceava-București-Sofia.
Consiliul Județean Suceava a întreprins în acest sens, în anul 2018, demersuri către
Ministerului Transporturilor, Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul României și Președinția
României, pentru aprobarea introducerii a două trenuri pe ruta Suceava-Cernăuți și retur,
121

reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii de graniță, dezvoltarea tranzitului rutier înspre/dinspre
regiunea istorică Bucovina, scoaterea din izolare a zonei Suceava-Cernăuți, prin conectarea acesteia
la eventuale ramificații ale proiectului Via Carpathia, ramificație care să lege Nordul Europei de
Marea Neagră prin Siret-Suceava.
- pentru consolidarea relațiilor de prietenie, bună vecinătate și stabilirea unei colaborări între
specialiști din cadrul poliției de circulație din zona transfrontalieră Cernăuți-Suceava, a avut loc un
meci de mini-fotbal între cele două echipe, la Centrul sportiv și de recreere „Olimpia” Cernăuți;
- o delegație a Consiliului Județean Suceava a participat la cea de-a treia ediție a Forumului de
Dezvoltare Locală „O nouă dimensiune a dezvoltării regionale și locale”, care a avut loc în orașul
Truskaveț, organizat de Consiliul Regional Lviv din Ucraina;
- pentru implementarea proiectului de refacere a monumentelor funerare ale unor
personalități românești, o delegație a Consiliului Județean Suceava s-a deplasat la sediul
Consulatului României din Cernăuți unde s-au purtat discuții cu consulul general și cu
reprezentanții Asociației Golgota pentru identificarea și stabilirea demersurilor necesare realizării
proiectului;
- s-a implementat proiectul „Tabăra de creație în județul Suceava pentru elevi de etnie
română din regiunea Cernăuți, ediția I”, la care au participat 34 de elevi de etnie română din
regiunea Cernăuţi, cu rezultate deosebite la învăţătură, precum și pentru 6 profesori de etnie
română. Atelierele s-au desfășurat la Muzeul Satului Bucovinean. De asemenea, au avut loc vizite
la unele obiective turistice și culturale din județ, precum și întâlniri cu personalități din mediul
academic, cultural, administrativ.
- în cadrul proiectului „Comunicarea eficientă a administrațiilor publice și a instituțiilor
societății civile: mecanisme, bune practici și experiența de punere în aplicare” derulat de către
Centrul Regional de Formare Continuă și de Perfecționare a Funcționarilor Organelor de Stat a
Administrațiilor Publice Locale, a Întreprinderilor, Instituțiilor și Organizațiilor de Stat Cernăuți, s-a
organizat o întâlnire, la Palatul Administrativ, cu reprezentanți ai administrației publice și
reprezentanți ai mediului universitar, ai societății civile și mass-media;
- o delegație a Consiliului Județean Suceava a participat la Târgul regional agroindustrial
„Toamnă bucovineană 2018” organizat de Administrația Regională de Stat Cernăuți, în localitatea
Revakivți, raionul Kitsman;
- urmare modificărilor legislative, în luna septembrie 2018, s-a demarat procedura de
încheiere a unei Înțelegeri de cooperare între județul Suceava și regiunea Cernăuți care să respecte
noua legislație, având astfel posibilitatea ca, în limita fondurilor de care dispune, anual, bugetul
Consiliului Județean Suceava să poată finanța anumite obiective ce prezintă interes pentru ambele
părți. Până la data de 31 decembrie 2018 s-au primit avizele de oportunitate din partea Ministerului
Afacerilor Externe și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și avizul
asupra textului proiectului de înțelegere de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice.
2. Cooperarea cu Raionul Soroca din Republica Moldova
- o delegație a Consiliului Județean Suceava a participat Festivalul „Mărțișor” organizat de
Consiliul Raional Soroca;
- cu ocazia deschiderii Expoziției Basarabia-Bucovina-Ardeal, s-a semnat Înțelegerea de
cooperare între județul Suceava din România și raionul Soroca din Republica Moldova, document
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.235 din 29 noiembrie 2017;
- în cadrul Forumului de afaceri România-Ucraina-Republica Moldova, organizat de Camera
de Comerț și Industrie Suceava, reprezentanților Consiliului Raional Soroca, Republicii Moldova și
Ucraina le-au fost prezentate oportunitățile de afaceri din județul Suceava, fiind totodată, organizate
vizite la agenți economici suceveni din domeniul industriei alimentare și producerii băuturilor,
încălțămintei și mobilei;
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- la manifestările prilejuite de deschiderea Programului Ștefanian, organizat la Cetatea de
Scaun a Sucevei, au participat și reprezentanți ai Consiliului Raional Soroca;
- județul Suceava a participat la Turneul Internațional de mini-fotbal „Cupa Președintelui
Raionului Soroca”, pentru fete;
- în data de 28.11.2018, o delegație a Consiliului Raional Soroca a participat la manifestările
organizate de Consiliul Județean Suceava cu ocazia sărbătoririi Centenarului Unirii Bucovinei cu
Țara;
- partenerii din orașul Cricova, Republica Moldova, au participat la manifestările organizate
de Consiliul Județean Suceava cu ocazia sărbătoririi Centenarului Unirii Bucovinei cu Țara;
- la solicitarea Consiliului Raional Soroca, Consiliul Judeţean Suceava a aprobat finanţarea
cu suma de 65.158,70 Euro a proiectului „Reabilitarea secției Maternitate a Spitalului Raional
Soroca „A. Prisacari”, sens în care a fost adoptată Hotărârea nr. 96 /2018 privind încheierea
Acordului - Cadru de Finanțare între județul Suceava din România și Raionul Soroca din Republica
Moldova. Proiectul a fost finalizat în termenul prevăzut în Acordul - Cadru de finanțare, respectiv
31.12.2018.
3. Cooperarea cu Regiunea Schwaben din Germania
- la invitația Consiliului Județean Suceava, coordonatoarea Compartimentului pentru
Instruire Continuă din partea Camerei de Comerț și Industrie Augsburg/IHK Akademie Schwaben a
întreprins o vizită în județul Suceava, pentru a discuta cu factori decizionali din domeniul
învățământului dual, din județul Suceava. Programul a cuprins vizite la Colegiul Tehnic „Petru
Mușat” Suceava, la S.C. „Ambro S.A” Suceava, precum și la obiective turistice din județ;
- județul Suceava a primit vizita a 3 specialiști din domeniul psihiatriei legale, care și-au
manifestat interesul de a efectua un schimb de experiență cu omologi suceveni din acest domeniu.
