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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 2019, în conformitate cu reglementările art. 6, alin. (1), pct. 1, litera f) din 

H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și 

instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

Raportul privind starea economică și socială la nivelul judeţului SUCEAVA pe anul 2019, 

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 subordinea 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. 
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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. 

ADMINISTRAŢA JUDEȚEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA (A.J.F.P) a realizat 

transpunerea în practică a măsurilor aferente obiectivelor din Strategia fiscal bugetată pe anul 2019. 

AJFP Suceava are misiunea de a asigura resursele pentru cheltuielile publice ale societăţii prin 

colectarea eficace şi eficientă a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului 

general consolidat din judeţul Suceava. 

Pentru a-şi îndeplini misiunea în mod optim, AJFP Suceava continuă îmbunătăţirea procesului 

de monitorizare a încasării creanţelor bugetare, susţinând astfel politica economică şi socială a 

Guvernului. 

În anul 2019, A.N.A.F. a continuat transpunerea în practică a politicii de administrare fiscală 

ale cărei axe prioritare privesc: 

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

- creşterea eficienţei şi dinamicii colectării, concomitent cu reducerea costurilor pentru 
fiecare leu colectat; 

- încurajarea conformării voluntare pentru asigurarea unei colectări rapide, la costuri reduse. 
 

A. PRINCIPALELE VENITURI BUGETARE REALIZATE PE TOTAL ŞI PE BUGETE ÎN 2019 

ŞI COMPARATIV CU REALIZĂRILE ANULUI 2018 

 

În anul 2019 faţă de anul 2018, condiţiile nu au fost comparabile din punct de vedere al 

contribuabililor administraţi, deoarece, începând cu 01 noiembrie 2018 în baza prevederilor Ordinului 

Preşedintelui ANAF  nr.  2716 / 2018, activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii a revenit 

la nivelul A.J.F.P. Suceava fiind preluată de la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi.  

Astfel, pentru a efectua o comparaţie corectă prezentăm mai jos încasările totale la nivel de 

judeţ pe anii 2018, 2019, din care sunt evidențiate separat încasările aferente contribuabililor mijlocii, 

iar pentru comparaţie s-au avut în vedere, în anii 2018 și 2019, veniturile bugetare mai puţin 

încasările aferente contribuabililor mijlocii. 
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-milioane lei- 

Venituri 
Total  venituri  

2018 

din care, 
contribuabili 
mijlocii 2018 

Total  venituri  
2019 

din care, 
contribuabili 
mijlocii 2019 

Total  venituri  
2018 fără 

contribuabili 
mijlocii 

Total  venituri  
2019 fără 

contribuabili 
mijlocii 

% Total 
venituri 2019 

fără 
contribuabili 

mijlocii / Total 
venituri 2018 

fără 
contribuabili 

mijlocii 
TOTAL BGC, 
administrat de 

A.N.A.F. 
1.788,64 98,93 2.559,64 603,27 1.689,71 1.956,37 115,78% 

Buget de stat  
(exclusiv 

încasări în vamă) 
din care: 

647,79 54,61 1.008,81 333,94 593,18 674,87 113,77% 

Impozit pe profit 39,13 3,84 107,02 70,06 35,29 36,96 104,73% 

Impozit pe venit 257,98 7,47 299,53 47,61 250,51 251,92 100,56% 

TVA (exclusiv 
încasări pentru 
importurile de 

bunuri) 

204,69 32,05 360,98 162,59 172,64 198,39 114,92% 

Accize (exclusiv 
încasări în vamă) 

0,80 0,71 5,00 5,04 0,09 -0,04 -44,44% 

Rest venituri 
(exclusiv 

încasări în vamă) 
145,19 10,54 236,28 48,64 134,65 187,64 139,35% 

Bugetul 
asigurărilor 

sociale de stat 
758,47 30,21 1.072,70 192,91 728,26 879,79 120,81% 

Bugetul 
Fondului 

Naţional Unic 
de Asigurări de 

Sănătate 

357,45 13,13 444,34 69,58 344,32 374,76 108,84% 

Bugetul 
asigurărilor 

pentru şomaj 
24,93 0,98 33,79 6,84 23,95 26,95 112,53% 

 
 
Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete)  
AJFP Suceava Anul 2019 (cumulat 01-12.2019) 

Buget  
Program 
încasări 

Încasări 
Grad de 
realizare 

BUGET DE STAT, din care: 1.006.140.000 1.008.807.739 100,27% 
Impozit Profit 103.130.000 107.024.885 103,78% 
Impozit Venit 296.790.000 299.526.201 100,92% 
TVA 349.880.000 360.982.107 103,17% 
Accize 5.330.000 5.001.684 93,84% 
Alte venituri 251.010.000 236.272.862 94,13% 
BUGET ASIG SOC STAT 1.081.890.000 1.072.704.217 99,15% 
BUGET SOMAJ 32.020.000 33.792.138 105,53% 
BUGET FNUASS 454.510.000 444.340.515 97,76% 
TOTAL BUGET GEN CONSOLIDAT 2.574.560.000 2.559.644.609 99,42% 
Notă: La data prezentei pentru primele 7 luni ale anului 2019 programul de încasări venituri bugetare primit de la ANAF 
este definitiv și este realizat în procent de 100%, pentru ultimele 5 luni ale anului 2019 programul de încasări venituri 
bugetare primit de la ANAF nu este definitivat, estimându-se o realizare de peste 100%. 
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Activitatea de gestiune 
Număr total contribuabili administrați, din care 278.632 
Număr persoane juridice 27.662 
Număr sedii secundare în administrare 580 
Număr persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent 8.686 
Număr persoane fizice care exercită profesii libere 3.749 
Număr membri întreprinderi familiale 2.776 
Număr alţi plătitori de impozite şi taxe 732 
Număr sedii secundare înregistrate 1.448 
Număr persoane fizice administrate de CNP 232.999 
Număr contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal: 
Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit 4.467 
Număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor 19.770 
Număr contribuabili plătitori de impozit specific 6 
Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit și de impozit specific 72 
Număr contribuabili plătitori înregistraţi în scopuri de TVA 10.202 
Număr contribuabili plătitori de contribuţii individuale de asigurări sociale reţinute de la 
asiguraţi  13.995 
Număr contribuabili plătitori de contribuţii individuale de asigurări de sănătate reţinute de la 
asiguraţi  14.024 
Număr contribuabili plătitori de contribuţie asiguratorie de muncă  14.032 

Număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor  14.035 
Număr contribuabili plătitori de taxa jocuri de noroc 8 
Număr contribuabili plătitori de accize 30 
Număr contribuabili plătitori de redevențe miniere 69 
Număr contribuabili plătitori de redevențe petroliere 0 
Număr contribuabili plătitori de impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și 
al gazului natural 0 
Număr contribuabili plătitori deimpozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor 
naturale, altele decât gazele naturale 526 
Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite ţintă de 
realizat  97% 
-declaraţii depuse în termen + declaraţii depuse în afara vectorului 753.368 

-declaraţii aşteptate conform vectorului fiscal + declaraţii depuse în afara vectorului 786.096 
 Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite – realizat 95,84% 

Observaţie: indicatorul  privind gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de 
impozite este realizat în procent de 98,80% 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): 167.280.681 
Total sume încasate la bugetul consolidat (lei) 2.559.644.609 
Pondere sume încasate din executare silită în total încasări 6,54% 
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Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane juridice – ţintă de 
realizat  79% 
-încasari/stingeri din arierate recuperabile la persoane juridice (lei) 760.656.061 
-total arierate recuperabile la persoane juridice (lei) 956.938.786 
Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane juridice - realizat 79,49% 
Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane fizice – ţintă de 
realizat  42% 
-încasari/stingeri din arierate recuperabile la persoane fizice (lei) 49.028.276 
-total arierate recuperabile la persoane fizice (lei) 101.160.705 
Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane fizice - realizat 48,47% 
Observaţie: în ceea ce priveşte rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane juridice indicatorul 
este realizat în proporție de 100,62% din ținta stabilită; în ceea în ceea ce priveşte rata de colectare a 
arieratelor recuperabile la persoane fizice indicatorul este realizat în proporție de 115,40% din ținta 
stabilită. 
 

Grad de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) inclusiv 
plăţi parţiale – ţintă de realizat 87% 

- sume încasate în termen (inclusiv plăţi anticipate şi autocompensări din tva, plaţi 
parţiale) 

2.040.266.404 
 

- sume declarate           2.553.979.773 
Grad de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) inclusiv 
plăţi parţiale – realizat  79,89% 
Observaţie: în ceea ce priveşte gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) 
inclusiv plăţi parţiale indicatorul este realizat în procent de 91,83% din ţinta stabilită. 
 

Număr de licitaţii organizate pentru valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate: 
 - număr licitaţii 146 
- sume încasate din licitaţii pentru valorificarea bunurilor mobile şi imobile 
sechestrate (lei) total 884.139 
 - din care TVA (lei) 75.913 
Debitori pentru care s-a deschis procedura de insolvenţă 
- număr  70 
- sume (lei) 44.768.464 

Înscrierea avizelor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare: 

Număr total de avize înscrise, din care: 228 

Avize iniţiale 170 

Avize de stingere 45 

Avize modificatoare 12 

Avize de reducere 1 

Avize de nulitate 0 

 
B. RAPORT INPECŢIE FISCALĂ COMPARATIV 2019 /2018 

În perioada ianuarie – decembrie 2019 s-a realizat la: 

- Persoane Juridice,  un număr de 822 acţiuni de control, din care: 
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 524 inspecţii fiscale parţiale; 

 275 controale inopinate; 

   23 constatări la faţa locului. 

Denumire indicator Ian-dec 2018 Ian-dec 2019 Indice ± % 

număr acţiuni realizate 731 822 112,45 
număr inspectori activi 42 41 97,62 

număr acţiuni realizate de un inspector 17,40 20,05 1,15 
 

Numărul de inspecţii fiscale generale şi inspecţii fiscale parţiale/inspector se prezintă astfel: 

Denumire indicator Ian-dec 2018 Ian-dec 2019 Indice ± % 
Număr inspecţii fiscale generale 0 0 0 
Număr inspecţii fiscale parţiale 546 524 95,97 

Număr controale inopinate 163 275 168,71 
Număr controale încrucişate 0 0 0 

Număr constatări la faţa locului 22 23 104,55 
Număr inspectori activi 42 41 97,62 

Număr  inspecţii fiscale generale / inspector 0 0 0 
Număr inspecţii fiscale parţiale / inspector 13,00 12,78 98,31 

 
Se observă o scădere a inspecţiilor fiscale parţiale cu 4,03%. În ceea ce priveşte alte tipuri de 

controale (inopinate, cercetări la faţa locului, încrucişate), acestea au înregistrat o crestere de la 185 în 

perioada ianuarie – decembrie 2018, la 298 în aceeaşi perioadă a anului 2019, respectiv cu 113 

controale. 

În perioada ianuarie – decembrie 2019, numărul de decizii de impunere emise în numărul de 

rapoarte întocmite a fost de 92,94%, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018 unde numărul de decizii 

de impunere emise în numărul de rapoarte întocmite a fost de 92,49%. 

 
Denumire indicator Ian-dec 2018 Ian-dec 2019 Indice ±% 

Număr total decizii de impunere emise 505 487 96,44 
Număr total de rapoarte de inspecţie fiscală 

întocmite 
546 524 95,97 

Pondere decizii de impunere în număr de 
rapoarte întocmite 

92,49% 92,94% 100,49 

 
Sumele suplimentare nete atrase în perioada ianuarie – decembrie 2019 au atins o valoare de 

50.815.498 lei, evidenţiindu-se o creştere cu 26.077.616 lei (105,42%) faţă de aceeaşi perioadă a 

anului 2018. 

 
Denumire indicator Ian-dec 2018 Ian-dec 2019 Indice ±% 

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

24.737.882 50.815.498 205,42 

Număr  inspectori activi 42 41 97,62 
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sume atrase suplimentar pe un inspector (mii lei) 588.997,19 1.239.402,39 210,43 

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

fiscale parţiale) au cunoscut o creştere în cifre absolute de la 45.307,48 lei/inspecţie fiscală în 

perioada ianuarie - decembrie 2019, la 96.976,14 lei/inspecţie fiscală în aceeași perioadă a anului 

2019, procentual realizările fiind mai mari cu 114,04%. 

 
Denumire indicator Ian-dec 2018 Ian-dec 2019 Indice ±% 

Număr  inspecţii fiscale (generale+ parţiale) 546 524 95,97 
sume suplimentar atrase nete (sume 
suplimentar atrase - sume aferente actelor 
contestate si admise)  - lei 

24.737.882 50.815.498 205,42 

sume suplimentare nete  atrase/inspecţie ( lei) 45.307,48 96.976,14 214,04 
 
Sumele stabilite suplimentar comparativ perioada ianuarie – decembrie 2018 cu ianuarie – 

decembrie 2019, pe categorii de debite, accesorii, amenzi şi TVA fără drept de rambursare, se 

prezintă astfel:  

ian-dec 2018 ian-dec 2019
debite (mii lei) 25032,01 50307,308
accesorii (mii lei) 0 0
amenzi (mii lei) 20,3 40
confiscări (mii lei) 0 6,94
TVA respins (mii lei) 2524,61 1708,291

27576,92 52062,539

25032,01

0 20,3

50307,308

0

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

debite (mii lei) accesorii (mii
lei)

amenzi (mii
lei)

 
Valoarea sumelor stabilite în perioada ianuarie – decembrie 2019  și ianuarie – decembrie 

este redată în tabelul de mai jos 

Denumire indicator Ian-dec 2018 Ian-dec 2019 Indice ±% 
Nr. decizii de impunere contestate 28 14 50,00 

Nr. total de rapoarte de inspecţie fiscală finalizate 
cu decizie de impunere 505 487 96,44 

ponderea nr. de contestaţii depuse de contribuabili 
în nr. deciziilor de impunere emise 5,54% 2,87% 51,81 
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În perioada ianuarie – decembrie 2019 s-au soluţionat un număr de 201 deconturi de TVA cu 

opţiune de rambursare. Din totalul solicitat de 28.929.349 lei, s-a respins la rambursare suma de 

1.708.291 lei (5,91%) şi s-a aprobat suma de 27.221.058 lei. S-a stabilit TVA suplimentar de plată în 

valoare de 563.313 lei şi accesorii în sumă de 0 lei. 

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 2019 s-au întocmit 12 sesizări penale pentru prejudicii 

care totalizează suma de 9.808.942 lei şi au fost instituite 16 decizii de măsuri asiguratorii pentru 

suma de 17.391.799 lei. De asemenea, s-a diminuat pierderea la un număr de 39 agenţi economici cu 

suma de 9.272.612 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. De asemenea, s-a diminuat pierderea la un număr de 49 agenţi economici cu 

suma de 12.155.989 lei. 

 
Persoane Fizice 

În perioada ianuarie – decembrie 2019, s-au realizat un număr de 372 acţiuni de control, în 

timp ce în aceeaşi perioadă a anului 2018 s-au realizat un număr de 316 acţiuni de control.Astfel, 

fiecare inspector a realizat în medie 26,57 acţiuni de control în perioada ianuarie – decembrie 2019, 

respectiv 22,57 acţiuni de control în aceeaşi perioadă a anului 2018.    