Aceștia au fost însoțiți de doamna Katharina Haberkorn, reprezentanta Regiunii Schwaben,
responsabilă de relația Suceava - Schwaben. În program au fost cuprinse vizite la Spitalul Județean
de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava - Secția de psihiatrie, la Spitalul de Psihiatrie Cronici
din Siret, precum și la obiective turistice din județ;
- Biblioteca orașului Augsburg a donat Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera” din municipiul
Suceava, 99 de cărți în limba germană;
- în perioada 20 mai - 3 iunie 2018, patru specialiști din cadrul Secției Psihiatrie a Spitalului
Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava și de la Spitalul de psihiatrie din
Câmpulung Moldovenesc, au efectuat o vizită de documentare la clinicile BKH Gunzburg și BKH
Kaufbeuren. În continuarea acestor activități, în perioada 16 - 22 iunie 2018, la „Școala de vară în
psihiatrie” organizată la Câmpulung Moldovenesc, au participat trei specialiști în terapia
bolnavului psihic periculos, respectiv prof.dr. Manuela Dudeck și Stefanie Nigel de la clinica BKH
Gunzburg și Klaus Silberger de la clinica BKH Kaufbeuren;
- în cadrul parteneriatului de colaborare dintre unitatea spitalicească suceveană, Centrul
Nord-Est Carpatic de Epilepsie cu două clinici din Germania (specializate în epileptologie și
neurochirurgie), în data de 7 iunie 2018 la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”
Suceava a fost organizat un workshop dedicat chirurgiei epilepsiei, urmat de o intervenție
chirurgicală în premieră (în cazul unei paciente cu scleroză de hipocamp). La acest workshop au
participat șeful departamentului Ruhr-Epileptologie din cadrul spitalului universitar Knapschaft din
Bochum, prof. dr. Jorg Wellmer și șeful departamentului de neurochirurgie din cadrul Ruppiner
Kliniken Neuruppin/Germania, prof.dr. Marec von Lehe, care au explicat etapele prechirurgicale ale
eligibilității pacienților pentru chirurgia epilepsiei, costurile evaluării, posibilitățile de a întocmi în
viitor un registru al pacienților epileptici la nivel național;
- Judeţul Suceava a participat la cea de-a XVII-a ediţie a Turneului Internaţional de Fotbal
pentru Juniori „4 Regiuni pentru Europa”, găzduit de către Regiunea Schwaben (la Nördlingen), în
perioada 5-10 august 2018. La eveniment au participat câte 3 delegaţii (oficială, sportivă, şi
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culturală) din fiecare regiune parteneră, respectiv din Suceava, Schwaben, Cernăuţi şi din Mayenne.
Delegaţia sportivă a fost compusă din 16 jucători, cu vârsta între 15-16 ani, proveniți de la Liceul cu
Program Sportiv Suceava și de la cluburile sportive din județ, însoţiţi de 3 antrenori.
Acest turneu are loc în fiecare an, în fiecare din cele 4 ţări și este dedicat tinerilor fotbaliști
cu vârsta de 16 ani, iar începând cu anul 2010 s-a adăugat evenimentului sportiv o componentă
cultural-artistică, destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-17 ani, cu înclinație într-un anumit
domeniu, în anul 2018 fiind invitați patru tineri, pasionați de teatrul de păpuși.
Delegaţia culturală a fost formată din 4 tineri pasionați de teatrul de păpuși, coordonați de un
profesor de limba germană, iar activitatea acestora s-a desfășurat în două etape, tinerii lucrând mai
întâi în cadrul modulului „Figurentheater”, coordonat de doi actori profesioniști de la teatrul din
Berlin. Ulterior, tinerii au pus în scenă un fragment din piesa de teatru „Romeo și Julieta”,
manevrând patru păpuși de mari dimensiuni, care au fost protagonistele momentului cultural.
- în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie 2018, domnul Juergen Reichert, fost președinte al
Consiliului Regional Schwaben, a efectuat o vizită de rămas-bun în județul Suceava, la încheierea
mandatului. Programul vizitei a prevăzut deplasări la unele instituții care au fost implicate în
cooperarea dintre Suceava și Schwaben, astfel încât domnul Jürgen Reichert a avut posibilitatea să
se poată revedea cu unii dintre colaboratorii cu care a interacționat în toți anii în care a îndeplinit
funcția de președinte;
- în data de 22 noiembrie 2018 a avut loc, la Augsburg, recepția dedicată sărbătoririi
domnului Juergen Reichert, cu ocazia încheierii mandatului de președinte al Consiliului Regional
Schwaben. Din partea județului Suceava a participat domnul Viorel Seredenciuc, vicepreședinte al
Consiliului Județean. Cu această ocazie, domnul Juergen Reichert a primit distincția „Meritul
Bucovinei”, în semn de recunoaștere a deosebitei implicări în dezvoltarea parteneriatului dintre
Suceava și Schwaben.
4. Cooperarea cu Voievodatul Podkarpackie din Republica Polonă
Reprezentantul Consiliului Județean Suceava, a participat la Forumul Regiunilor - Inițiativa
celor Trei Mări, care a avut loc pe data de 3 iulie 2018, la Jasionka, lângă Rzeszów, la invitația
Voievodatului Podkarpackie. Desfășurat sub egida 3C - Conectivitate, Comercialitate,
Complementaritate - evenimentul a fost organizat de către Voievodatul Podkarpackie, sub înaltul
patronaj al președintelui Republicii Polone.
Inițiativa celor trei Mări - Baltică-Adriatică-Neagră - a reunit douăsprezece țări riverane,
respectiv Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia,
Slovenia și Ungaria. Acest proiect a fost inițiat în anul 2015 de către Polonia și Croația, ca o
completare a acțiunilor și proiectelor comune de până atunci.
În cadrul evenimentului, rectorul Universității din Rzeszów, directorul Oficiului de Statistică
din Polonia și mareșalul voievodatului Podkarpackie au semnat un acord care pune bazele
Observatorului celor Trei Mări, a cărui activitate principală este aceea de a informa despre Inițiativa
celor Trei Mări și de a deservi toate părțile interesate de acest proiect.
Domnul Viorel Seredenciuc, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, a a solicitat
afilierea regiunii nord-estice a României la această rută, prin construirea unei ramificații a
autostrăzii propuse pe traseul Rzeszów-Liov-Cernăuți-Suceava-București și Marea Neagră. În
cadrul unei discuții cu domnul Wladislaw Ortyl, mareșalul voievodatului Podkarpackie, s-a adus în
discuție posibilitatea concretă ca județul Suceava să se alăture proiectului Via Carpatia, ca o parte a
parteneriatului strategic dintre cele două regiuni.
- în perioada 14-15 septembrie 2018, județul Suceava a avut oaspeți din Voievodatul
Podkarpakie, care au participat la cea de-a 20-a ediție a Zilelor Culturii Polone, organizată de
Uniunea Polonezilor din România.
Promovarea oportunităților de investiții ale județului la târguri externe investiționale
124

Pe data de 29 martie 2018, judeţul Suceava a primit vizita Ambasadorului Extraordinar și
Plenipotențiar al Republicii Belarus în România. La întâlnire au participat și reprezentanți ai
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, ai Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Camerei de
Comerț și Industrie Suceava, Muzeului Bucovinei și ai Centrului Cultural Bucovina, prilej cu care
au fost evidențiate domeniile în care s-ar putea dezvolta acțiuni de cooperare, respectiv agricultura,
silvicultura, domeniul cultural, educațional, mediul de afaceri și turismul.
Pe data de 5 aprilie 2018, judeţul Suceava a primit vizita, ambasadorului Regatului Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord în România. Cu această ocazie, reprezentanții județului au făcut o
scurtă prezentare a zonei, au fost prezentate principalele oportunităţi de investiţii, accentuându-se
potenţialul turistic al judeţului și necesitatea diversificării modalităților de promovare turistică,
inclusiv prin organizarea unei Zile a Bucovinei la Londra și a unui infotur în județul Suceava,
pentru reprezentanții agențiilor de turism și a jurnaliștilor britanici. Programul vizitei a conținut și o
deplasare la un centru de plasament din Gura Humorului, dedicat copiilor cu dizabilități.
La solicitarea Ambasadei României în Republica Moldova, Consiliul Județean Suceava a
furnizat materiale informative dedicate promovării turistice, economice și investiționale a județului
Suceava, care au fost utilizate în cadrul acțiunilor organizate de ambasadă, în data de 9 mai 2018 la
Chișinău, de Ziua Europei.
Pe data de 25 aprilie 2018, judeţul Suceava a primit vizita, Adjunctului șefului Misiunii
Statelor Unite ale Americii în România. În cadrul întâlnirii, reprezentanții județului au făcut o scurtă
prezentare a zonei și au evidențiat principalele oportunităţi de investiţii.
Pe data de 25 mai 2018, judeţul Suceava a primit vizita, ambasadorul Germaniei în
România. La întâlnire au participat și reprezentanții Primăriei Municipiului Suceava, ai Universității
”Ștefan cel Mare” din Suceava, precum și ai mediului de afaceri din județ.
Pe data de 26 septembrie 2018, judeţul Suceava a primit vizita, ambasadorului Irlandei în
România. Acesta a fost însoțit de atașatul comercial al ambasadei iar vizita a avut ca scop
identificarea unor oportunităţi de cooperare economică şi culturală, precum şi stimularea
raporturilor bilaterale dintre România, Irlanda şi în particular judeţul Suceava, în domenii de interes
precum agricultura, sectorul IT, turism, educaţie, tehnologii de vârf şi al producţiei alimentare.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 85/2018, s-a aprobat participarea județului
Suceava la Târgul Internațional pentru Investiții și Proiecte Imobiliare, Expo-Real 2018, care s-a
desfășurat la München, Germania, în perioada 8-10 octombrie 2018. Astfel, Consiliul Județean
Suceava a activat în calitate de co-expozant în standul României, organizat de către Camera de
Comerţ Româno-Germană, alături de companii private și de alte UAT-uri din România.
Reprezentanții județului au prezentat oferta investițională a zonei în materie de
infrastructură de transport, existența a două parcuri industriale, dezvoltarea activităților de agrement
la nivelul județului prin realizarea unui domeniu schiabil pe Giumalău, finalizarea unui tronson pe
masivul Runc - Câmpulung Moldovenesc, amenajarea unei pârtii de schi pe timp de vară la Gura
Humorului și a unui Aquapark, dezvoltarea unei baze balneare la Cacica, precum și construirea
unui spital de pediatrie în municipiul Suceava.
În data de 8 octombrie, delegația Consiliului Județean Suceava a participat la conferința
intitulată „România - destinație investițională”, deschisă de ziaristul german Andreas Schiller la
care a participat, din partea Băncii Mondiale, în calitate de expert de dezvoltare, domnul Marcel
Ionescu Heroiu.
Consulatul Român din Munchen, împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie românogermană, a organizat Gala Economiei Româneşti, la care au luat parte invitaţi din Germania şi din
România, precum şi toţi expozanții din Standul României prezenți la ExpoReal. Discursurile au
adus în atenţie proiectele care se află deja în derulare, dar şi potenţialul puţin valorificat din zona
Bucovinei.
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În luna octombrie 2018 a avut loc Misiunea economică a oamenilor de afaceri bavarezi în
județul Suceava, organizată de Ministerul Economiei din Bavaria. Delegaţia participantă la această
misiune a fost formată din 20 de oameni de afaceri bavarezi și a avut ca scop stabilirea de
parteneriate şi dezvoltarea relaţiilor de afaceri cu parteneri suceveni.
În data de 17.10.2018 delegaţia germană a avut întâlniri cu reprezentanți ai mediului de
afaceri din Suceava și ai administrației publice locale. Evenimentul a avut loc la Muzeul de Istorie
din Suceava și s-a desfășurat în două părți. La întâlnire au participat și oameni de afaceri din
Botoşani şi din regiunea Cernăuţi, Ucraina.