 
Denumire indicator Ian-dec 2018 Ian-dec 2019 Indice ±% 

Nr. inspecţii fiscale efectuate 292 358 122,60 
Nr. inspectori activi 14 14 100,00 

Nr. de inspecţii fiscale efectuate de un 
inspector pe an 

20,86 25,57 122,58 

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

Denumire indicator Ian-dec 2018 Ian-dec 2019 Indice ±% 
debite (lei) 10.098.931 7.664.152 75,89 

accesorii (lei) 0 0 0 
amenzi (lei ) 5.000 18.800 376,00 

confiscări (lei) 0 0 0 
Total ( lei) 10.103.931 7.682.952 76,04 

Sume aferente actelor contestate şi admise 
ori desfiinţate 

0 432.155 0 

Nr. inspectori activi 14 14 100,00 
Sume nete atrase suplimentar pe un 721.709,36 517.914,07 71,76 
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inspector ( lei) 
 
Se observă o scădere a sumelor suplimentar atrase pe un inspector cu un procent de 28,24% în 

perioada ianuarie – decembrie 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018. 

 

În perioada ianuarie – decembrie 2019, ponderea numărului de decizii de impunere 

contestate în totalul deciziilor de impunere emise a fost de 2,01%. 

7

349

număr decizii de impunere 
contestate

număr decizii de impunere 
emise

 
S-au întocmit 2 sesizări penale pentru prejudiciu de 64.232 lei şi nu au fost instituite măsuri 

asiguratorii.  

 

Principalele activităţi operative ale BIROULUI VAMAL DORNESTI în cursul anului 2019 

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 - 2019: 

 
 
 
 
 
 

Dinamica traficului: 

DINAMICA TRAFICULUI 2018 2019 
Vagoane controlate 47843 29525 

Camioane controlate 13122 15081 
Containere controlate 10652 14552 
Persoane controlate 19772 18719 
Trenuri controlate 3482 3402 

 
În cursul anului 2019 sumele încasate la bugetul de stat au crescut cu 104,3% faţă de anul 

precedent, astfel 

                                              Încasările pe surse de venituri: 

Număr Declaraţii 
vamale import, 
antrepozitare şi 

admitere temporară  

Exporturi 
 efectuate 

Exporturi sosite de 
la alte vămi pentru 
confirmarea ieşirii 

din ţară a 
mărfurilor 

Declaraţii sumare 
de intrare 

prelucrate (analiza 
de risc la intrarea 
în comunitate a 

mărfurilor) 

Număr Total 
declaraţii 
vamale 

prelucrate 

16259 6473 83 1222 24037 
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INDICATORI 2018 2019 
TAXE VAMALE 11.667.081 LEI 17.297.431 LEI 

T.V.A. 119.678.416 LEI 120.619.895 LEI 
ACCIZE 6.809.407 LEI 6.377.017 LEI 

ALTE VENITURI 351.627 LEI 126.171 LEI 
 

TOTAL 
 

138.506.531 LEI 
 

144.420.514 LEI 

 
 

Nr. operaţiunilor de tranzit derulate în cursul anului 2019: 
 

 
 
 
 
 
 
 În anul 2019 au fost întocmite un număr de 7 (şapte) 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 25.000 lei. Au fost confiscate 108.400 

buc.ţigarete (5420 pachete) diverse mărci (Rothmans, Marble, Ashima, Kent), valoarea confiscărilor 

fiind de 77.426 lei. 

Urmare a activităţii de control ulterior efectuat şi a cotelor alocate în cadrul contingentelor 

tarifare pentru importul în Uniune a unor anumite produse (zahăr din sfeclă de zahăr, bare din oţel 

nealiat) s-au întocmit nu nr. de 28 Procese Verbale de Control (Decizii pentru regularizarea situaţiei 

privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal) stabilindu – se suplimentar un cuantum 

de 328.869 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 

1954 colete faţă de 1330 în anul 2018, fiind emise 620 chitanţe vamale (434 chitaţe emise în anul 

2018) şi s-au încasat 33.252 lei cuantum drepturi vamale (23.459 lei drepturi vamale încasate în 

cursul anului 2018). 

  

 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 2019 comparatriv cu anul 2018, sunt următorii:  

I. Analiză trafic: 
                     
Analiză trafic 2018 2019 Dinamica 
 Intrare Ieşire Intrare Ieşire Intrare Ieşire 

Tranzite 
TIR 

Tranzite 
NCTS (T1/T2) 

Tranzite poştale 

Emi
se 

Sosite Emise Sosite Emise Sosite 

37 161 1099 11822 68 365 
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Călători 971801 958550 1233748 1194219 127 % 125 % 
Autoturisme 194989 192591 223272 223139 115 % 116 % 
Autocamioane 50571 57510 54839 60930 108 % 106 % 
Microbuze 63671 61059 96032 89511 151 % 147 % 
Autocare 3571 3500 4435 4348 124 % 124 % 
Alte autovehicole 830 606 1008 794 121 % 131 % 

 
II. Operaţiuni vamale efectuate:               

  
Nr. 
Crt. 

Operaţiuni vamale efectuate 2018 2019 Dinamica 
 
 

1 Număr de adeverințe de reținere 
a bunurilor emise 

706 218 31% 

2 Număr de adeverințe de reținere 
a  bunurilor abandonate emise 

253 208 82% 

3 Număr de adeverințe de reținere 
a  bunurilor confiscate emise 

305 194 68% 

4 Țigarete reținute (pachete) și 
trecute în propietatea statului 
 

978279 2852 0% 

5 Țigarete abandonate (pachete) și 
trecute în propietatea statului 

6287 6105 97% 

6 Țigarete confiscate (pachete) și 
trecute în propietatea statului 

64085 42418 66% 

7 Țigarete reținute (pachete) în 
urma constatării unor infracțiuni 
și trecute în propietatea statului 
 

968183 3032 0% 

8 Număr de cazuri de infracțiuni 
înregistrate 

8 3 38% 

9 Alcool reținut (litri) 549,3 114 21% 
10 Alcool abandonat (litri) 75 15 20% 
11 Alcool confiscat (litri) 168,6 96 57% 
12 Număr de procese verbale de 

contravenție emise 
213 145 68% 

13 Cuantum amenzi aplicate 994000 lei 641500 lei 65% 
14 Număr de autovehicole reținute 

în vederea achitării amenzilor 
61 41 67% 

15 Număr de autovehicole reținute 
în vederea confiscării 

40 16 40% 

16 Număr de chitanțe vamale emise 
către persoane fizice 

22 90 409% 

17 Drepturi vamale încasate de la 
persoane fizice 

8937 lei 71400 lei 799% 

18 Autovehicole scanate 0 0 - 
19 Sume îcasate în urma constatării 

unor prejudicii  
222033 lei 454457 lei 205% 

20 Număr de operațiuni de tranzit 
emise 

50183 50798 101% 

21 Număr de operațiuni de tranzit 26983 24861 92% 
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sosite 
22 Număr de operațiuni de export 

confirmate 
20601 22522 109% 

La BIROUL VAMAL DE INTERIOR SUCEAVA, încăsările comparative de venituri 

bugetare realizate de BVI Suceava în anul 2019 și în anul 2018 sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 
SITUATIE PLAN INCASARI BVI SUCEAVA 

2018 
 

2019 
 

LUNA 
PROGRAM 
INCASARI 

INCASAT 

GRAD 
REALIZ 

PROGRAM 
INCASARI 

PROGRAM 
INCASARI 

INCASAT 

GRAD 
REALIZ 

PROGRAM 
INCASARI 

IANUARIE 2.270.000 2.276.639 100,29 2,424,500 2,424,745 100.01 
FEBRUARIE 2.550.000 2.558.790 100,34 2,673,000 2,673,398 100.01 
MARTIE 2.521.000 2.521.622 100,02 2,895,000 2,895,265 100.01 
APRILIE 2.345.000 2.345.199 100,01 2,821,000 2,820,360 99.98 
MAI 3.227.000 3.227.048 100,00 3,156,000 3,155,693 99.99 
IUNIE 2.767.000 2.767.443 100,02 3,324,000 3,321,526 99.93 
IULIE 2.863.000 2.863.113 100,00 3,773,000 3,773,417 100.01 
AUGUST 2.910.000 2.911.422 100,05 2,783,000 2,927,216 105.18 
SEPTEMBRIE 2.980.000 2.979.593 99,99 2,830,000 3,366,680 118.96 
OCTOMBRIE 2.700.000 2.704.240 100,16 2,930,000 3,142,794 107.26 
NOIEMBRIE 3.180.000 3.182.832 100,09 2,800,000 2,908,919 103.89 
DECEMBRIE 3.000.000 3.025.097 100,84 2,200,000 2,299,941 104.54 

TOTAL 33.313.000 33.363.038 100,15 34,609,500 35,709,954 103.18 

 

 Declarații vamale prelucrate în anul 2019 comparativ cu anul 2018. 

INDICATOR 
 
 

2018 2019 
Dinamica (%) 

 
 

Numar total de declaratii vamale procesate: 7586 6813 89,81 

►Punere in libera circulatie 2703 2493 92,23 

►Export 2588 2293 88,6 

►Tranzit, din care 2295 2027 88,32 

     ─emise 122 49 40,16 

     ─sosite 2173 1978 91,03 

TOTAL GENERAL OPERATIUNI 7586 6813 89,81 

 

Se constată o scădere a numărului de operațiuni efectuate în cadrul Biroului Vamal de Interior 

Suceava – 10.19%. Personalul din cadrul compartimentului supraveghere și control vamal a scăzut 

cu 37,5%.  

 Activitatea de vămuire a mărfurilor în anul 2019, comparativ cu anul 2018 

Indicator 2018 2019 
Dinamica 

(%) 

►Procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor  
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─Numar 16 8 50 

─Valoare 38000 10000 26.3 

Activitate poșta în anul 2018 comparativ cu anul 2019. 

Colete postale 
intrate controlate 

2018 2019 Dinamica 
(%) 

2018 2019 Dinamica 
(%) 

1101 1022 93 1033 964  93 
Subbenzi 

intrate controlate 

2018 2019 Dinamica 
(%) 

2018 2019 Dinamica 
(%) 

6867 10164  148 6621 9005  136 
Drepturi vamale incasate 

2018 2019 Dinamica (%) 
202702 272740 135 

 

 Activitate control ulterior şi reverificare declaraţii vamale. 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE INDICATOR 
 

2018 
 

2019 
Dinamica  

(%) 
1 Numărul de acţiuni 0  0  0  

2 Numărul de reverificari ale declaraţiilor vamale 3308 811 24,5 

3 
Numărul de fraude/iregularităţi vamale 
identificate 

0/3 0/30 1000 

4 Total sume constatate, din care: 6809 135775 1994 

4a 

Sume constatate suplimentar din decizii de 
regularizare (diferenţe de drepturi vamale şi alte 
impozite şi taxe, inclusiv accesoriile aferente). 

6809 135775 1994 

4b 
Sume constatate suplimentar din procesele 
verbale de control. 

0 0  

4c Valoarea sancţiunilor contravenţionale aplicate 0 0  

4d Valoarea mărfurilor confiscate 0 241  

5 Nr. sesizări penale 
0 0 

 

 

b. Activitatea desfăşurată în domeniul produselor accizabile 

 Supraveghere produse accizabile 

Nr. crt. Tip  activitate/actiune  desfasurata 

SUCEAVA 
Numar actiuni Dinamica numar 

actiuni                                
(%) 2018 2019 

1  
Livrari alcool etilic si/sau produse 
alcoolice 0 0  

2  Livrari alcool etilic denaturat 0 0  
3  Receptie materii prime 0 0  
4  Denaturari alcool 0 0  



 
16 
 

5  Verificari conditii autorizare 28 38 135,7 

6  
Sigilari/desigilari instalatii productie 
alcool 0 0  

7  Desigilari auto - nr. 50 36 72 
8  Desigilari vagoane - nr. 38 14 36,8 
9  Numar e-DA emise - total 59 5 8,5 

10  Numar e-DA sosite - total 393 462 117,5 
11  Numar e-DA anulate 0 0  

12  Inventariere stocuri  materii prime si 
produse finite la antrepozitarii autorizati 
pentru productia de alcool 

0 0  
TOTAL    

 

  Activitatea de autorizari în domeniul produselor accizabile. 

Indicator  
2018 

 
2019 

Dinamica 
(%) 

Verificare condiţii preautorizare 23 36 156,5 
Înregistrare gospodării individuale producţie rachiuri pentru consum 
propriu 

2 5 250 

Actualizare garanţii AF, DÎ, EÎ. 5 5 100 
Aprobare comenzi banderole 8 9 112,5 
Revocări atestate- la cerere 1 5 500 
Propuneri reautorizare AF, DI, EI. 3 5 166,7 
Supraveghere operaţiuni de denaturare 0 0  

 

 Situaţia operatorilor economici cu produse accizabile. 

Tip operator 2018 2019 Dinamica % 

Total antrepozitari 6 6 100 
alcool si bauturi alcoolice 3 3 100 
produse energetice 3 3 100 
tutun 0 0  
Total destinatari inregistrati (inclusiv ocazionali) 

6 2 33,3 
alcool si bauturi alcoolice 6 2 33,3 
produse energetice 0 0  
tutun 0 0  
Total utilizatori finali 7 8 114,3 
alcool si bauturi alcoolice 0 0  
produse energetice 7 8 114,3 
Total operatori economici autorizati activitate 
angro * 51 47 91,2 
alcool si bauturi alcoolice * 19 19 100 
produse energetice 32 28 87,5 
tutun * 11 11 100 
Total operatori economici atestati activitate 
distributie carburanti en detail ** 72 65 90,3 
Total operatori economici cu produse supuse 
accizelor nearmonizate 0 0  
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BUGETUL JUDEȚULUI SUCEAVA pe anul 2019 a fost aprobat prin Hotărâre a 

Consiliului Judeţean Suceava şi rectificat ulterior . 

Prevederile bugetare înscrise în bugetul propriu al județului Suceava pe anul 2019 însumează  

404.840.554 lei la partea de venituri și 457.896.656 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit 

planificat de 53.056.102 lei, finanțat din excedentul bugetului local, conform prevederilor legale. 

La finalul anului 2019, încasările realizate au fost de 380.632.950,89 lei, reprezentând 

94,02% față de bugetul aprobat, iar plățile nete au fost de 397.090.248,49 lei, reprezentând 86,72% 

față de bugetul aprobat. Execuția bugetară se închide cu un deficit de 16.457.297 lei. 

 S-au publicat în termenele legale proiectul de buget supus consultării publice, bugetul inițial 

aprobat pentru anul 2019 și situațiile financiare trimestriale. 

 Toate cheltuielile au fost angajate şi ordonanţate la plată cu respectarea prevederilor legale, 

după o temeinică analiză a necesităţii şi oportunităţii efectuării acestora. 

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. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, s-au luat măsuri pentru a 

elimina orice perturbare în derularea Programului, în cursul anului şcolar 2018/2019. 

Suma alocată derulării acestor programe a fost de 17.969.000 lei, din care s-au achitat 

15.463.086,11 lei, beneficiind de produse un număr 15.688 preșcolari și 62.034 elevi.  

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.  

În cursul anului 2019, s-au tipărit 6.500 atestate de producător, din care s-au distribuit către 

consiliile locale 6.147 atestate. La data de 31.12.2019, stocul a fost de 353 atestate. 

Din cele 6.500 carnete de comercializare a produselor agricole, s-au distribuit primăriilor de 

pe raza judeţului 6.309 și au rămas în stoc 191 carnete de comercializare a produselor agricole. 
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Capitolul II – ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE .  
 