Activitatea INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL SUCEAVA în domeniul
RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE s-a concretizat într-o serie de acţiuni care au avut ca scop
intensificarea legăturilor dintre judeţul Suceava şi statele membre cu drepturi depline din Uniunea
Europeană, cât şi a acelora din spaţiul extracomunitar, în special transfrontalier, în speţă Ucraina.
În cursul anului 2018, Instituția Prefectului a primit:
- vizita de informare și documentare a Corpului Diplomatic acreditat la București, în județul
Suceava. Au participat reprezentanţi ai corpului diplomatic din 23 de state, acreditaţi la București ,
din care, 18 ambasadori din: Argentina, Algeria, Peru, Belarus, Egipt, Chile, Armenia,
Pakistan,Cuba, Uruguay, Azerbaidjan, Mexic, Slovacia, Coreea de Sud, Nigeria, Irak, Iran și
Turkmenistan. Vizita a avut ca obiectiv promovarea județului Suceava din punct de vedere turistic,
al patrimoniului cultural și istoric, precum și din perspectiva oportunităților investiționale din zonă.
- vizita Ambasadorului Republicii Belarus în România, E. S. Dl. Andrei Grinkevich, în
cadrul căreia s-au discutat aspecte privind investiţiile, forţa de muncă, mediul de afaceri, mediul
universitar, turismul şi activităţile culturale;
- vizita doamnei Monica Drăgan, Director de Programe și Consilier al Ambasadorului
Statelor Unite ale Americii în România, Excelența Sa, Domnul Hans Klemm. S-au analizat
aspectele privind relaţiile bilaterale româno-americane, dezvoltarea unor investiţii comune şi
întărirea legăturilor reprezentanţilor mediului de afaceri din cele două ţări, colaborările din
domeniul educaţional și cultural precum și promovarea obiectivelor turistice din zona Bucovinei.
- vizita Ambasadorului Republicii Federale Germania în România, E. S. Dl. Cord MeierKlodt în data de 25 mai 2018. S-au discutat aspecte privind relațiile bilaterale româno-germane și
întărirea legăturilor reprezentanților mediului de afaceri din cele două țări.
- vizita delegației Republicii Polone conduse de Mareșalul Senatului Republicii Polone,Dl.
Stanislaw Karczewski, în data de 17 iunie 2018. Au fost vizitate comunitățile poloneze din
localitățile Solonețul Nou și Cacica.
- vizita Consulului onorific al României în Ho Shi Min, D-na Tran Thi Thanh Nhan
(Vietnam). Tema discuțiilor purtate fiind promovarea turismului în Bucovina și consolidarea
relațiilor economice prin susținerea întâlnirilor comune a oamenilor de afaceri români și vietnamezi.
De asemenea, a avut loc, întrevederea cu Ambasadorul Irlandei, Excelența Sa, Domnul
Derek Feely. S-au discutat aspecte legate de relaţiile bilaterale româno-irlandeze și de identificarea
de noi oportunităților de afaceri pentru investitori irlandezi.
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Capitolul XV- CULTURĂ. CULTE. MINORITĂȚI
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ SUCEAVA îşi desfăşoară activitatea
conform H.G. 90 din 2010, ca serviciu public deconcentrat cu presonalitate juridică a Ministerului
Culturii şi Identităţii Naţionale, obiectivele şi acţiunile acesteia derivă din atribuţiile şi competenţele
legale în domeniul patrimoniului cultural naţional clasat.
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava are în jurisdicţie un număr de 518 monumente
istorice, din care 61 de situri arheologice cu nivele de locuire multiple. La acestea se mai adaugă
114 situri înscrise in Repertoriul Arheologic Naţional (RAN), din care 61 preluate din LMI, 18
biserici conform LMI şi 35 – investigate arheologic.
Pe parcursul anului 2018 s-au efectuat 342 inspecţii.
Pe teritoriul judeţului Suceava cifra monumentelor istorice clasate reprezintă în opinia
noastră circa ½ din cifra monumentelor istorice clasabile, procedurile de clasare fiind costisitoare şi
birocratizate.
Bugetul total al DJC Suceava pentru anul 2018 a fost de 628.01mii lei din care venituri
proprii 217,803 mii lei reprezentând 34,68% din bugetul total şi 65,32% în raport cu alocaţia
bugetară de stat.
Conform Legii 422/2001 în anul 2018 s-au eliberat un număr de 265 de avize, 3
documentaţii fiind trimise la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, conform legii, pentru
obţinerea avizului favorabil.
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava este sediul Comisiei Zonale a Monumentelor
Istorice nr. 7 pentru judeţele Suceava, Neamţ şi Botoşani, Directorul executiv al instituţiei fiind
secretarul acesteia.
Au fost organizate 11 şedinţe ale Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice în care au fost
analizate un număr de 191 dosare de solicitare pentru obţinerea avizului, pentru intervenţii pe
monumente sau zone de protecţie, din care 20 de dosare au fost respinse, 32 de dosare fiind amînate
şi 139 primind aviz favorabil.
În conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată, a HG 1502/2007 pentru aprobarea normelor metodologice privind cuantumul timbrului
monumentelor istorice, Ordonanţa 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
programelor şi proiectelor culturale precum şi Ordinul 2006/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul Cultural
Naţional, instituţia noastră a desfăşurat activităţi de monitorizare şi verificare a agenţilor economici
a căror activitate se încadrează în prevederile legale cuprinse în actele normative enumerate mai
sus.
Prin urmare în anul 2018, s-au desfăşurat pe teritoriul judeţului activităţi de verificare a
acelor operatori economici susceptibili a calcula, reţine şi vira Timbrul Monumentelor Istorice.
În urma acestor acţiuni au fost monitorizaţi 58 de agenţi economici a căror activitate ar fi
fost susceptibilă pentru calculul şi plata timbrului monumentelor istorice. Sumele pe care aceştia le
datorează sunt cunoscute de către Institutul Naţional al Patrimoniului, deoarece ele sunt virate în
contul gestionat de către acesta.
Deasemenea pe parcursul anului trecut, s-a urmărit şi respectarea prevederilor cuprinse atât
în Ordonanţa 51/1998 cât şi în Ordinul 2066/2011 privind îmbunătăţirea finanţării programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale, astfel încât au fost monitorizaţi 97 de agenţi economici în ceea ce
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priveşte obligaţiile de plată privind contribuţiile la Fondul Cultural Naţional. Cuantumul acestor
sume sunt cunoscute şi evidenţiate de gestionarul acestor sume şi anume Administraţia Fondului
Cultural Naţional.
Judeţul Suceava deţine un patrimoniu special, cel provenit din perioada imperială a zonei.
Deşi acest patrimoniu este important cantitav şi calitativ, din el s-a clasat foarte puţin.
Faptul implică primejduirea identităţii culturale a zonei(patrimoniu industrial, religios –
aparţinând comunităţilor creştine neortodoxe)
În muzee şi muzeele mănăstireşti, DJC Suceava are atribuţii şi competenţe numai în ce
priveşte patrimoniu mobil clasat, existând un total de 1679 de obiecte clasate conform CIMEC, din
care 641 clasate în categoria tezaur, iar 1038 în categoria fond aparţinând Muzeului Bucovinei,
Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Mănăstirii Dragomirna şi Mănăstirii Suceviţa, ritmul
clasării obiectelor ce aparţin patrimoniului mobil fiind foarte lent.
În anul 2017, conform Legii 182/2000, au fost eliberate un număr de 36 de certificate de
export, din care 30 certificate de export definitiv, 6 fiind certificate de export temporar.
Legea nu are prevederi care să oblige pe deţinători să claseze, procedurile de clasare sunt
costisitoare, dar cantitatea şi calitatea patrimoniului mobil clasabil de pe teritoriul judeţului, deţinut
de persoane juridice este foarte importantă. S-ar impune demersuri pentru creşterea ritmului de
clasare, implicând promovarea acestuia.
Activităţile în domeniul arheologiei se desfăşoară în instituţiile specializate în acest sens şi
anume Muzeul Bucovinei şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.
Teritoriul judeţului Suceava are un număr uriaş de perimetre de interes arheologic. Sunt
repertoriate şi marcate în PUG-uri ale UAT – urilor circa 843 de situri care însă nu au stabilite de
arheologi coduri de recunoaştere pentru a se putea contitui într-o bază juridică legală. DJC Suceava
întâmpină dificultăţi în activitatea specifică de protejare a acestor perimetre din cauze care ţin de
nerepertorierea şi neînregistrarea siturilor arheologice – activităţi aflate în competenţa
arheologilor(acreditaţi) şi a instituţiilor în care işi desfăşoară activitatea.
Pericolul rezultat din această situaţie, constă în riscul de distrugere a unor situri
arheologice(adică distrugerea iremediabilă a unor dovezi istorice).
Conform Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan,în au fost eliberate 42 de avize specifice.
Un alt aspect care trebuie menţionat este acela că pe teritoriul judeţului Suceava se află un
număr situat după estimarea noastră, între 200 şi 300 de monumente de for public, iar 15 dintre
acestea sunt înregistrate în Lista Monumentelor Istorice, conform Legii 422/2001.
În legătură cu aniversarea centenarului Marii Uniri, DJC Suceava, a realizat urmatoarele
proiecte :
expoziţia Marea Unire care constă într-un număr de 15 panouri color, prezentând momente istorice
importante legate de acest important eveniment, într-un tiraj de 50 de exemplare care au fost puse la
dispoziţia instituţiilor publice interesate.
tipărituri de promovare a patrimoniului cu sigla oficială a centenarului Marii Uniri (calendare şi
semne de carte).
a pregătit şi se află sub tipar lucrarea Patrimoniul 2018, care va avea un număr de 350 de pagini,
având drept scop promovarea patrimoniului Cultural al judeţului Suceava.
Au fost realizate activitățile cuprinse în lista minimală de programe și proiecte culturale ale
CENTRULUI CULTURAL „BUCOVINA”, aprobate pentru anul 2018.
Dezvoltarea educației artistice și culturale la nivelul învățământului preuniversitar,
precum și a cercetării științifice în domeniul patrimoniului la nivelul învățământului
universitar
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Au fost realizate activitățile cuprinse în lista minimală de programe și proiecte culturale a
Muzeului Bucovinei, aprobate pentru anul 2018.
Centenarul Marii Uniri
Au fost organizate simpozioane tematice, lansări de carte, expoziţii şi activităţi muzeale care
să marcheze momentele importante ale istoriei şi culturii locale, regionale şi naţionale.
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL SUCEAVA a propus Proiectul Pagini de
istorie: istoria Primului Război Mondial în fotografii. Unirea Bucovinei cu România care a fost
selectat de Ministerul Culturii și Identității Naționale în cadrul Calendarului evenimentelor
desfășurate la nivel național pentru marcarea Centenarului Marii Uniri și al Primului Război
Mondial.
Acțiunea cea mai importantă din cadrul proiectului a fost organizarea Expoziţiei „Suceava
acum 100 de ani - Fotografii inedite din colecţii personale”, ce a fost găzduită în Sala de festivități
a Gării Stației CFR Suceava, al cărei vernisaj desfășurat în cadrul Ședinței festive a Colegiului
Prefectural al județului Suceava din data de 27 noiembrie 2018. Au fost invitați oficialități din
partea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, parlamentari, un număr de
42 de primari ai autorităților publice locale de pe raza județului nostru, reprezentanții serviciilor
publice deconcentrate, conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, membrii
Comitetului Consultativ de Dialog Social pentru Persoanele Vârstnice, precum și elevii Școlii
Gimnaziale Nr. 1 Suceava care au participat cu desene proprii într-o mini expoziție alături de cele
177 de fotografii tematice selecționate în vederea evocării vieţii bucovinenilor de acum 100 de ani.
În cadrul evenimentului au fost transmise și înmânate distincții aniversare sub titulatura Centenarul
Marii Uniri unui număr de 3 veterani și 3 absolvenți ai unor instituții de învățământ militare. Pentru
activitatea desfășurată, 2 funcționari publici din cadrul Instituției Prefectului - județul Suceava au
primit „Emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne” din partea ministrului Carmen
Daniela Dan. Programul s-a încheiat cu un program de cântece patriotice susținut de corul Glasul
Bucovinei al Corului Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Petru Rareș, din Fălticeni.