Numărul total al firmelor existente (neradiate), la 31.12.2019, în judeţul Suceava, era 33.786, 

din care: 

- persoane juridice  23.176 

 din care:  - societăţi pe acţiuni 188 

    - societăţi cu răspundere limitată                22811 

                          - societăţi în nume colectiv 44         

   - regii de interes local              3 

    - cooperative agricole                                               48 

                         - cooperative meşteşugăreşti         2 

   - cooperative de consum                                            1 

   - organizaţii cooperatiste de credit              3 

   - societăţi cooperative              75 

   - altele 1 

- persoane fizice 10.610    

 din care:  - persoane fizice 5318 

  - întreprinderi familiale  1344 

  - întreprinderi individuale 3948 

Pe domenii de activitate: 

 Domeniu activitate Nr_firme 

G 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor                                                                                                          10950 

F Construcţii                                                                                                                                                                                             3463 
C Industria prelucrătoare                                                                                                      3337 
H Transport şi depozitare                                                                                                      3153 
A Agricultură, silvicultură şi pescuit                                                                                           3047 
I Hoteluri şi restaurante                                                                                                                                                       2457 
M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice                                                                                                                                                         2167 
S Alte activităţi de servicii 1142 
N Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport                                     914 
J Informaţii şi comunicaţii                                                                                                    751 
R Activităţi de spectacole, culturale şi recreative                                                                            566 
Q Sănătate şi asistenţă socială                                                                                                504 
K Intermedieri financiare şi asigurări                                                                                                                                    360 
L Tranzacţii imobiliare                                                                                                                                                                                   315 
P Învăţământ                                                                                                                   302 
E Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare                                           146 

D 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat                                                                                                              140 

B Industria extractivă                                                                                                                                    61 
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O Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public                                                                                                                                 10 

T 

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

  33786 
 

În 2019 au fost înmatriculaţi 2.724 agenţi economici: SRL – 2016, CA – 5 , PFA – 413, II – 

238, IF – 48, SA – 3, SCE - 1 iar 1505 s-au radiat. 

În judeţul Suceava existau un număr de  880 agenţi economici cu participare străină,  cei mai 

importanţi ca număr şi capital social provenind din următoarele ţări: 

 
Nr. 

crt. 

Ţara Număr 

firme 

Total capital social 

(lei) 

1. Italia 235 15718286,72 
2. Germania 75 15789806,13 
3. Ucraina 72 637360,00 
4. Spania 60 550860,00 
5. Franţa 51 111238834,70 
6. Austria 48 1142637202,50 
7. Moldova 44 157360,00 
8. SUA 39 636462,60 

 

După valoarea capitalului social, cele mai importante ţări sunt: 

Nr. 

crt. 

Ţara Număr 

firme 

Total capital social 

(lei) 

1. Austria 48 1142637202,50 
2. Franţa 51 111238834,70 
3. Luxemburg 3 53071055,00 
4. Marea Britanie 22 25772720,00 
5. Germania 75 15789806,13 
6. Italia 235 15718286,72 
7. Belgia 36 14843521,00 
8. Elveţia 13 14385119,05 

 
Principalele domenii de activitate ale firmelor cu capital străin: 

 Domeniu activitate Nr_firme 
G Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor                              257 
F Construcţii                                                                                                                                                                                             127 
C Industria prelucrătoare                                                                                                                                       113 
H Transport şi depozitare                                                                                                                                                                                 79 
I Hoteluri şi restaurante                                                                                                                                                                                 63 
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Indicele producţiei industriale,. serie brută, comparativ cu  anul 2018, a fost 98,5%. 

 

Evolutia indicilor productiei industriale, serie bruta
                                                  luna corespunzatoare din anul 2018 = 100
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.  

In anul 2019 indicele cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, 

faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018, a fost 101,8%.  

 

Evolutia indicilor valorici ai cifrei de afaceri din industrie 

luna corespunzatoare din anul 2018=100
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  Supravegherea metrologică a utilizării mijloacelor de măsurare s-a realizat pentru a 

stabili conformitatea mijloacelor de măsurare cu modelele aprobate şi gradul de menţinere a 

caracteristicilor metrologice ale acestora, pe perioada utilizării. 

În acest  au fost efectuate: 

-  verificări metrologice la   4.285  mijloace de măsurare; 

 -  etalonări pentru 413 mijloace de măsurare, 

rezultând un venit de  482.563,00 lei.  

 
În anul 2019 au fost efectuate 71 controale prin inspecţii şi testări inopinate, în locurile unde 

se efectuează măsurări din domenii de interes public şi au fost urmărite existenţa şi valabilitatea 
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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 s-a realizat prin efectuarea de verificări prin măsurări şi 

analize statistice 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 

privind produsele preambalate la 8 operatori economici din judeţ, în urma cărora s-au verificat un 

număr de 14 sortimente de produse preambalate, rezultând un venit de 7.649,00 lei. 

  
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 2019 au fost efectuate evaluări / reevaluări pentru acordarea a 21 avize metrologice și a 6 

autorizații laboratoare de verificări metrologice. 

S-au supravegheat, prin testare, un număr de 481 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 145.175,00 lei.  

Controlul tehnic al mijloacelor de joc de noroc se exercită prin aprobări de tip şi verificări 

tehnice iniţiale şi periodice. În anul 2019 SJML Suceava a efectuat 1.506 de verificări tehnice 

inițiale / periodice cu o valoare de 445.007,00 lei. 

Valoarea totală a activităţii din anul 2019 a fost de 1.080.394,00 lei, pentru servicii 

metrologice şi tehnice de la operatori economici şi persoane fizice din domeniul tranzacţiilor 

comerciale, reparaţiilor (service) auto, utilităţilor publice, jocurilor de noroc şi divertisment, etc.   

 
Activitatea de verificări tehnice în utilizare la echipamentele și instalațiile aflate în raza de 

activitate a sucursalei Suceava a COMPANIEI NAŢIONALE PENTRU CONTROLUL 

CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A. 

SUCURSALA SUCEAVA CNCIR SA în cea mai mare pondere o constituie verificările tehnice a 

utilajelor  în utilizare (87,2%), verificările la instalațiile scadente dar trebuie remarcat faptul că un 

procent de 12,8% din totalul verificărilor a fost realizat la echipamentele/instalațile noi. Toate aceste 

verificări tehnice în utilizare s-au finalizat cu întocmirea unui număr de 2.264 de rapoarte de 

inspecție. CNCIR Sucursala Suceava a efectuat în anul 2019 verificări, examinări și încercări pentru 

stabilirea stării tehnice, evaluarea duratei remanente de funcționare și stabilirea condițiilor de 

funcționare în siguranță la un număr de 93 de echipamente.  
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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 = 148 verificări) și pentru verificările tehnice în vederea admiterii funcționării 

arzătoarelor (reglementate de PT ISCIR C2-2010 = 55 verificări) și verificări ale instalației de ardere 

și automatizare aferente cazanelor de abur, apă fierbinte și apă caldă domeniu reglementat de PT 

ISCIR C11-2010 = 97 verificări. Au fost efectuate în anul 2019 un număr de 300 verificări tehnice 

specifice acestor domenii de lucru.  

 Totodată CNCIR SA este autorizată de către ISCIR pentru formarea profesională a adulților, 

efectuând un număr de 40 de cusuri autorizate pe domeniile reglementate ISCIR, la care au participat 

647 persoane.   

 

COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR 

SUCEAVA (CJPC SUCEAVA) în baza a 62  tematicilor naţionale, in decursul anului 2019 s 

efectuat controale pe diverse categorii de produse alimentare importante în meniul consumatorilor 

cum ar fi carnea şi produsele din carne, peştele şi conservele de peşte, laptele şi produsele lactate în 

care s-au urmărit de asemenea calitatea produselor, modul de informare al consumatorilor, condiţiile 

de transport şi depozitare, respectarea cerinţelor legale în cazul promoţiilor şi/sau a reducerilor de 

preţ. 

Şi piaţa bunurilor nealimentare a fost îndeaproape monitorizată efectuându-se controale pe o 

gamă variată de produse cum ar fi aparatura electrocasnica, produse textile, flori, jucării, piese 

auto, rechizite si uniforme şcolare,etc. La toate acestea s-a urmărit calitatea produselor, modul de 

informare al consumatorilor, existenţa traducerii în limba română a instrucţiunilor de utilizare şi a 

avertismentelor specifice, afişarea preţurilor, existenta si continutul certificatelor de garanţie 

(acolo unde este cazul), adică respectarea prevederilor legale generale şi specifice la 

comercializarea acestor produse. 

O alta acţiune importanta desfasurata de CJPC Suceava a fost cea de verificare a activității 

de prestări servicii in domeniul turismului, respectiv activitatea de cazare si de alimentatie 

publica in restaurante. 

Numarul total de actiuni de control efectuate de comisarii CJPC Suceava în anul 2019 a fost 

de 1.858 și în urma deficiențelor constatate au fost  aplicate 354 avertismente, 509 amenzi în valoare 

cu o valoare totală de 1,24 milioane lei. 

 Controalele efectuate, s-au desfășurat in baza a 1210 reclamații privind respectarea 

prevederilor legale din domeniul comercializării produselor și a prestărilor de servicii. 
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Capitolul III – FONDURI EUROPENE  
 

La nivelul judetului Suceava din datele care ne-au fost furnizate, la sfârșitul anului 2019, de  

unitățile administrative, se aflau în derulare un număr de 226 proiecte cu finanțare europeană în 

valoare totală de 2.616,915 mil.  lei. Dintre acestea la nivelul Consiliul Județean Suceava se aflau în 

implementare 8 proiecte cu finanțare europeană în valoare de 249, 252 milioane lei, depuse spre 

finanțare încă 9 proiecte în valoare totală de 46,935 mil. lei . 

 Proiecte în cadrul cărora CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA a îndeplinit calitatea de 

beneficiar al finanțării, partener lider și partener cu buget propriu. 

1. Proiectul „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră Strategică 1: Iași-Suceava”, cod SMIS 

110622, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - Programul Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 

și locală, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Contractul de 

finanțare nerambursabilă nr. 390/4.09.2017 a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene și parteneriatul dintre Județul Iași, în calitate de lider și 

Județul Suceava, în calitate de partener.  

A fost demarată procedura de achiziție publică a lucrărilor, pe două loturi, Consiliul Județean 

Iași, în calitate de lider de parteneriat, a încheiat contractele de servicii de management a execuției 

investiției, de informare și publicitate, de verificare tehnică cu verificatori de proiecte autorizați și 

servicii de audit al cheltuielilor efectuate, aferente ambilor parteneri.  

2. Proiectul „Etică și integritate în județul Suceava”, finanțat în cadrul Programului 

Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Componenta 1 - Sprijinirea măsurilor 

referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile 

mai puțin dezvoltate, s-a implementat în perioada 14.08.2018-14.12.2019. Obiectivul general l-a 

reprezentat creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Suceava și a 

unităților administrativ - teritoriale și instituțiilor publice din județul Suceava. Valoarea totală a 

proiectului a fost de 334.658,34 lei. 

      3. Proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. 

Stelian” Rădăuți”, implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020,  Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiții (PI) 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.. Valoarea totală a proiectului este de 965.457,16 lei, 
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valoarea totală eligibilă este de 777.766,06 lei, iar contribuția Consiliului Județean Suceava este de 

15.555,33 lei.  

4. Proiectul „Șanse egale pentru un viitor mai bun”, finanțat în cadrul Programului 

Operațional Regional 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.  

Valoarea totală a proiectului este de 3.761.493,00 lei, contribuția Consiliului Județean 

Suceava fiind de 75.229,87 lei.  

5. Proiectul „Smart Travel Bucovina”, finanțat 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. Contractul de finanțare a fost semnat 

în data de 7.11.2019. 

             6. Proiectul „Învățământ special în zona transfrontalieră Suceava - Cernăuți: modern, 

incluziv și adecvat pieței forței de muncă”, finanțat în cadrul Programului Operațional Comun 

România - Ucraina 2014-2020, Obiectivul tematic 1: Dezvoltarea competențelor și sprijin pentru 

cercetare și inovare prin facilitarea cooperării la nivel local, regional și central, Prioritatea 1.1 

Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității 

acesteia, acțiune soft.  

  În perioada octombrie - noiembrie 2019, au fost parcurse toate etapele perioadei de 

precontractare, iar pe data de 17.12.2019 s-a semnat contractul de grant 2SOFT/1.1/35, care se va 

derula pe o durată de 18 luni. 

 7. „Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava”, proiect 

depus în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 

carbon. Consiliul județean are calitatea de partener în cadrul proiectului, fără contribuție financiară. 

Proiectul se derulează în perioada 30.07.2018 - 30.04.2021,  cu o valoare totală de 7.513.489,93 lei. 

8. „Creșterea calității vieții în Orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații 

urbane moderne”, proiect 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. Acesta este depus în 

parteneriat cu Orașul Siret, Consiliul Județean Suceava având calitatea de partener. Valoarea totală a 
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proiectului este de 24.313.710,13 lei, din care valoare investiției aferentă Consiliului Județean 

Suceava este de 7.792.838,95 lei. Proiectul vizează, printre altele, reabilitarea/modernizarea Muzeului 

de Istorie Siret, o expoziția permanentă și realizarea Memorialului holocaustului evreilor din 

Bucovina. 

 

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 proiectului fiind de 30.844.536,12 lei. A fost transmis Raportul de durabilitate aferent anului 

4 de sustenabilitate. 

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 către Ministerul Comunicațiilor și Societății 

Informaționale, Rapoarte tehnice de monitorizare a celor 15 UAT - uri partenere în cadrul proiectului 

aflat în anul 4 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 3 de 

sustenabilitate și a fost semnat Contractul subsecvent nr. 3 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 se află în perioada de sustenabilitate. A fost transmis Raportul de durabilitate nr. 3. 
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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 se află în perioada de sustenabilitate. A fost transmis 

Raportul de durabilitate nr. 3. 

 
Având în vedere că fondurile nerambursabile europene reprezintă o importantă sursă de 

finanţare/cofinanţare în implementarea de proiecte, o preocupare constantă a INSTITUȚIEI 

PREFECTULUI - JUDEȚUL SUCEAVA a fost dediseminare a  informațiilor cât mai multor 

categorii de potențiali beneficiari.  

În vederea cunoașterii oportunităților de finanțare și a calendarului liniilor de finațare eligiblie 

pentru Ministerul Afacerilor Interne și a structurilor din subordine, având ca scop implementarea 

proiectelor cu finanțare europeană de către acestea, Instituția Prefectului a fost reprezentată la toate 

reuniunile lunare în sistem videoconferință care au fost organizate de către Direcția Fonduri Externe 

Nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Informarea pe teme europene s-a realizat prin întâlniri directe şi transmiterea de circulare către 

autorităţi locale, servicii publice deconcentrate, organizații neguvernamentale și sectorul privat al 

IMM-urilor. Prin aceste acțiuni cei interesați au putut identifica exemple de bună practică, liniile de 

finanțare active și termenul limită de depunere a proiectelor. 

În acest sens, au fost diseminate informaţii referitoare la lansări de cereri de finanţare pe 

fonduri europene și guvernamentale: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Programul 

Operaţional Regional, finanţări APIA, Programul Start-Up Nation dedicat reprezentanţilor mediului 

de afaceri, calendarul oportunităţilor de finanţare, legislaţie europeană, finanţări adresate 

comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi, programe de minimis, finanţări pentru 

realizarea amenajamentelor pastorale, PNDL 2, etc.  

Pentru realizarea, la nivelul judeţului, a unei viziuni privind gradul de absorbție a fondurilor 

comunitare, s-a realizat centralizare a datelor de la nivelul unităților administrativ teritoriale  ce 

evidențiază numărul și stadiul proiectelor cu finanţare europeană la nivelul judeţului Suceava. 

 La nivelul județului Suceava din datele furnizate de unitățile administrativ teritoriale, la 

sfârșitul anului 2019, se aflau în derulare un număr de 226 proiecte cu finanțare europeană în 

valoare totală de aproximativ 2.610 mil. lei. Dintre acestea, la nivelul Consiliul Județean Suceava, 

se aflau în implementare 8 proiecte cu finanțare europeană în valoare de peste 249 mil. lei și 

depuse la finanțare încă 9 proiecte în valoare totală de 47 mil. lei care se află în diferite etape de 

evaluare 
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 În vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor nerambursabile europene la nivel 

județean, Instituția Prefectului - județul Suceava, în anul 2019, a sprijinit implementarea proiectelor 

derulate atât de autoritățile publice locale, cât și de organizațiile din sectorul societății civile.  

În acest context, facem precizarea că Instituția Prefectului-județul Suceava a facilitat 

organizarea, interpretariatul și traducerea în cadrul celor trei întâlniri de lucru desfășurate la nivelul 

județului în cadrul Proiectului Îmbunătăţirea siguranţei populaţiei prin managementul situaţiilor de 

urgenţă (BRIDGE), implementat prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020. 

Valoare totală a proiectului este de 7,4 milioane de euro (6,6 milioane euro reprezentând fonduri 

nerambursabile europene). Obiectivele proiectului constau în pregătirea personalului care activează în 

domeniul situațiilor de urgență, precum și asigurarea infrastructurii necesare. Proiectul se derulează, 

în parteneriat, de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România, Inspectoratul General 

al Aviației (România), Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Departamentul Serviciului de 

Stat pentru Situațiile de Urgență din Cernăuți (Ucraina), Departamentul Serviciului de Stat pentru 

Situațiile de Urgență din Ivano-Frankivsk (Ucraina), Inspectoratul pentru Situațiile de Urgență 

„Bucovina” al județului Suceava, Inspectoratele Județene de Poliție Botoșani, Suceava, Maramureș, 

Satu Mare și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației.  

Totodată, finanțarea este folosită pentru construirea unui poligon de training pentru situații de 

urgență și a unei piste de aterizare pentru elicoptere la Suceava, modernizarea dispeceratului 

Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență din Cernăuți (Ucraina), modernizarea unui centru de 

training în Ivano-Frankivsk (Ucraina), achiziția de vehicule speciale și pregătirea cadrului legal 

privind organizarea şi operarea structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

Instituția Prefectului-județul Suceava (în calitate de inițiator) și Consiliul Județean Suceava au 

au întocmit 3 Proiecte de Hotărâri de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de Intervenţie 

la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Suceava, în vederea 

înlăturării efectelor fenomenelor meteohidrologice periculoase din 2019. Toate aceste Proiecte de 

Hotărâre de Guvern au fost înaintate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

Dintre acestea. Un proiect s-a concretizat în Hotărârea de Guvern nr. 698/2019 privind alocarea unei 

sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, 

pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale. Pentru județul Suceava 

a fost alocată suma de 1.665 mii lei pentru refacerea infrastructurii afectate din 21 UAT –uri și din 

administrarea Consiliului judetean.  

În vederea activării Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) ca urmare a 

manifestării fenomenelor meteohidrologice periculoase din anul 2019 în județul Suceava, Instituția 

Prefectului-județul Suceava a transmis situațiile centralizatoare solicitate de Ministerul Afacerilor 

Interne . 
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Capitolul IV  – TURISM 
 
Activitatea de turism din cadrul Consiliului Judeţean Suceava a avut ca principal obiectiv, 

în anul 2019, promovarea internă și internațională a județului Suceava, din punct de vedere turistic.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Consiliul Județean Suceava a fost prezent cu 

standuri/desk-uri la târguri și expoziții de profil, în cadrul cărora au fost distribuite publicului 

vizitator, materiale de informare și promovare turistică, au fost organizate demonstrații de 

încondeiere ouă și sculptură în lemn, degustări zilnice de produse tradiționale și a fost prezentat un 

film de realitate virtuală, dedicat obiectivelor de interes pentru turismul cultural din municipiul 

Suceava. 

 Cele mai importante târguri și expoziții de profil la care s-a participat în anul 2019, sunt: 

  - Târgul de Turism FERIEN MESSE - Viena, Austria;   

  - Târgul Internațional de Turism FITUR - Madrid, Spania;  

 - Expoziția Internațională Specializată „Tourism. Leisure. Hotels” - Chișinău, Republica     

Moldova; 

  - Târgul Internațional de Turism BIT - Milano, Italia; 

  - Târgul de Turism al României - Bucureşti, România; 

  - Târgul de Turism UTAZAS - Budapesta, Ungaria;  

  - Târgul Internațional de Turism ITB - Berlin, Germania; 

  - Târgul Internațional de Turism MAP - Le Monde a Paris, Franța; 

  - Târgul Internațional de Turism „World Travel Market” - Londra, Marea Britanie;      

             - Târgul Internațional de Turism „Tour&Travel” - Varșovia, Polonia. 

 De asemenea, Serviciul turism (CNIPT) a participat la evenimente, manifestări şi alte acţiuni 

specifice, în vederea promovării şi valorificării întregului potenţialul turistic al judeţului Suceava, 

astfel: 

 - Paştele în Bucovina;  

 - Hora Bucovinei - Frasin, judeţul Suceava;  

 - Festivalul Ștefanian; 

 - Pelerin în Bucovina - Suceava, Cacica, Putna; 

 - Sărbătoarea Muntelui - Munceii Rarăului, Masivul Rarău, județul Suceava; 

 - Târgul de toamnă „Produs în Bucovina” - Suceava, județul Suceava;   

 - Târgul de toamnă „Produs în Bucovina” Cluj-Napoca, județul Cluj.   

Totodată în vederea informării și promovării turistice au fost tipărite următoarele materiale:  

- Broșura - program Paştele în Bucovina 2019 - 1.000 exemplare; 

- Album Bucovina, în ediție bilingvă română - engleză - 1.000 exemplare și română-germană - 

500 exemplare; 
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- Pachete de promovare turistică - 2.000 exemplare, din care 1.000 exemplare în limba română 

și 1.000 exemplare în limba engleză; 

- Hartă turistică Bucovina, în ediție multilingvă (limbile română, engleză, franceză, germană) - 

10.000 exemplare; 

- Sacoșe personalizate - 1.000 bucăți; 

- Broșura Bucovina - 1.450 exemplare, din care: 700 exemplare în limba română, 500 în limba 

franceză, 250 în limba spaniolă; 

- Broșura Mănăstirile din Bucovina - pietre de temelie creștină - 3.200 exemplare, din care: 300 

exemplare în limba maghiară, 650 în limba franceză, 350 în limba polonă, 400 în limba 

italiană, 300 în limba germană, 700 în limba engleză și 500 în limba română; 

- Broșura - program Crăciun în Bucovina 2019 - 2.000 exemplare.   

 Activitatea de informare şi consiliere turistică a fost oferită și la front office-ul CNIPT 

Suceava precum și prin mijloacele de comunicare electronice. A fost realizat un tur ghidat în 

municipiul Suceava, în luna iulie, la care au participat 40 de persoane din cadrul Camerei de Comerț 

și Industrie Craiova. De asemenea, a fost realizat un infotur al județului Suceava, adresat unei 

delegații din Viena care a vizitat Bucovina în perioada 25-31 august 2019, la invitația președintelui 

Consiliului Județean Suceava. Infoturul a cuprins vizite la Mănăstirile Moldovița, Sucevița, Voroneț, 

Putna și Sihăstria Putnei, precum și la Atelierul de Ceramică Neagră de la Marginea. 

 A fost inițiat cadrul de cooperare/asociere între Județul Suceava, Municipiul Vatra Dornei, 

Municipiul Câmpulung Moldovenesc și Orașul Gura Humorului,  pentru realizarea în comun a unui 

program de dezvoltare economico-socială și de promovare în domeniul turismului din Bucovina. 

 În colaborare cu Ministerul Turismului, s-au realizat filmări profesionale a unor obiective 

turistice din județ ce vor fi incluse în cadrul documentarului de promovare turistică a României, 

realizat de unul dintre cele mai mari concerne media din Republica Coreea. Documentarul va 

cuprinde 13 episoade, a câte 30 de minute fiecare și se adresează pieței din Republica Coreea, China 

și USA.   

 Pe parcursul anului, s-a participat la întâlnirile Grupului Operativ de Lucru din cadrul 

Comitetului Interministerial privind „Strategia de promovare a României în cadrul Euro 2020”, la 

întâlnirile de lucru din cadrul proiectului „Via Transilvanica”, la dezbateri publice regionale și 

naționale în cadrul proiectului „Politici în turism pentru o dezvoltare durabilă”, întâlnirile de lucru în 

cadrul proiectului Green Pilgrimage și la lucrările Conferinței Anuale și Adunării Generale a 

Asociației Aeroporturilor din România. 

Premierea Consiliul Județean Suceava în cadrul Galei turismului „Descoperă Nord-

Est”, reprezintă recunoașterea muncii depuse și a rezultatelor obținute în promovarea destinației 

turistice Bucovina, pe piața turistică națională și internațională. 
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Capitolul V – POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI 

JUSTIȚIEI SOCIALE 

 

În cursul anului 2019, organizarea şi asigurarea serviciilor de evidenţă, stabilire, modificare, 

suspendare, reluare, încetare a drepturilor beneficiilor sociale de la nivelul  AGENŢIA JUDEŢEANĂ 

PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ SUCEAVA s-arealizat prin : 

- verificarea a  22.390 dosare primite de la UAT – uri în sensul îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate 

privind stabilirea drepturilor la beneficii de asistenţă socială, fiind restituite 58 dosare, dintre care în 

programul informatic SAFIR au fost operate 22.434 dosare în vederea efectuării plăţilor beneficiilor 

de asistenţă socială; 

-  acordarea a 50 ajutoare de urgenţă din totalul de 57 de solicitări, pentru creşterea nivelului de trai al 

persoanelor defavorizate; 

- acodarea de subvenţii organizaţiilor care acordă servicii sociale categoriilor defavorizate conform 

Legii nr. 34/1998, s-a realizat în urma verificării a unui număr de 49 de documente în vederea 

îndeplinirii criteriilor şi condiţiilor legale pentru 4 fundaţii. 

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 574.507.104 

credite, fiind efectuate plăţi în valoare de 574.167.527 lei compuse din: 

Asistenţă socială – 569.193.430 lei 

Transferuri – 1.286.983 lei 

Alte cheltuieli (subvenţii asociaţii şi fundaţii Legea nr.34/1998, finanţare cămine persoane vârstnice) 

– 341.100 lei 

Taxe poștale -3.346.014 lei 
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Raportare plăților buget Asistență Socială 

 
        

Grafic 1. Raportarea Plăților - Buget asistenţă socială 
            

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială a asigurat plata următoarelor beneficii de 

asistență socială: 

Beneficiu de asistență socială Anul 2017 
Nr. 

beneficiari 

Anul 2018 
Nr. 

beneficiari 

Anul 2019 
Nr. beneficiari 

Alocaţia de stat pentru copii - acordată în baza Legii nr. 61/1993 și HG 
577/2008 

139.167 136.693 135.081 

Alocaţia pentru susţinerea familiei - acordată în baza Legii nr. 277/2010, 
HG 38/2011 și ord 1474/2011 

13.784 12.215 10.378 

Indemnizaţia pentru creşterea copilului – acordată în baza OUG 
nr.111/2010, HG 52/2011 și ord 1474/2011 

5.080 5.799 6.074 

Stimulent de inserție acordată în baza OUG nr.111/2010, HG 52/2011 
norme și Ord. 1474/2011 

2.220 2.671 2.621 

Indemnizație lunară concediu acomodare în vederea adopției acordată în 
baza Legii nr. 273/2004 și HG 579/2016 

16 18 17 

Venit minim garantat (ajutor social) acordat în baza Legii nr. 416/2001, 
Legea 260/2008, HG 50/2011 și Ord. 1474/2011 

7.778 7.381 6815 

Ajutor refugiați acordată în baza Legii nr.122/2006 și HG 1251/2006 9 21 54 

Indemnizație lunară de hrană HIV SIDA acordată în baza Legii nr. 
584/2002, HG 117/2003, HG 2108/2004 si Ord. 223/2006 

226 236 247 

Alocație de plasament acordată în baza Legii 272/2004 și Ord. 1733/2015 1.210 1.214 1.154 

Ajutoare de urgență – conf procedură internă în baza art 28, alin 1 din 
Legea 416/2001 și HG 50/2011 

107 38 50 
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Date comparative referitoare la numărul mediu de beneficiari pentru anii 2017, 2018, 2019: 
, mai relevante sunt:
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În anul 2019, AJPIS Suceava a plătit cu titlul de subvenții un număr de 4 asociaţii şi fundaţii 

conform prevederilor Legii nr.34/1998, pentru un număr de 141 de beneficiari,achitând suma de 

341.100 lei. 

Activitatea de aplicare unitară a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului de 

asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor familiale acordate conform legislației în vigoare, 

în decursul anului 2019 include primirea unui număr de 5.851 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 

beneficiile familiale.  

O atenţie deosebită a fost acordată prevenirii fraudei prin încasarea de beneficii familiale de 

același tip în două sau mai multe State Membre, precum şi monitorizării drepturilor stabilite pentru 

lucrătorii migranţi şi plăţilor efectuate. Au fost constituite 208 debite în valoare de 519.025 lei, prin 

acordarea de beneficii în mod necuvenit. Valoarea debitelor recuperate a fost de 287.425 lei din 

valoarea totală a debitelor constituite de 519.025 lei. 

Un accent deosebit s-a pus pe activitatea de identificare şi recuperare a debitelor constituite 

în anul 2019, ca urmare a încasării de către beneficiari a unor drepturi necuvenite în cazul 

următoarele beneficii de asistență socială: Au fost constituite debite în valoare de 4.246.924 lei, 

pentru a diminua prejudiciile aduse bugetului de stat prin acordarea de plăţi în mod necuvenit; 

Valoarea debitelor recuperate a fost de 2.705.291 lei din valoarea totală a debitelor constituite 

de 4.246.924 lei; 

Pe parcursul anului 2019, inspectorii sociali din cadrul AJPIS Suceava au desfășurat diverse  

campanii de inspecție privind  serviciilor publice de asistență socială și respectarea prevedrilor 

legale in domeniul asistenței sociale: 

 De asemenea,   în vederea întocmirii dosarelor pentru acordarea calităţii de beneficiar al Decretului 

–lege 118/1990s a acordat consultanță  unui număr de 8 de persoane; 

Activitatea Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor 

Suceava şi a Secretariatului Tehnic Judeţean al Comisiei de autorizare judeţene (CAJ) în anul 

2019 a constat în: 

- asigurarea îndrumării metodologice unui număr de 290 de solicitări pentru aplicarea actelor 

normative din domeniul autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor; 

- acordarea consultanţei de specialitate în vederea întocmirii dosarelor de autorizare, pentru 

20 programe de formare profesionala;  
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În anul 2019 au fost autorizate 20 programe de formare profesională conform normelor 

legale în vigoare 

In anul 2019 Comisia de Autorizare a coordonat susținerea unui număr de 119 cursuri de 

formare profesională organizate şi finalizate de furnizorii autorizaţi, 119 sesiuni de examinare, 712 

absolvenţi de cursuri de inițiere/specializare/perfecționare şi 675 absolvenţi de cursuri de calificare. 