În perioada, 27 noiembrie - 2 decembrie 2018, expoziția a fost vizitată de număr de
aproximativ 600 persoane.
Materialele realizate în cadrul proiectului au fost 335 de albume fotografice, 300 de
calendare cu cele 117 fotografii ale expoziţiei și cele 20 de afișe publicitare pentru promovarea
evenimentului.
Evenimentul a fost prezentat pe contul de facebook-ul al Instituției Prefectului - județul
Suceava și s-a bucurat de un real succes în mass-media județeană și regională.
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SUCEAVA, s-a implicat în diverse
evenimente și activități ale MINORITĂȚILOR NAȚIONALE , din care, putem exemplifica:
- Participarea la cea de a XXIX -a ediție a Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri
Bucovinene”. Acesta are o desfășurare itinerantă (Polonia – Jastrowie și Piła / 20 – 24 iunie; Lubań/
23-24 august, Dzierźoniów / 25 – 26 august); Ucraina – Cernăuți / 30 iunie – 1 august; România –
Câmpulung Moldovenesc / 27 – 29 iulie; Ungaria – Bonyhád / 3 – 5 august).
- Asigurarea sprijinului privind organizarea celei de-a XX-a ediții a Zilelor Culturii Polone sub
egida Uniunii Polonezilor din România. Perioada: 14-16 septembrie. Această amplă manifestare a
avut un caracter special fiind marcate o serie de evenimente specifice închinate Marii Uniri a
României și Centenarului redobândirii Independenței Poloniei.
- Participarea la acțiunile prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a Minorităților din 18 decembrie
2018, activitate organizată de Uniunea Ucrainenilor din România - Organizația Municipală Rădăuți.
- Participarea la manifestările cultural-artistice dedicate celei de-a 204-a aniversări a Zilei de naştere
a poetului naţional ucrainean Taras Şevcenko din data de 23 martie din localitățile Negostina și
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Siret. De altfel, pe tot parcursul lunii martie s-au desfăşurat mese rotunde, simpozioane şi activităţi
culturale la nivelul organizaţiilor locale U.U.R. din judeţul Suceava.
A fost asigurată participarea la Festivalul Interetnic „Convieţuiri“, ediţia a XXV-a,
organizat de Uniunea Ucrainenilor din România - filiala Suceava în data de 26 august din localitatea
Paltinu, comuna Vatra Moldoviței. Au participat formaţii ale comunităţii ucrainene, rrome, germane
şi a ruşilor-lipoveni din judeţul Suceava.

-

Pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Guvernului României de incluziune a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015 - 2020 , Instituţia
Prefectului judeţului Suceava împreună cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale reprezentate la nivel judeţean şi organizaţiile
nonguvernamentale ale romilor a acţionat pe doua planuri :
realizarea structurilor de implementare şi monitorizare precum şi de consolidarea a acestora;
rezolvarea problemelor comunitare în conformitate cu obiectivul principal: asigurarea incluziunii
socio-economice a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin implementarea unor politici
integrate în domeniul educaţiei, ocupării forţei de muncă, sănătăţii, locuirii, culturii şi infrastructurii
sociale.
În contextul Centenarului Marii Uniri, Biroul Județean pentru Romi a sprijinit organizarea în
municipiul Suceava în perioada 8 - 9 noiembrie 2018, a proiectului cultural “Caravana Marii
Uniri”, organizat de Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Centrul Național de
Cultură a Romilor Romano Kher, în cadrul căruia s-au desfășurat o serie de activităţi culturale, cu
participarea autorităţilor locale şi a oamenilor de cultură pe tema cunoașterii și înțelegerii
diversității culturale, a promovării educației interculturale și combaterii stereotipurilor și
prejudecăților referitoare la minoritățile din România.
În decursul anului 2018 consilierul pentru problemele romilor s-a deplasat în 10 localități cu
pondere mare de romi (Dolhasca, Voitinel, Valea Moldovei, Rădăuți, Pătrăuți, Vicovu de Sus,
Dornești, Ciprian Porumbescu, Șcheia, Gura Humorului).
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Capitolul XVI - TINERET ȘI SPORT
Activitatea DIRECȚIEI JUDEȚENE DE TINERET ȘI SPORT a vizat două paliere,
astfel:

- domeniul TINERETULUI






Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din Programul de centre de tineret - P1
Pentru activităţile derulate s-au atras fonduri în cuantum de 14.400 lei. Acţiunile derulate,
au fost diverse, antrenând un număr de aproximativ 100 de tineri. Spre deosebire de anul 2017, cele
mai multe dintre proiecte s-au desfasurat cu tinerii din județ, în sensul atragerii unui numar mai
mare de tineri care să participe regulat la activități desfășurate de coordonatorul centrului sau de
instituțiile și ONG-urile partenere.
Indicatori de rezultate :
. Număr total proiecte –4 din care
Informare și documentare - 2
Consiliere si consultanță -1
Educație nonformală-1
Număr total de participanţi/beneficiari - 100 /3000
Muncă şi antreprenoriat - 45
Consiliere si orientare profesionala -25
Educație nonformală- 30
Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul de susţinere a acţiunilor
de tineret- P2
Buget alocat – 77286 lei (46274 CLP şi 31012 proiecte proprii şi in parteneriat)
acţiuni din calendarul de acţiuni/ proiecte de tineret proprii şi/ sau în parteneriat ale DJST
În anul 2018 s-au derulat un număr de 6 acţiuni de tineret proprii şi în parteneriat.