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în Programul Cadru de Acţiuni al INSPECŢIEI 

MUNCII, în domeniul relaţiilor de muncă, în perioada ianuarie – decembrie 2019 s-au desfăşurat 

acţiuni de control tip campanie, tematice şi de fond, vizând toate categoriile de angajatori, acţiuni 

care au generat  următoarele rezultate:  

-  2.636  controale efectuate; 

-  833 sancţiuni contravenţionale aplicate din care 550 avertismente şi 283 amenzi în sumă de 

2.099.400 lei, au fost dipsuse 4.049 măsuri pentru remedierea neconformităţilor depistate.  

Din totalul acţiunilor de control întreprinse în perioada ianuarie – decembrie  2019, 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 2.603 controale, au 

fost aplicate 191 sancţiuni contravenţionale, 130 avertismente şi 61 de amenzi. Au fost depistate 

290 persoane care au prestat muncă nedeclarată conform prevederilor art.15^1 din Legea 

nr.53/2003 republicată, fiind  aplicate amenzi în valoare de 1.470.000 lei;  

Inspectori de muncă din cadrul compartimentului control relaţii de muncă au participat la 

desfăşurarea mai multor campanii naţionale derulate, dintre care:  

Acțiunea de informare și conștientizare cu privire la respectarea legislației specifice 

privind ucenicia la locul de muncă efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ 

superior și internshipul, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Suceava reprezentanți ai 

instituției noastre au participat la seminarul – Aspecte privind angajarea cetățenilor străini pe 

teritoriul României – desfășurat la data de 18.04.2019 ; 

În baza Planului de cooperare operativă pentru depistarea angajaților străini și combaterea 

muncii nedeclarate în anul 2019 au fost efectuate 56 de controale în colaborare cu Poliţia, Serviciul 

pentru Imigrări, A.N.A.F. Antifraudă, alte instituții de control, în cadrul campaniilor, la solicitare, 

sesizare sau în alte situații și 316 controale cu prilejul campaniilor desfășurate. 

În perioada ianuarie – decembrie  2019 au fost înregistrate un număr de 528 sesizări, iar un 

număr de 329 angajatori au fost verificați ca urmare a sesizărilor primite în domeniul 

relațiilor de muncă. 
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 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, principalele acţiuni au fost campanii de 

control şi conştientizare şi acţiuni specifice: 

* Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă.  

S-auîntocmit două lucrări științifice și prezentate la conferința ce s-a organizat la Oradea.  

* Program educațional– Proiect AVE. Elevii ai scolii Gimnaziale Adâncata au participat; 

* Obligațiile angajatorilor de a implementa măsurile pentru activitatea de la înălțime: 66 unități 

controlate din care 63 au fost sancționate contravențional, 119 deficiențe, 117 avertismente și 2 

amenzi contravenționale în valoare de 10 000 lei; 

* Verificarea autorizării funcționării: 27 controale, 14 angajatori sancționați; 

* Supraveghere a pieţei produselor industriale: 21 controale, 384 produse conforme. 

* Verificarea activități de transport și distribuție energie electrică: amendă de 10.000 lei. 

* Verificarea comercializării articolelor pirotehnice: controlate 7 unități, 3 sancționate; 

* Verificarea utilizării substanțelor chimice periculoase; 6 controale, 16  măsuri; 

* Verificarea normalizării locurilor de muncă în condiţii deosebite. 

* Monitorizarea riscurilr din microîntreprinderi: 35 sancționate, 71 măsuri; 

* Verificarea evaluării riscurilor: 19 controale care au în total 3918 lucrători 

În  acest domeniu au fost efectuate 895 controale şi dispuse 1.100 măsuri pentru 

neconformităţile constatate au fost aplicate 1.020 sancțiuni  în  valoare  de 339.500 lei . 

În anul 2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a autorizat şi a avizat 79 de 

societăţi, din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă 

 Tot,  în anul 2019, au fost înregistrate 62 persoane accidentate în muncă, din care 5 au fost 

accidentate mortal.  

Pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaților, Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Suceava a eliberat în perioada 01.01.2019/31.12.2019, un număr de 1.655 parole pentru 

accesarea portalului Inspecției Muncii. 

Pentru perioada 01.01.2019/31.12.2019, au fost preluate un număr de 1.733 de   registre 

electronice ale salariaţilor, au fost eliberate 1.625 certificate/rapoarte eliberate cu informaţii 

extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii și  181 adeverinţe eliberate în baza 

documentelor existente în arhiva ITM Suceava. 

 În evidenţa Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, numărul notificărilor privind 

incheierea contractului de prestări servicii în perioada 01.01.2019/31.12.2019 este de 730.  
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La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, în aplicaţia informatică « Columbo 

» s-au înregistrat un număr de 833 de registre de zilieri active, cumulând un număr de 64.954 

poziții. 

Potrivit bazei de date a Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava la 31.12.2019 pe raza 

judeţului Suceava în cadrul prestării de servicii transnaţionale în baza Legii 16/2017 desfăşoară 

activitate un număr de 176 (o suta saptezeci si sase) salariaţi detasati care au cetăţenia unui stat 

membru al UE sau al Spaţiului Economic European, care nu au depăşit durata preconizată a 

detaşării. 

În perioada 01.01.2019/31.12.2019, în aplicaţia informatică « Columbo » s-au înregistrat 38 

notificări de detașare, pentru cetățenii din Austria, Spania, Germania, Cehia 176 detașati la firme 

din județul Suceava. 

În cadrul activității de dialog social în  perioada 01.01.2019/31.12.2019: 

- s-au verificat și înregistrat un număr de 185 contracte colective de muncă și 57 acte adiționale ale 

acestora;  

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 patronate pentru 1.318 societăți 

comeciale.  

         Activitatea AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

SUCEAVA din anul 2019 s-a concentrat în principal pe adaptarea programelor de ocupare, formare 

profesională şi a serviciilor specializate în funcţie de cerinţele şi evoluţiile de pe piaţa muncii locală, 

precum şi pe implementarea proiectelor, finanţate prin  Programul Operațional Capital Uman, în 

vederea susținerii financiare din fonduri europene a măsurilor de subvenționare a angajatorilor 

pentru încadrarea unor categorii de persoane dezavantajate pe piața muncii, inclusiv pentru ucenicia 

la locul de muncă. 

 Principalii indicatori statistici ai şomajului înregistrat în judeţul Suceava şi evoluţia lor pe 

parcursul anului 2019, precum şi retrospectiv, vor evidenţia tendinţele relevante pe piaţa locală a 

muncii. 
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Evoluţia ratei şomajului în anul 2019 exceptează tendinţa de creştere în timpul iernii, tipic 

pentru o economie cu activităţi sezoniere, scăderea ratei şomajului înregistrându-se şi în ultimele 

luni ale anului, sub valoarea anului precedent cu 0,41 p.p. Poziţionarea sub nivelul ratei şomajului 

înregistrată în 2018, a fost o constantă pe parcursul anului 2019. 

Numărul de şomeri înregistraţi, structuraţi după dreptul la indemnizaţia de şomaj relevă 

faptul că ponderea şomerilor care au drepturi băneşti este mult mai mică comparativ cu a şomerilor 

neindemnizaţi, atât în anul 2018 cât şi în 2019. Numărul de şomeri aflaţi în baza de date a agenţiei 

în cursul anului 2019 s-a situat între un maxim de 11979 persoane în luna ianuarie şi un minim de 

11031 persoane în luna decembrie. 

 
 

Nr 
crt 

Luna2018 
Indicator 

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Noi Dec 

1  Rata 
şomajului 
% 

5.62 5.69 5.49 5.10 4.82 5.05 5.36 5.37 5.26 4.69 5.19 5.17 

2. Şomeri 
beneficiari 
de indemn. 

3876 3877 3568 3000 2666 2612 2677 2891 291
5 

3031 3094 3382 

3. Şomeri care 
nu benefic. 
de indemn. 

9024 9174 9038 8705 8403 8989 9630 9432 916
7 

7739 8821 8485 

4. Total 
şomeri 
înregistraţi 

1290
0 

1305
1 

1260
6 

1170
5 

1106
9 

1160
1 

1230
7 

1232
3 

120
82 

1077
0 

1191
5 

1186
7 

Nr 
crt 

Luna2019 
Indicator 

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Noi Dec 

1  Rata 
şomajului 
% 

5,17 5,16 4,89 4,59 4,33 4,60 5,01 4,99 4,92 4,83 4,83 4,76 

Analiza comparativă a ratei şomajului înregistrat în perioada 2018-2019 
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2. Şomeri 
beneficiari 
de indemn. 

3550 3471 3111 2813 2573 2466 2387 2513 265
3 

2776 2956 3360 

3. Şomeri care 
nu benefic. 
de indemn. 

8429 8470 8214 7822 7444 8191 9209 9037 875
0 

8417 8233 7671 

4. Total 
şomeri 
înregistraţi 

1197
9 

1194
1 

1132
5 

1063
5 

1001
7 

1065
7 

1159
6 

1155
0 

114
03 

1119
3 

1118
9 

1103
1 

 
Distribuţia numărului mediu de şomeri înregistraţi în 2019, structuraţi după dreptul la 

indemnizaţia de şomaj, este prezentată în diagrama de mai jos. 
 

 
 

Numărul de şomeri din mediul rural, înregistraţi în cursul anului 2019, a fost lună de lună 

superior celui din mediul urban. 

Criteriile care au particularizat structura șomajului înregistrat în cursul anului 2019 şi 

ponderea lor în numărul total de 11031 şomeri, rămaşi în baza de date la sfârşitul anului, sunt 

prezentate în următorul tabel: 

Structura şomajului 
înregistrat, după: 

Indicatori Nr. 
şomeri 

Pondere în total 
şomeri 

Statutul persoanei 
înregistrate 

Şomeri indemnizaţi, din care: 3360 30% 
absolvenţi 592 5% 
Şomeri neindemnizaţi, din care: 7671 70% 
beneficiari ai prevederilor Legii nr. 
416/2001 

5215 47% 

Sex Femei 4931 45% 
Bărbaţi 6100 55% 

Mediul de 
provenienţă 

Urban  2995 27% 
Rural 8036 73% 

Vârstă 
 

Sub 25 ani 2296 21% 
25-29 ani 640 6% 
30-39 ani 1949 18% 
40-49 ani 2765 25% 
50-55 ani 1557 14% 
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Peste 55 ani 1824 16% 
Nivelul de instruire Primar  2762 25% 

Gimnazial 2945 27% 
Profesional 2103 19% 
Liceal 2611 24% 
Postliceal 237 2% 
Universitar 373 3% 

Distribuţia nr. de şomeri idemnizaţi după nivelul de instruire Pondere în total 
şomeri indemnizaţi 

Nivelul de instruire,  
şomeri indemnizaţi 

Primar 101 3% 
Gimnazial 729 21% 
Profesional 944 28% 
Liceal 1181 36% 
Postliceal 154 5% 
Universitar 251 7% 

Distribuţia nr. de şomeri neidemnizaţi după nivelul de instruire Pondere în total 
şomeri neindemnizaţi 

Nivelul de instruire,  
şomeri 
neindemnizaţi 

Primar 2661 35% 
Gimnazial 2216 28% 
Profesional 1159 15% 
Liceal 1430 19% 
Postliceal 83 1% 
Universitar 122 2% 

Prezenţa segmentului de şomeri cu studii profesionale a echilibrat distribuţia şomerilor în 

funcţie de nivelul de instruire, în detrimentul segmentelor de şomeri cu studii gimnazial sau chiar 

liceal. Procentul de şomeri cu studii primare sau gimnaziale rămâne, în continuare, ridicat în rândul 

şomerilor fără indemnizaţie, unde  68% sunt beneficiari de ajutor social. Nivelul lor de studii 

rămâne o barieră în absorbţia pe piața muncii. În funcţie de gen, ponderea rămâne destul de 

echilibrată. 

Nivelul de ocupabilitate, stabilit la profilarea persoanelor care doresc să se înregistreze în 

baza de date a agenţiei, este în legătură directă cu nivelul de instruire. 

 
Repartizarea şomerilor 
înregistraţi, după: 

Indicatori Nr. 
şomeri 

Pondere în total 
şomeri 

Nivel de ocupabilitate Usor ocupabil 894 8% 
Mediu ocupabil 1069 10% 
Greu ocupabil 4699 43% 
Foarte greu ocupabil 4369 39% 

Durata şomajului 1-3 luni 2746 25% 
3-6 luni 2653 24% 
6-9 luni 894 8% 
9-12 luni 1076 10% 
12-15 luni 472 4% 
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15-18 luni 331 3% 
18-21 luni 203 2% 
21-24 luni 540 5% 
24-27 luni 493 4% 
Peste 27 luni 1623 15% 

 
Primele de activare acordate şomerilor neindemnizaţi, care se angajează pe o durată de 

minim 3 luni, precum şi completarea venitului salarial al şomerilor indemnizaţi, care se angajează în 

timpul perioadei de indemnizare, a scurtat durata şomajului, fiind primele cu un randament foarte 

bun de ocupare. 

 
 
 

Populaţia activă civilă din judeţul Suceava a crescut cu 2,1 mii persoane faţă de anul 2018, 

înregistrând valoarea de 231.600 persoane; astfel judeţul Suceava se situează pe locul doi în 

Regiunea Nord-Est, după judeţul Iaşi. care are o populaţie activă civilă de 296.300 persoane şi pe 

locul 12 la nivel naţional. 

 
Indicatori specifici 2019 
Populaţia activă civilă 231.600 
Nr. şomeri aflaţi în evidenţa agenţiei, la începutul anului 11.867 
Nr. şomeri intraţi în evidenţa agenţei 21.211 
Nr. şomeri ieşiţi din evidenţa agenţiei (prin ocupare sau părăsirea 
pieţei muncii) 

20.047 

Nr. şomeri aflaţi în evidenţa agenţiei, la sfârşitul anului 11.031 
Rata şomajului, la sfârşitul anului 4,76% 

 
 
 

În evidența AJOFM Suceava, în anul 2019 au fost identificate 16.558 locuri de muncă 

vacante, cu 1.997 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 2019 sunt prezentate în următorul tabel: 

 
2018 2019 
Total,  
din care în principalele 15 ocupaţii: 

18.555 Total,  
din care în principalele 15 ocupaţii: 

16.558 

muncitori necalificaţi în diverse domenii 3.627 muncitori necalificaţi în diverse domenii 3.672 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj 1.321 şofer autocamion/maşină de mare tonaj 991 
vânzător 976 vânzător 735 
şofer de autoturisme şi camionete 772 șofer de autoturisme si camionete 632 
manipulant mărfuri 619 lucrător comercial 512 

Indicatorii statistici specifici pieței locale a muncii 
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lucrător comercial 568 manipulant mărfuri 405 
lucrător bucătărie (spălător vase mari) 435 lucrător bucătărie (spălător vase mari) 389 
agent de securitate 338 agent de vânzari 350 
agent de vânzari 317 agent de securitate 305 
dulgher (exclusiv restaurator) 284 ajutor bucătar 282 
ajutor bucătar 239 dulgher (exclusiv restaurator 265 
asistent medical generalist 238 asistent medical generalist 254 
ajutor ospătar 223 ajutor ospătar 206 
bucătar 212 mecanic auto 177 
ospătar (chelner) 194 bucătar 169 

 
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 atingerea obiectivelor stabilite în 2019. Obiectivul general al 

Programului județean pentru ocuparea forței de muncă în anul 2019 a fost încadrarea în muncă a cel 

puțin 15.410 persoane. Prin implementarea măsurilor prevăzute în anul 2019 prin Programul 

județean de ocupare a forței de muncă, au fost încadrate în muncă 14.788 persoane, din care: 1.999 

şomeri neindemnizaţi, 1.602 şomeri indemnizaţi   şi 11.187 persoane aflate în căutarea unui loc de 

muncă; 5.591 femei şi 9.197 bărbaţi;  6.732 persoane din mediul urban şi 8.056 persoane din mediul 

rural. 
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 În anul 2019,  un număr de 741 persoane au beneficiat de prime acordate atât din Bugetul 

Asigurărilor  de Şomaj (BAS) cât şi din Fondul Social European (FSE) şi 1.295 persoane s-au 

încadrat în muncă prin acordarea de subvenţii angajatorilor, după cum urmează:   

 
Pe parcursul anului 2019, au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională 

17.776 persoane, oferite prin intermediul agenţiei -17.085 persoane, şi a furnizorilor externi -691 

persoane, dintre care: 14.661 persoane nou înregistrate şi 3.115 persoane revenite din alte luni la 

consiliere. Ca urmare a participării la serviciile de informare şi consiliere  profesională au fost 

încadrate în muncă  2.104 persoane şi 591 persoane au primit recomandare pentru a urma un curs de 

formare profesională. În anul 2019 s-au desfăşurat 18 acţiuni de informare şi consiliere în şcoli, la 

aceste acţiuni au participat 1.042 elevi. 

 
În anul 2019, s-au încheiat  238 contracte în baza Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la 

locul de muncă, AJOFM Suceava subvenţionând formarea profesională a ucenicilor  în diferiter 

calificări  

 

 Tip masur activa conform Legii nr. 76/2002 Plan 
2019 

Realizat 2019 
Total BAS FSE 

 Acordarea de prime şomerilor care se încadrează în muncă 580 741 624 117 
1 completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte 

de expirarea indemnizaţiei de şomaj- art. 72 
235 243 243 0 

2 prima de activare pentru șomerii neindemnizati (1.000 ron) -  
art. 73^2 

225 382 280 102 

3 stimularea mobilităţi forţei de muncă, din care:       
3a pentru încadrarea la o distanţă mai mare de 15 km (prima de 

încadrare) -  art. 74 
15 17 5 12 

3b pentru încadrarea în altă localitate la peste 50 km cu 
schimbarea domiciliului (prima de instalare) -  art. 75 

5 4 1 3 

3c prima de relocare -  art. 76^2 30 41 41 0 
 prima de inserție acordată absolvenţilor de învâţămant 

(1.500 ron) -  art. 73^1 alin. (1) 
70 54 54 4 

 Acordarea de subvenţii angajatorilor  care încadrează în 
muncă şomeri 

1.095 1.295 16 1.279 

1 şomeri în vârstă de peste 45 ani  – art. 85 685 777 6 771 
2 şomeri părinți unici susţinători ai familiilor monoparentale – 

art. 85 
5 8 0 8 

3 tineri NEETs șomeri – art. 85 120 289 0 289 
4 şomeri de lungă durată neindemnizaţi (SLD) – art. 85 5 4 0 4 
5 şomeri care mai au 5 ani până la pensie – art. 85 10 15 0 15 
6 șomeri persoane cu handicap – art. 85 5 11 0 11 
7 absolvenţi de învâţămant – art. 80 250 182 1 181 
8 tineri cu risc de marginalizare socială  -  art. 93^4  15 9 9 0 
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În anul 2019, s-au organizat 38 programe de formare profesională la care au participat 633 

şomeri,  

Nr. 
crt. 

Programul de formare profesională Nr. 
program
e 

Nr. 
participanţ
i 

 Cursuri de calificare 26 454 
1 Agent de securitate 6 106 
2 Frizer 5 92 
3 Manichiurist, pedichiurist 4 69 
4 Coafor 4 59 
5 Lucrător în cultura plantelor 2 44 
6 Bucătar 2 30 
7 Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze 1 20 
8 Lucrător în comerț  1 20 
9 Lucrător în confecții piele și înlocuitori  1 14 
 Cursuri de iniţiere/specializare 12 179 
10 Competenţe informatice 5 75 
11 Comunicare în limba oficială 3 51 
12 Inspector/referent resurse umane 3 37 
13 Machior 1 16 
 Total 38 633 

 
 
 

În anul 2019, AJOFM Suceava a organizat  2 Burse ale locurile de muncă vacante, aceste 

evenimente s-au desfăşurat în patru localităţi din judeţ: Suceava, Rădăuţi, Fălticeni şi Câmpulung 

Moldovenesc. 

În data de 12.04.2019 a fost organizată Bursa generală a locurilor de muncă vacante, la care 

au fost invitaţi 1.209 agenţi economici, au răspuns invitaţiei 140 agenţi economici cu 1.262 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 1.583 persoane 

în căutarea unui loc de muncă iar 875 persoane au fost selectate în vederea încadrării în muncă. În 

ziua bursei au fost încadrate în muncă 72 persoane. După o lună de la desfaşurarea Bursei generale 

a locurilor de muncă vacante, s-au încadrat 481 persoane din cele selectate în ziua  bursei. 

În data de 18.10.2019 a avut loc Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, la această bursă au fost 

invitaţi 1.210 agenţi economici, au participat la bursă 123 agenţi economici care au oferit 779 locuri 
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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 1.057 persoane în căutarea 

unui loc de muncă, din care au fost selectate 495 persoane în vederea încadrării în muncă. În ziua 

bursei au fost încadrați 25 absolvenţi iar la o lună de la desfășurarea bursei au mai fost încadraţi 

124 absolvenţi dintre cei selectaţi în ziua bursei. 

În cursul anului 2019 un număr de 294 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 177 de 

formulare europene, solicitate de românii care au cumulat perioadele de muncă realizate în statele 

membre, 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 2019 sunt Germania, Spania, Norvegia, Austria şi Olanda. Meseriile cele mai solicitate de 

angajatorii europeni și domeniile de activitate aferente sunt: construcţii (lucrător finisaje in 

construcţii, lucrător în construcții din beton și beton armat, constructor structuri din metal, zidar, 

electrician,hotel-gastronomie, transporturi (specialist siguranță transport pe calea ferată, şoferi, 

mecanici auto, tinichigii carosieri, manipulant bagaje în avion), agricultură (lucrători în sere ). 

Oferta pentru studii superioare  s-a adresat inginerilor software, dezvoltatorilor JAVA, designerilor 

web, programatorilor de jocuri video, inginerilor mecanici, inginerilor de construcții civile.  

 

Activitatea CASEI JUDEŢENE DE PENSII SUCEAVA constă în principal  în stabilirea 

drepturilor de pensii, cât şi în recalcularea acestora.   

Numărul total al beneficiarilor aflaţi în evidenţele Casei Judeţene de Pensii Suceava, la 

sfârşitul anului 2019 era de 151.427 , din care :136.715 pensionari din sectorul de stat, 11.788 

pensionari din sectorul agricol și 2.924 veterani. 

Numărul pensionarilor din sectorul de stat, 136.715,  cuprinde şi  beneficiarii de legi 

speciale şi  beneficiarii de pensii comunitare.    

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 2018 2019 
Cereri de înscrieri noi 7.311 7.490 
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Cereri de recalculare a pensiilor 9.120 11.238 
Cereri de stabilire şi recalculare  a drepturilor prevăzute de legi 
speciale  

172 103 

Total cereri înregistrate 16.603 18.831 
 

În anul 2019, s-au depus un număr de 48 cereri de reluare a pensiei şi 1962 cereri  

completare acte dosar și au fost  prelucrate 317 dosare comunitare,  

De asemenea, au fost solicitate 835 confirmări a perioadelor de asigurare din România şi 

277 confirmări a perioadelor de asigurare din străinătate. 

În anul 2019, au fost efectuate şi prelucrate în sistemul informatic, 31.644 (tranzacţii),din 

care: comunicări de drepturi noi şi modificări /recalculări de pensii şi îndemnizaţii, 18.711; 

modificări de adrese ,modificări de nume,schimbarea modalităţii de plată, corecţii CNP, acordare 

taloane CFR, comunicări în conturi : 5.070; înfiinţarea şi lichidarea de popriri: 5.229.  

Au fost procesate  454 reordonanţări  pensii neachitate ,s-au transferat  pensii şi îndemnizaţii 

în alte judeţe în număr de 200 şi au fost preluate dosare de pensie şi  îndemnizaţii  de  la alte judeţe, 

în  număr de 187. 

Au fost acordate un număr de 7.153 ajutoare de deces , iar pentru un număr de 276 dosare 

de pensie s-au emis şi scadenţat certificate de viaţă şi procuri. 

În anul 2019, s-au soluţionat 320 cereri de acordare a drepturilor prevăzute pentru 

Accidente de Muncă și Boli Profesionale 

În ceea ce priveşte certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul public de pensii, în 

anul 2019, au fost eliberate un număr de 19.965 adeverinţe şi au fost emise 13.985 negaţii, în cazul 

lucrătorilor migranţi,angajaţi temporar pe teritoriul Germaniei. 

Situația gestiuni biletelor de tratament, , pentru anul  2019, este redată  în tabelul de mai  jos: 

An Număr cereri 
înregistrate 

Număr bilete 
repartizate 

Număr bilete 
valorificate 

Grad de 
valorificare 

2019 8.471 4.251 4.227 99,43 % 
 

Din numărul total de bilete repartizate Casei Judeţene de Pensii Suceava, (4251), un număr 

de 262  bilete de tratament au fost alocate  suplimentar,  la solicitarea conducerii instituţiei . 

Prin toate acțiunile pe care le realizează, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SUCEAVA urmărește îmbunătăţirea serviciilor oferite 

și aplicarea standardelor minime obligatorii în vederea asigurării serviciilor optime în cadrul 

serviciilor de tip rezidențial (copii și persoane adulte) și familial. 

 La data de 31.12.2019, se aflau în evidența DGASPC Suceava un număr de 1.495 

copii/tineri care beneficiază de măsură specială de protecție, din care: 
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- copii/tineri în plasament la asistenți maternali profesioniști - 564 

- copii/tineri în plasament în familia lărgită - 336 

- copii/tineri în plasament la familii/persoane fără grad de rudenie - 93 

- copii/tineri în plasament în servicii de tip rezidențial din structura DGASPC Suceava - 363 

- copii/tineri în plasament în servicii de tip rezidențial private - 139  

 Un număr de 288 copii beneficiază de servicii de zi, din care 136 de copii beneficiază de 

servicii de zi (centru de zi și centre de recuperare) și 152 beneficiază de serviciile echipelor mobile. 

De asemenea, 10 tineri care au părăsit sistemul de protecție, beneficiază de serviciile Centrului 

Social cu Destinație Multifuncțională Gura Humorului. 

 În evidența DGASPC Suceava figurează: 

- 362 de asistenți maternali profesioniști care au copii în plasament;  

- 801 persoane adulte asistate în centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu handicap; 

- 60 persoane adulte care beneficiază de serviciile centrelor de zi; 

- 2.353 copii încadrați în grad de handicap;  

- 21.346 persoane adulte încadrate în grad de handicap.  

 Un număr de 15 copii și persoane adulte beneficiază de serviciile Centrului  multifuncțional 

destinat victimelor violenței în familie Gura Humorului. 

Pe parcursul anului, au fost înregistrate 1.104 sesizări de violenţă în familie, dintre care 693 

au fost confirmate (558 cazuri de neglijare, 27 de abuz fizic, 19 cazuri de abuz sexual, 87 cazuri de 

abuz emoțional, 2 cazuri de exploatare prin muncă). 

 Au fost încuviințate un număr de 39 adopții naționale, iar pentru 49 de copii din sistemul de 

protecție a fost stabilită măsura încredințării în vederea adopției. Au fost deschise proceduri de 

adopție pentru 52 de copii. 

 Direcția are în evidenţă un număr de 8.066 copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate, proveniţi din 5.900 familii, din care: 1.315 copii cu ambii părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate, 6.091 copii cu un părinte plecat la muncă în străinătate și 660 copii cu părinte unic 

susţinător plecat la muncă în străinătate. 

 În baza convenției de colaborare încheiată cu DGASPC Suceava, Fundația „Hope and 

Homes for Children România” a  alocat următoarele fonduri: 

- 105.970 lei pentru 134 de copii proveniţi din familii aflate în situaţie de risc, în vederea prevenirii 

separării copilului de familia sa; 

- 27.800 lei pentru reintegrarea a 12 copii din sistemul de protecţie în familia naturală; 



47 
 

- 27.300 lei pentru 27 de tineri care au părăsit sistemul de protecţie, cu scopul sprijinirii în vederea 

integrării socio-profesionale.  

 Pentru fiecare copil sau tânăr care părăseşte sistemul de protecţie, DGASPC Suceava acordă 

o sumă de bani echivalentă cu salariul minim pe economie, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

În anul 2019 au ieșit din sistemul de protecție un număr de 176 copii și tineri. 

 Ca urmare a acțiunilor și campaniilor desfășurate în anul 2019, au fost obținute următoarele 

rezultate: 

- scăderea numărului de copii/tineri din serviciile de tip rezidențial, prin promovarea de parteneriate 

și dezvoltarea de acțiuni comune cu ONG-uri și autorități publice locale;  

- reducerea cu 54% față de anul 2018, a intrărilor din comunitate în servicii de tip rezidențial; 

- extinderea rețelei de asistenți maternali profesioniști și creșterea numărului copiilor din asistență 

maternală; 

- reducerea ratei abandonului școlar a copiilor/tinerilor din sistemul de protecție; 

- creșterea numărul solicitărilor în vederea adopției, pentru copiii din sistemul de protecție. 
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Capitolul VI – POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI 
 

Structura reţelei şcolare în anul şcolar 2019-2020, pe tipuri de unităţi de învăţământ, este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

Tip de unitate 
TOTAL 
DIN 
CARE 

PJ Structuri 
URBAN RURAL 

TOTAL PJ Structuri 
TOTA
L 

PJ 
Struc- 
turi 

Grădiniţe cu 
program normal 

348 
7 341 57 6 51 291 1  290 

Grădiniţe cu 
program prelungit 

25 
10 15 21 9 12 4 1 3 

Şcoli primare 87 0 87 3 0 3 84 0 84 
Şcoli gimnaziale 219 141 78 40 37 3 179 104 75 
Licee 37 37 0 31 33 0 6 6 0 
Şcoli speciale 6 6 0 6 6 0 0 0 0 
Cluburi sportive 3 3 0 3 3 0 0 0 0 
Cluburi ale elevilor 7 6 1 7 6 1 0 0 0 
Şcoală postliceala 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
C.J.R.A.E. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
C.C.D. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
TOTAL 735 213 522 172 102 70 563 111 452 
 

La acestea se adaugă unităţile de învăţământ particulare: 

Tip de unitate 
TOTAL, 
DIN CARE 

PJ Structuri 
URBAN 

TOTAL PJ Structuri 
Grădiniţe cu program 
normal 

2 
2 0 2 2 0 

Grădiniţe cu program 
prelungit 

5 
5 0 5 5 0 

Şcoli primare 2 2 0 2 2 0 
Licee 4 4 0 4 4 0 
Şcoli postliceale 9 9 0 9 9 0 
TOTAL 22 22 0 22 22 0 
 

Evoluţia reţelei şcolare judeţene de stat în anul 2018, comparativ cu perioada 2010-
2018: 

 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul  
2018 

Anul  
2019 

Dinamica 
raportată 
la anul 
anterior 

Total unităţi 865 848 821 813 806 779 765 756 742 735 Scădere 
cu 0,99% 

Rural  683 667 641 633 628 603 593 584 571 563 Scădere 
cu 0,98% 

Urban 182 181 180 180 178 176 172 172 172 172 Constant 
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Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul  
2018 

Anul  
2019 

Dinamica 
raportată 
la anul 
anterior 

Unităţi cu 
personalitate 
juridică 

228 217 218 220 219 217 214 212 212 213 Creştere 
cu 0,99% 

Rural  122 113 113 113 114 114 112 111 111 111 Constant 
 

Urban 106 104 105 107 105 103 102 101 101 102 Creştere 
cu 0,99% 
 

Structuri 637 631 641 593 587 562 551 544 530 522 Scădere 
cu 0,98% 

Rural  561 554 528 520 514 489 481 473 460 452 Scădere 
cu 0,98% 

Urban 76 77 75 73 73 73 70 71 70 70 Constant 
 

 

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

rețeaua școlară a județului Suceava fiind cuprinse: 7.370 personal didactic de predare, 979 personal 

didactic auxiliar și 1795 personal nedidactic. 