Scopul Programul P2 a fost realizarea măsurilor strategiei în domeniul tineretului, iar obiectivul
principal a fost reprezentat de dezvoltarea şi diversificarea de acţiuni de tineret. Un aspect important
l-a constituit consultarea tinerilor in legătura cu nevoile lor reale, prin realizarea a mai multor
proiecte cum ar fi Importanța EU-RO 2019, România Centenară - Interculturalitate în An
Centenar , Crosul Tineretului
Practică în mediul rural, Tineri pentru comunitate proiecte care au făcut posibil dialogul intre
autoritățile publice locale, instituțiile de învățământ liceal, ONG-urile din toate localitățile in care
funcționează instituții de învățământ liceal. Acţiunile realizate au avut în vedere principalele
obiective ale Programului de guvernare în domeniul tineretului şi anume:
susţinerea participării active a societăţii civile la furnizarea serviciilor sociale şi
stimularea voluntariatului, construcţia unui sistem de securitate socială activă pentru tineri
diminuarea discriminărilor etnice, stimularea tinerilor din mediul rural şi din familii cu
venituri reduse
organizarea de întreceri sportive precum şi acces gratuit în bazele sportive publice
pentru tinerii proveniţi din familii cu venituri reduse
creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale în segmentul acţiunilor de şi
pentru tineret
Acţiunile derulate în cadrul programului P2 au implicat un număr de 1700 tineri participanţi
şi au avut aproximativ 7000 beneficiari. Bugetul total alocat acţiunilor derulate în cadrul
programului a fost de 31012 lei surse bugetare.
Este de menţionat de asemenea faptul că în anul 2018 s-a continuat colaborarea cu ONGurile cu care DJST Suceava are parteneriate încă din anii 2005-2006 şi de asemenea s-au continuat
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parteneriatele cu ONG-uri tinere, la început de drum (Fundația Județeană pentru Sporti și Tineret
Suceava) dar şi colaborări noi cu instituţii publice care demonstrează, prin specificul activităţii lor,
deschidere spre tineret (Centrul Cultural Bucovina, Primăria Suceava, Consiliul Județean Suceava)
Ca si in anul precedenți, în unele acţiuni de tineret, mai ales cele consilierea și orientarea
profesională parteneri de nădejde au fost instituţii publice ca Direcţia pentru Sănătate publică
Suceava, Prefectura Suceava, Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Suceava,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava, Centrul Judeţean
de Resurse Educaţionale Suceava, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educaţiei şi Formării Profesionale.
În ceea ce priveşte rezultatele proiectelor implementate în cadrul Programului P2 este de
menţionat faptul că numărul școlilor din care provin tinerii care s-au implicat în acţiuni de tineret ca
voluntari a crescut, faţă de anul 2017, ( nu doar instituții de la nivelul municipiului Suceava). Acest
fapt este demonstrat si de participarea mai numeroasă a tinerilor şi din alte localităţi ale judeţului la
acţiunile de tineret
Proiecte selectate la concursurile locale (CLP)
În ceea ce priveşte Concursul local de proiecte pentru tineret în anul 2018 au fost finanţate 4
proiecte:
•
Gala Tineretului din Suceava – Fundația Județeană pentru Tineret Suceava,
•
Un deceniu Youth can Do It - Asociaţia Youth Can do it,
•
Stimularea Implicarii tinerilor cu dizabilități în viața socială și profesională - Asociaţia
Bucovina pentru toți
•
Oportunități pentru Tineri - Asociația Creativities
Suma alocată finanţării de la buget a proiectelor a fost de 46274 lei . Numărul de tineri
participanţi la aceste proiecte a fost de 1600, beneficiarii fiind un număr de aproximativ 6000 de
tineri.
Modalităţi de colaborare cu organizaţiile de şi pentru tineret, consiliile elevilor organele
administraţiei publice locale şi alte instituţii cu atribuţii în domeniul tineretului.
Modalităţi de colaborare cu organizaţiile de şi pentru tineret, consiliile elevilor organele
administraţiei publice locale şi alte instituţii cu atribuţii în domeniul tineretului.
Activitatea DJST Suceava s-a derulat în anul 2018 sub auspiciile parteneriatului, atât la
nivelul structurilor neguvernamentale, cât şi la nivelul instituţiilor publice şi administraţiei publice
locale, proictele derulate în acest an au fost axate pe nevoile reale ale tinerilor.

-

Analiza activitatilor de tabere si turism scolar
Aceasta s-a desfășurat în conformitate cu prevederile și regulamentele Ministerului
Tineretului și Sportului privind Taberele sociale și taberele destinate persoanelor cu handicap.
Pentru anul 2017 au fost alocate un număr extreme de redus de locuri bugetate de MTS în
comparație cu nevoile județului:
42 locuri tabere sociale – acestea s-au derulat la 2 Mai, în Baza Turistică 2 Mai a DJST Constanța
80 locuri tabere pentru persoane cu handicap și însoțitorii acestora – acestea s-au desfășurat la 2
Mai în Baza Turistică 2 Mai a DJST Constanța.

- domeniul SPORT
Analiza rezultatelor obtinute de sportivii suceveni in anul 2018 prin prisma
activitatilor specifice derulate de Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava.
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Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava este serviciu public descentralizat al
Ministerului Tineretului şi Sportului, înfiinţat conform legii şi este finanţat prin alocaţie
extrabugetară şi bugetara.
Activitatea Direcţiei Judetene pentru Sport şi Tineret Suceava, în cursul anului 2018, s-a
desfăşurat în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare a activităţii de
educaţie fizică şi sport a judeţului Suceava în perioada 2016-2020.
Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Promovarea sportului de
performanţă” P1.
Programul „Promovarea Sportului de Performanţă” a avut următoarele caracteristici:
Numărul total de competiţii: - planificate: 140; realizate: 150.
Număr de competiţii finanţate: 75 cu suma de 87052 lei din subvenţie şi 340 lei din venituri proprii.
Costul mediu pe competiţie a fost de 1160 lei.
Susţinerea activităţii de performanţă: au fost finanţate cheltuieli cu alimentaţia de efort, pregătirea
sportivilor în cantonamente şi semicantonamente în sumă de 8288 lei pentru 68 sportivi.
Organizarea 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 – 302 acțiuni și evenimente sportive
Organizarea şi desfăşurarea activităţii sportive de către copii şi juniori - selecţie – 43 acțiuni
Asigurarea în colaborare cu federaţiile sportive a organizării şi desfăşurării în condiţii optime a
etapelor finale, precum şi pregătirea loturilor reprezentative – 6 acțiuni
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 – 25
acțiuni
Realizarea acţiunilor/activităţilor din Calendarul Sportiv Judeţean în cadrul Programului P2,,Sportul pentru toţi” – 116 acțiuni și evenimente
Formare voluntari și instructori
Formarea de instructori sportivi – 27 persoane
Încheierea de contracte de voluntariat în domeniul sportiv de performanţă şi ,,Sportul pentru toţi” –
14 contracte
Realizarea statisticii și evidenței sportive
Realizarea evidenţei structurilor sportive în Registrul Sportiv al Judeţului - 327 de structuri sportive
fără personalitate juridică aflate în evidențele instituției
Realizarea evidenţei rezultatelor obţinute de sportivii legitimați în judeţul Suceava în Competiţiile
internaționale oficiale – 60 medalii
Realizarea evidenţei rezultatelor obţinute de sportivii legitimați în judeţul Suceava în Competiţiile
naţionale oficiale – 310 medalii
Dezvoltarea relațiilor internaționale
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu sportivii din Regiunea Cernăuţi(Ucraina) şi Republica
Moldova – 4 acțiuni
Dezvoltarea bazei sportive
Dezvoltarea bazei materiale necesare activităţilor din judeţ – 3 baze sportive noi sau renovate
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Capitolul XVII - POLITICI PENTRU DIASPORĂ
În anul 2018, cele mai importante activități realizate de către CONSILIUL JUDEȚEAN
SUCEAVA în parteneriat cu celelate instituții societatea civilă și mass media în ceea ce privește
relația cu diaspora, au fost:
Prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 46/2018 s-a aprobat Parteneriatul de
colaborare între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava și Asociația Patronatul Județean al
Femeilor de Afaceri din IMM Suceava pentru promovarea, susținereași dezvoltarea
antreprenoriatului în rândul persoanelor din județul Suceava aflate în afara granițelor țării,
Consiliului Județean Suceava revenindu-i următoarele obligații:
- promovarea proiectelor „A.C.A.S.A = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranță,
Ambiție” și „StartUp 4 Diaspora” atât pe pagina de facebook „Relația cu diaspora”, cât și pe site-ul
oficial al instituției;
- asigurarea logisticii necesare pentru organizarea de întâlniri între membrii echipelor de
implementare ale proiectelor și potențialii beneficiari/beneficiari ai fondurilor alocate prin aceste
proiecte.
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a organizat la sediul Consiliului Județean
Suceava cea de-a treia etapă a proiectului „Descoperă și Cunoaște România” adresat cetățenilor de
origine română din Ucraina, prilej cu care un număr de 50 de cetățeni de origine română din
Ucraina au avut ocazia de a afla mai multe informații despre atribuțiile și activitatea consiliului
județean.
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în colaborare cu Consiliul Județean Suceava și
Instituția Prefectului Suceava a organizat la Palatul Administrativ prima etapă a Campaniei
„Informare acasă! Siguranță în lume!” destinată românilor care doresc să muncească, să studieze și
să locuiască în străinătate. Scopul campaniei a fost de a realiza o informare corectă și completă a
potențialilor migranți români în ceea ce privește drepturile pe care le au în statele membre ale
Uniunii Europene, întâlnirea fiind destinată reprezentanților grupului țintă, respectiv directori și
diriginți de liceu, reprezentanți ai consiliilor elevilor și ai organizațiilor de părinți.
Cea de-a treia ediție a evenimentului „Luna Diasporei” a debutat în data de 28 iulie 2018,
ocazie cu care s-a oferit distincția „Meritul Bucovinei” unor personalități din Diaspora care au reușit
să înregistreze succese deosebite în activitatea pe care o desfășoară peste hotare, promovând țara și
zona din care provin. Printre persoanele care au primit distincția „Meritul Bucovinei” s-a aflat și
doamna Ana-Maria Cuciureanu, care își desfășoară activitatea în Grecia, fiind președinta Asociației
Femeilor Românce din Grecia, în cadrul căreia funcționează Școala în limba română „Elena
Rosetti-Cuza”, organizată cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în anul 2013,
fiind cea mai mare școală de week-end în limba română, din Republica Elenă. Urmare solicitării
acesteia s-au efectuat demersurile necesare pentru obținerea unui număr de 263 de manuale
necesare pentru cursurile de limbă, cultură și civilizație românească, costurile acestora fiind
suportate de către Consiliul Județean Suceava.
Programul „Luna Diasporei 2018” a cuprins și alte acțiuni organizate de către instituțiile de
cultură aflate în subordinea Consiliului Județean.
În data de 17 septembrie 2018, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în colaborare cu
Consiliul Județean Suceava și Instituția Prefectului Suceava, a organizat la Palatul Administrativ,
cea de-a doua etapă a Campaniei „Informare acasă! Siguranță în lume!”, adresată primarilor și
reprezentanților din fiecare unitate administrativ-teritorială a județului Suceava.
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În contextul Centenarului Marii Uniri, Consiliul Județean Suceava a organizat, în data de 28
noiembrie 2018, o serie de manifestări menite să aducă în actualitate informații și mărturii ale
importantului eveniment, la care au fost invitați parteneri externi ai județului, asociații din diaspora,
parlamentari, primari, reprezentanți ai instituțiilor descentralizate din județ, reprezentanții
instituțiilor aflate în subordinea consiliului județean, ai minorităților naționale din județul Suceava,
ai Societății „Dorul” din New York și alți colaboratori din regiunea Nord-Est și din țară.
Cu această ocazie, județul Suceava a fost gazdă pentru reprezentanții Societății „Dorul” din
New York care au participat la cele mai importante acțiuni cuprinse în agenda manifestărilor
dedicate Centenarului Unirii Bucovinei cu Țara, precum și vizite la unele monumente istorice și
culturale.
Pe site-ul Consiliului județean și pe contul de Facebook, au fost postate peste 170 de
articole cu informații utile pentru sucevenii din diasporă, respectiv investițiile din județ, curse de
pe/înspre Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, calendarul de zbor sau noi oportunități de zbor,
promovarea evenimentelor organizate de către consiliul județean, scrisori deschise ale președintelui
Consiliului Județean Suceava pentru sucevenii din Diaspora, informații privind promovarea
județului Suceava în cadrul unor târguri naționale și internaționale, promovarea evenimentului
„Luna august - luna Diasporei”. De asemenea, pe site-ul consiliului județean, la secțiunea Relația cu
diaspora s-au postat „Mesajele Diasporei pentru județul Suceava în Anul Centenarului Marii
Uniri”.
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