Raportul număr elevi/număr cadre didactice, la începutul anului şcolar 2019-2020 

Nivel de învăţământ 
Număr de 
elevi 

Număr norme 
didactice 

Elevi/norme 
didactice 

Preşcolar 19833 1030 19,26 
Primar 33917 1752 19,36 
Gimnazial 26441 2471.5 10,70 
Liceu şi învăţământ profesional 28542 1919 14,87 
Special 1647 480.5 3,43 
Total 11038 7653 67.62 

 

 
Raportul număr cadre didactice/număr personal didactic auxiliar, respectiv personal 

nedidactic, din învăţământul de masă, special şi unităţi conexe, la începutul anului şcolar 2019-

2020. 
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Categorie personal Număr norme 
Raport 

Didactic de predare 7813 
Didactic-auxiliar 979 7,89 cadre didactice/ personal didactic auxiliar 
Nedidactic 1794,95 4,35 cadre didactice/ personal nedidactic 

 
Situaţia numerică a normelor didactice pe nivele de şcolarizare, la începutul anului şcolar 

2019-2020. 

Total norme 
didactice 

Norme pe 
nivel 
preşcolar 

Norme pe 
nivel 
primar 

Norme pe 
nivel 
gimnazial 

Norme pe 
nivel liceal şi 
învăţământ 
profesional 

Nivel 
special 

Conexe 

7813 1030 1752 2471.5 1919 480,5 160 

 
Norme didactice şi cadre didactice pe medii (urban, rural) , la începutul anului şcolar 2019-

2020. 

Didactic Urban Rural Total 
Norme didactice 4437.72 3375,28 7813 
Cadre didactice 4121 3249 7370 
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În unitățile de învățământ din judetul Suceava 98,52% din personalul didactic de predare 

este calificat, doar 1,48% având au studii superioare necorespunzătoare postului ocupat. ISJ 

Suceava  a avut ca prioritate asigurarea unui învățământ de calitate în concordanță cu cerințele unei 

societăți moderne. 

În anul şcolar 2018-2019 un număr de 311 candidaţi şi-au depus dosare pentru examenul de 

definitivare în învăţământ, o parte din candidaţi şi-au retras dosarele rămânând 256 candidaţi din 

care au promovat examenul un număr de 199 candidaţi. Pentru gradul II s-au depus 175 de dosare 

iar pentru gradul I 246 de dosare. 

S-a realizat pregătirea şi monitorizarea debutanţilor în cadrul Programului de formare 

Bazele formării profesionale pentru 285 cadre didactice debutante, organizat în vederea participării 

la examenul naţional de definitivat.  

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 2018-

2019 funcţionează: 127  grupe cu  3997 elevi iar în anul şcolar 2019-2020 funcţionează: 170 grupe 

cu 4196 elevi. 

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

promovabilitate la nivel de judeţ, în 2019, faţă de perioada 2012-2018: 

Sesiunea 
Anul 

Iunie-iulie August-septembrie 

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% 
2019 67,83 % 30,27% 

 
 Rezultatele obţinute de elevi la diferite faze ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi 

extraşcolare, în 2019, comparativ cu anii 2012-2019: 

 
Tipul de 
competiţie 
Anul  

Olimpiade pe 
discipline  
faza naţională 

Olimpiade pe 
discipline  
faza internaţională 

Concursuri şcolare 
naţionale şi 
internaţionale 

2012 128 5 582 
2013 133 2 574 
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2014 156 11 597 
2015 152 8 1195 
2016 190 7 934 
2017 156 4 1908 
2018 165 10 2307 
2019 209 8 2490 

 
Administrarea Programelor guvernamentale  sociale : 

 Bani de liceu ( în anul şcolar 2019-2020 sunt beneficiari  3857 de elevi), 

 Bursa profesională (în anul şcolar 2019-2020 sunt 4719 beneficiari), 

 Rechizite şcolare pentru 4747 elevi,  

 Corn și lapte în anul şcolar 2018-2019: au fost beneficiari 15.688 de preşcolari şi 62.034 de 

elevi de la clasa pregătitoare la clasa a VIII – a,  iar începând cu anul şcolar 2019-2020: 

15.662 de preşcolari şi 61458 de elevi de la clasa pregătitoare la clasa a VIII - a),   

 Euro 200 ( în anul şcolar 2018-2019 au fost 190 beneficiari). 

 

Statistica rezultatelor obţinute de elevii din judeţul Suceava în urma participării la etapele 

naţionale ale olimpiadelor şcolare în anul şcolar 2018-2019, până la data de 19.06.2019 

 
Premiul 
I 

Premiul 
II 

Premiul 
III 

Mențiuni Medalie 
de aur 

Medalie 
de 
argint 

Medalie 
de 
bronz 

Premii 
speciale / 
mențiuni 
speciale 

Total 

27 23 16 70 2 17 18 36 209 
 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Suceava din cadrul Consiliului Județean Suceava 

în anul 2019 a urmărit îmbunătățirea relevanței sistemului de formare profesională, dezvoltarea 

sistemelor de asigurare a calității formării profesionale, asigurarea egalității de șanse și accesului la 

educație, dezvoltarea infrastructurii unităţii şcolare în vederea asigurării calităţii în formare. 

Urmare participării la Competiția Națională „Școala Europeană 2019”, care a constat în 

evaluarea calității și coerenței managementului școlii, C.S.E.I. Suceava s-a clasat pe locul 5 din 136 

de unități participante, obţinând titlul de Școală Europeană 2019.  Certificarea de „Școală 

Europeană” conferă instituției recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, fiind 

un bun exemplu de susținere și valorizare a parteneriatelor școlare dezvoltate în cadrul programelor 

europene din domeniul educației și formării profesionale. 
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 Cadrele didactice au participat la programe de formare  continuă, cercuri pedagogice, iar 75 

de cadre didactice ale instituției reprezintă grupul țintă în cadrul  proiectului POCU - DEDICAT - 

Dascăli pentru Elevi Defavorizați - Intervenții pentru Combaterea Abandonului Școlar Timpuriu. 

 Anul 2019 s-a concretizat prin creşterea promovabilităţii şi inserţiei pe piaţa muncii a 

absolvenţilor instituției, creşterea numărului de parteneriate, precum şi a premiilor obţinute de elevi. 
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Capitolul VII – CERCETARE. DEZVOLTARE. INOVARE. 
 

In anul 2019 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ SUCEAVA şi-a desfăşurat 

activitatea pe baza Programului Statistic Naţional Anual (PSNA) şi a Graficului cercetărilor 

statistice infra-anuale 2019 şi anuale 2018, respectând principiile de bază ale statisticii oficiale, 

reglementate prin lege.  

Producerea de date în anul 2019 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 2019 au ca 

destinaţie statistică şi EUROSTAT. În Programul Statistic Naţional Anual 2019 au fost prevăzute 

termene precise de transmitere a datelor la EUROSTAT.  

În anul 2019 s-au efectuat un număr de 115 cercetări statistice, din care 71 cercetări 

statistice anuale şi 44 cercetări statistice infra-anuale. 

Din totalul cercetărilor statistice infra-anuale 27 cercetări statistice au avut periodicitate 

lunară, 15 periodicitate trimestrială şi semestrială, una cu periodicitate decadală şi una cu 

periodicitate săptămânală.  

 

Structura cercetarilor statistice in anul 2019

Baze de 
date
4,3%

Statistica 
agricola, 

silvicultura, 
mediu
16,5%

Conturi 
nationale

0,9%Statistica 
preturilor

6,1%

Statistica 
sociala
26,1%

Statistica 
economica

46,1%

 

 
 
 
Cercetări statistice anuale ►71 
Cercetări statistice infraanuale ► 44 din 
care, Lucrări noi ► 4 
 

 
De remarcat este faptul că, în Programul Cercetărilor Statistice în anul 2019, comparativ cu 

cel al anului 2018 au fost introduse patru cercetări statistice noi, în domeniul statisticii agriculturii, 

cercetării-dezvoltării, forței de muncă, sănătății, care au avut ca obiectiv creşterea fondului de 

indicatori şi alinierea statisticii româneşti la Sistemul Statistic European.  

Pe parcursul anului 2019 au fost cercetați statistic 23.872 agenți economici.  
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La sfârşitul lunii decembrie 2019 procentul unităţilor eligibile din esantioane (email valid) a 

fost de 83,4%.  

Ponderea agentilor economici care au raportat date on-line in totalul unitatilor eligibile a fost 

de 94,6% pe total cercetari statistice.  

Numărul unităților colectate cu date în total unități eșantion transmis de I.N.S. în anul 2019 

a fost 99,0%. Numărul refuzurilor de date în total unități transmise de INS a fost 0,2%. 

Gradul de actualizare a datelor de contact ale agenților economici cu date de identificare 

actualizate a fost 100%. Gradul de respectare a termenelor a fost 100%.  

În cadrul proiectului “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), în luna decembrie 2019, a avut loc actualizarea indicatorilor 

pentru anul 2018 pentru 114 unitati teritorial-administrative din județul Suceava, procentul de 

actualizare a indicatorilor a fost de 99,2%.  

În anul 2019 am realizat operaţiunile tehnice în cadrul stațiilor de prelucrare în vederea 

centralizării rezultatului votului pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European 

din anul 2019 şi a celor de consemnare şi centralizare a rezultatelor referendumului naţional din 26 

mai 2019.  

De asemenea am realizat operaţiunile tehnice în cadrul stațiilor de prelucrare și centralizare 

privind stabilirea rezultatului votarii pentru alegerea Președintelui României în anul 2019. 

Am efectuat activitati de verificare, centralizare a proceselor verbale întocmite de 560 

birouri electorale ale secțiilor de votare din judetul Suceava și de prezentare a rezultatelor  alegerii 

Parlamentului European, Referendumului național și 559 birouri electorale ale secțiilor de votare 

din judetul Suceava pentru alegerea Președintelui României.  

Direcția Județeană de 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 rezultatelor. 

În vederea pregătirii RGA 2020 și RPL 2021 s-au desfășurat workshopuri de lucru la I.N.S. 

la care au participat 4 salariați. 

Pe tot parcursul anului 2019 s-a asigurat continuitatea seriilor de date statistice în condiţii de 

comparabilitate metodologică; astfel s-a finalizat încărcarea si validarea datelor pentru anul 2018 în 

Baza de Date pe Localităţi și în baza de date eDemos a celor 114 localități din judeţul  Suceava. 
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Principalele baze de date care sunt actualizate cu indicatori la nivel de judet și localitate sunt 

Tempo, eDEMOS, BDJ, BDL, s.a. 

În anul 2019 s-au actualizat nomenclatoarele aferente cercetărilor statistice din toate 

domeniile cercetate. 

În activitatea de diseminare a datelor statistice s-a pus accent pe creşterea operativităţii 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.  

În anul 2019 diseminarea informaţiilor statistice s-a materializat şi prin realizarea 

publicaţiilor „Anuarul Statistic al Judeţului Suceava”, “Buletinul Statistic Lunar al Judeţului 

Suceava”. 

tructura utilizatorilor de date statistice în anul 2019 se prezintă astfel:                                                                  

Total utilizatori 100,0% 
Instituţii deconcentrate ale statului pe plan local 35,6% 
Administraţia publică locală 25,9% 
Agenţi economici, instituţii financiar-bancare,  
unitati non-profit, etc 11,6% 
Mass-media 9,0% 
Persoane fizice 17,9% 
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Capitolul VIII – POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII 
 
 

La nivelul judeţului Suceava, în cadrul Registrului unic al cabinetelor medicale, sunt 

înregistrate un număr total de 1.419 cabinete medicale şi furnizori de servicii medicale, din 

aceştia,  în anul 2019 au fost înregistraţi 130 noi furnizori de servicii medicale: 6 cabinete 

medicină de familie, din care 2 în rural; 46 cabinete medicină dentară, din care 12 în rural; 69 

cabinete de specialitate; 1 laborator tehnică dentară; 4 cabinete fiziokinetoterapie, din care 1 în 

rural; 4 cabinete optometrie. 

În anul 2019, DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SUCEAVA (DSP) a  eliberat 25 

autorizații de liberă practică pentru activități conexe actului medical (biologi/biochimisti, 

optometristi, fizicieni), 4 autorizații și  24 vize anuale. pentru ambulatorie a candidaţilor la 

obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie 

Activitatea derulată în cursul anului 2019 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. 

 

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.  

S-au efectuat următoarele imunizări: 5.511 copii vaccinați cu BCG și s-au consumat 18820 doze 

vaccin; 5.689 copii vaccinați cu Hep.B ped.; 17.103 doze de vaccin hexavalent a fost administrat 

copiilor cu vârsta de 2-4 sau 11 luni; 5.618 copii vaccinați cu vaccin tetravalent; 14.105 copii 

vaccinați cu vaccin ROR; 6.800 copii vaccinați cu vaccin dTPa; 15.868 copii vaccinați 

Pneumococic conjugat; 13 gravide vaccinate cu vaccin VTA; 51.010 persoane la risc au fost 

vaccinate cu vaccin antigripal.  

S-au derulat, două anchete epidemiologice ale gradului de acoperire vaccinală, în lunile 

februarie și august 2019, la copiii în vârste de 12, 18 și respectiv 24 de luni gradul de acoperire fiind 

cuprins între 81,53% și 95,16%. Motivele nevaccinării sunt reprezentate de: contraindicații 

medicale-21.46 %; refuz părinte-11.9%; neprezentare-54.79%; născut în străinătate-9.58%. 

I.2. În cadrul Programului Național  de supraveghere și control al bolilor transmisibile 

prioritare,  s-au supravegheat, înregistrat și raportat cazurile de boli transmisibile. Au evoluat 21 

focare epidemice (15 focare de rujeolă, 2 focare de hepatită acută virală tip A, 1 focar de varicelă, 
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1 focar infectie cu rotavirus, 1 focar scarlatina și 1 focar de TBC). S-au raportat 1006 cazuri de boli 

infecțioase pe Fișe unice de raportare boală transmisibilă. 

I.3. În cadrul  Programului Național de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei au fost 

efectuate 4657 teste rapide și 1880 teste ELISA cu 16 cazuri pozitive confirmate prin test Western 

Blott. Au fost luate în evidență persoanele cu infectie HIV nou depistate. S-au distribuit 

maternităților din județ 1750 teste rapide. 

I.4.  În cadrul Programului Național de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei. S-a 

raspuns la 5 alerte internaționale privind 5 cazuri de tuberculoză.  

I.5. În cadrul Programul naţional de supreveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi 

monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei  s-au depistat în cursul anului 

2019 un număr de 483 cazuri infecţii asociate asistentei medicale în sistem de rutină, reprezentand o 

incidenta de 0,5% 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 îmbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de viata şi muncă, prin acţiuni 

derulate în 4 domenii specifice: 

 

II.1. Domeniul privind protejarea sanatatii şi prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de 

risc din mediul de viata, au fost efectuate  21 intervenții: Supravegherea calităţii apei potabile 

2978 probe de apă pentru determinări chimice, bacteriologice si radiodozimetrice de la 42 statii de 

apă potabilă  din mediul urban și rural inclusiv puncte din reţeaua de distribuţie a acestora II.2. 

Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor 

ionizante, au fost efectuate 15 intervenții: Monitorizarea radioactivitatii apei potabile, alimentului 

si factorilor de mediu  s-au recoltat și analizat 189 probe apă potabilă cu 759 analize, 44 probe 

alimente cu 132 analize, 73 probe aer cu 121 analize. 

 II.3. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc din mediul de muncă au fost efectuate 8 intervenții:  

Pe primul plan s-a avut în vedere realizarea indicatorilor in domeniul Supravegherii 

factorilor de risc din mediul de munca, după cum urmează: Elaborarea modelului de raport de 

medicina muncii ca instrument de colectare standardizată a datelor privind sănătatea lucrătorilor; 

 Supravegherea respectării cerințelor minime legislative privind sănătatea și securitatea în 

muncă a lucrătorilor expuși la riscuri generate de vibrații; Evaluarea expunerilor profesionale la 
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tricloretilenă și tetracloretilena; Riscul contactarii tuberculozei pulmonare (ca boala profesionala) la 

personalul angajat in unitățile sanitare în județ; Monitorizarea condițiilor de muncă și a evaluării 

impactului noxelor asupra sănătății personalului din întreprinderi, au fost efectuate un număr de 8 

de acțiuni unde s-au efectuat determinări de zgomot, microclimat și iluminat, au fost eliberate 41 

buletine de expertizare a condițiilor de muncă periculoase sau vătămătoare, s-au intocmit 20 de 

rapoarte și informari privind protecția maternității la locul de muncă.  

II.4. Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc alimentari şi de nutriţie au fost efectuate 15 intervenții: Evaluarea stării de 

nutriţie şi a tipului de alimentaţie al populaţiei au fost efectuate 500 investigaţii de laborator.  

Prin Laboratorul de microbiologie, au fost analizate: 1.154 probe exudate faringiene și 

nazale  

Prin laboratorul de chimie au fost analizate un număr de 1.824 apă potabilă reţea distribuţie 

centralizată urban şi rural cu 4585 analize, 429 probe apă de fântână cu 2.520 analize, 141 probe 

apă minerală cu 627 analize, 199 probe apă îmbăiere cu 398 analize, 372 probe alimente cu 1268 

analize. 

Prin laboratorul de toxicologie au fost investigate 46 locuri de muncă, s-au efectuat 384 

analize toxicologie și 70 analize biotoxicologie. 

 

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 

-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: 27 campanii I.E.C. 

destinate celebrării zilelor mondiale / europene conform calendarului priorităților naționale, cu 

27003 beneficiari și 127 parteneri de campanii I.E.C.; 8 evenimente I.E.C. destinate priorităților de 

sănătate specifice locale, cu 6537 beneficiari și 90 parteneri de campanii I.E.C;  42 intervenții ”Ore 

de educaţie pentru sănătate” (în unităţi de învăţământ), cu 3024 beneficiari, 147 beneficiari din școli 

și grădinițe care utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică in 

gradinițe și școli ( sustenabilitate 19 04);  4 actiuni în spațiul public;- 64 interventii IEC pentru 

promovarea sănătății în comunităti și grupuri vulnerabile, cu 14 839 beneficiari; 1 instruire cu 

asistenții comunitari și 14 ateliere cu asistenţii medicali comunitari iar 5 mediatori sanitari au fost 

instruiți pentru screening si intervenție scurtă în consumul de alcool și au fost distribuite 44011 

materiale informative, educative, promoţionale 
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V.1.2.1. Domeniul privind evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor, s-au desfăşurat 15 

intervenții: Evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar(6-10 ani) au fost aplicate un 

număr de 562 chestionare pentru elevi, familie şi şcoli. 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 au fost examinaţi 20416 copii şi tineri 

  Supravegherea condiţiilor igienico-sanitare în colectivităţile de copii şi tineri au fost 

evaluate 39 unităţi de învăţământ.    

În domeniul asistenţei medicale comunitare, Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava 

desfășoară permanent activități pentru eficientizarea măsurilor ce vizează creșterea accesului 

populației, în special, a grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor de etnie romă, la servicii de sănătate, 

mai ales la cele centrate pe prevenție, prin activității de coordonare profesională și tehnică a 

asistenței medicale comunitare și îndrumare tehnică și metodologică, fiind desfășurate 14 întâlniri. 

PN. VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 

VI.1Subprogramul  de nutriţie şi sanatate a  copilului.  

VI.1.1. Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni,. În cadrul acestui 

program, DSP Suceava a achiziţionat lapte praf în valoare de 400.000 lei, care a fost distribuit prin 

primăriile din judeţ către 1030 copii beneficiari prin prescripţie medicală.  

   Intervenția Tratament în străinătate, străinătate a fost alocată din bugetul M.S. suma totală 

de  108487 euro; 38426 CHFși 1000 lei pentru  9 proceduri medicale. 

 

În cursul anului 2019, activitatea de inspecţie sanitară s-a concretizat într-un număr total 

de 7.599 controale efectuate, dintre care: 2133 controale desfăşurate în unităţile cu profil 

alimentar; 1555 controale în unităţi sanitare; 928 controale în unităţi de învăţământ; 9 controale pe 

produs şi meniu (chioşcuri de incintă din unităţile de învăţămînt); 170 controale în unităţi de mediu; 

410 controale în unităţi cu profil cosmetic cu verificarea a 1433 tipuri de produse cosmetice; 148 

controale în cabinete de înfrumusețare și saloane de tatuaj; 1877 controale la utilizatori profesionali 

şi industriali de produse biocide cu verificarea a 2307 tipuri de produse biocide; 1 control la unități 

din categoria articole tratate, cu 1 produs verificat; 198 controale în unităţi din sectorul turism, 16 

controale la bazine de înot, piscine şi ştranduri cu recoltarea a 33 probe de apă în vederea analizării 

microbiologice şi fizico-chimice; 145 controale în obiective din categoria unităţi de alimentare cu 

apă potabilă, cu recoltarea a 42 probe de apă în vederea analizării microbiologice şi fizico-chimice; 

9 controale în unități cu proiecte finanțate din PNDR. 
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 Deficienţele de funcţionare constatate, au fost sancţionate, prin aplicarea a 188 de sancţiuni 

contravenţionale, din care 157 amenzi în valoare totală de 433.100 lei, 28 avertismente, 3 

suspendări temporare de activitate. 

 Activitatea desfăşurată în baza solicitărilor transmise prin sistemul rapid de alertă, a 

cuprins un număr total de 19 acţiuni. Au fost soluţionate un număr de 193 sesizări şi au fost 

desfăşurate un număr de 41 acţiuni comune de control cu alte instituţii. Acţiunile de inspecţie 

desfăşurate au fost completate cu un număr de 270 acţiuni de îndrumare şi consultanţă. Planul 

propriu de acţiuni tematice stabilit la nivelul ISS Suceava, desfăşurate în paralel cu cele cuprinse în 

Planul Naţional A.T. 2019 stabilite la nivelul Ministerului Sănătăţii, au un număr total de 15 acţiuni 

tematice de control. 

În anul 2019 bugetul alocat sistemului de asigurări sociale de sănătate în judeţul Suceava, 

prin CASA DE ASIGIRĂRI DE SĂNĂTATE, pentru acordarea serviciilor medicale şi 

farmaceutice de catre furnizorii aflati in relatie contractuala cu CAS Suceava a fost de 559.985.210 

lei, in crestere cu 8% comparativ cu cel alocat în anul 2018. Suplimentar, a fost alocata suma de 

191.470.930 lei alocata spitalelor pentru plata cresterilor salariale ale personalului încadrat în unităţi 

sanitare publice aflate in relatie contractuala cu CAS Suceava. 

  Pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie s-a alocat suma de 65.563.530 lei, 

pentru cele ale medicilor specialisti din ambulatoriile de specialitate suma a fost de 36.934.270 lei, 

pentru analizele de laborator si cele de inalta performanta (CT, RMN) suma a fost de 13.631.860 

lei, pentru transportul sanitar neasistat bugetul alocat a fost de 626.000 lei, iar pentru serviciile 

medicale spitalicesti, bugetul a fost de 200.660.000 lei.   

  Fondul alocat dispozitivelor medicale in anul 2019 a fost de 5.351.000 lei a permis institutiei 

noastre, sa elibereze asiguratilor un numar de 6.198 decizii pentru obtinerea dispozitivelor 

medicale.  

  Bugetul utilizat in anul 2019 pentru medicamente compensate si gratuite la nivelul judeţului 

a fost în valoare de 174.448.637,42 lei din care:  

-medicamente gratuite şi compensate pentru tratament în ambulatoriu: 107.683.735,15 lei  

-medicamente gratuite în cadrul programelor de sanatate: 66.740.878,92 lei 

      In anul precedent au fost prescrise si eliberate un numar de 1.256.851 retete.  

Pentru tratamentul bolilor cronice s-a utilizat suma de 42.620.938,51 lei, reprezentând 

24,43% din valoarea totală a cheltuielilor pentru medicamente: 

Sumele alocate pentru derularea programelor nationale de sanatate au fost repartizate astfel: 

- Programul national de oncologie, derulat prin spitale si farmacii: 35.410.140,85 lei; 
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- Programul national de diabet (medicamente); 32.628.867,77 lei; 

- Programul national diabet (teste monitorizare glicemie): 3.795.070 lei; 

- Programul national de diabet (consumabile pentru pompele de insulina): 80.008 lei; 

- Programul national de boli rare: 5.096.159,37 lei; 

- Programul national de hemofilie: 3.258.302,27 lei; 

- Programul national de ortopedie: 743.807,49 lei (endoprotezare) si 11.875 (instabilitate articulara). 

  La finele anului 2019, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava avea încheiate un număr de 696 

contracte/acte adiţionale pentru furnizarea serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitivelor 

medicale astfel: 

Nr. 

Crt. 
Domeniul de asistenţă 

Număr de acte 

adiționale/contracte 

1. Medicina primară 271 

2. Ambulatoriul de specialitate clinic 112 

3. Ambulatoriul de specialitate paraclinic 29 

4. Ambulatoriul de specialitate de recuperare  10 

5. Asistența medicală stomatologică 54 

6. Îngrijiri la domiciliu 2 

7. Asistența medicală spitalicească 16 

8. Furnizori de medicamente (farmacii) 133 

9. Furnizori de dispozitive medicale 67 

10. Furnizori de transport sanitar neasistat 2 

TOTAL: 
696 

 

 

Programele de sănătate derulate prin unități spitalicești se desfășoară urmare a 4 contracte  

încheiate cu furnizori de asistență medicală spitalicească.  

În total s-au încheiat 829 contracte/acte adiționale cu furnizorii de servicii medicale și 

medicamente. 
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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 2019 suma de 554.807.960 lei,  

         În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, începând cu 

01.01.2007, persoanele asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România pot 

beneficia, în situaţia deplasării pentru şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, de 

cardul european de asigurări sociale de sănătate, in anul 2019 fiind eliberate 6.951 carduri 

europene.  

În anul 2019, prin aplicarea Regulamentelor Uniunii Europene CEE, CAS Suceava a 

eliberat, la solicitarea asiguraţilor sau a instituţiilor competente din ţările Uniunii Europene, un 

număr de 2.781 formulare europene. 

În anul 2019 CAS Suceava a eliberat un numar de 26 formulare E 112 (S2), prin care 

pacientii au efectuat tratament in strainatate, acestia adresandu-se unor unităţi sanitare din Italia, 

Austria, Ungaria, Cehia, Elvetia si Germania.  

In 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 2019, CAS Suceava a decontat 1.343 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 7.964.997,93 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 2019 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. 

In anul 2019 au fost eliberate 6.781 adeverinte de inlocuire a cardului national, pentru 

asiguratii care au pierdut/deteriorat cardul si 5.866 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 22.456 adeverinte care atesta calitatea de asigurat pentru cei care 

nu au primit cardul national. 

 Activitatea de control s-a desfăşurat în baza Planului de control pe anul 2019 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.  
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În anul 2019 au fost efectuate un numar de 250 actiuni de control la furnizorii in 

contract cu CAS Suceava, din care 221 controale tematice si 29 controale operative.  

In urma controalelor efectuate la furnizorii de servicii medicale/medicamente, pentru 

nerespectarea clauzelor contractuale s-au dispus 185 masuri si a fost imputata o suma totala de 

451.986,65 lei. 

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU“ SUCEAVA 

cu o capacitate hotelieră de 1200 de paturi, a fost evaluat după Ordinul Ministrului Sănătății nr. 

802/2011 referitor la clasificarea din punct de vedere al competenţelor, resurselor materiale, umane 

şi a capacității de a asigura asistenţă medicală, la nivelul de competenţă III. Din punctul de vedere 

al acordării asistenţei medicale de urgenţă şi al îngrijirii pacientului aflat în stare critică, spitalul a 

fost clasificat ca spital de urgenţă, cu nivel de competenţă IIA.  

Conform Legii reglementează managementul calităţii serviciilor de sănătate acordate în 

cadrul spitalului, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este ACREDITAT - 

în categoria I de acreditare, îndeplinind 96,35% din cerințele specifice și indicatorii de calitate. 

 Pe parcursul anului 2019, la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava 

au fost înregistrate următoarele cazuri:  

- 46.576 cazuri de spitalizare continuă; 

- 16.076 cazuri de spitalizare de zi; 

- peste 100.000 cazuri de pacienţi trataţi în ambulatoriu clinic şi de specialitate; 

- peste 103.858 cazuri rezolvate prezentate în UPU. 

 Serviciile medicale sunt oferite în 24 de secţii şi 5 compartimente distincte.

 Prevederile bugetare pentru anul 2019 au însumat 341.158.493 lei, astfel: 

 An 2019 (lei)                 % 
Contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate 
Suceava  

210.600.497 61,73 

Sume primite ca finanţare de la buget de stat şi din 
veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 

50.120.335 14,69 

Sume primite de la bugetul local 60.386.484 17,70 
Venituri proprii 4.467.134 1,31 
 Sume primite de la UE 15.584.043 4,57 
 T O T A L        341.158.493             100% 
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Capitolul IX – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE  
 

În anul 2019, potrivit competenţelor prevăzute de lege, CONSILIUL JUDEȚEAN 

SUCEAVA s-a întrunit în 17 şedinţedin care 14 şedinţe ordinare şi 3 şedinţe extraordinare. 

 În cadrul şedinţelor s-au adoptat un număr de 260 hotărâri, dintre care unele prezintă o 

semnificaţie deosebită pentru evoluţia economică şi socială a judeţului. De asemenea, s-a acordat 

asistenţă juridică de specialitate pentru iniţierea unui număr de 22 proiecte de Hotărâri de 

Guvern. 

 Preşedintele consiliului judeţean, în calitate de şef al administraţiei publice judeţene, a emis 

un număr de 409 dispoziţii ce vizează în special măsuri pentru aplicarea hotărârilor consiliului 

judeţean şi soluţionarea unor probleme curente ale activităţii executive. 

 Au fost promovate 31 proiecte de hotărâri de Guvern. 

 Pe site-ul Consiliului Județean Suceava s-au publicat 7 proiecte de hotărâri cu caracter 

normativ pentru a fi consultate și a se face propuneri de către cetățeni sau ONG-uri. 

În domeniul achiziții publice și contracte, în cadrul Consiliului Județean Suceava, s-au 

organizat/desfășurat după caz, un număr total de 666 de achiziții publice de produse, de servicii și 

de lucrări. 

Toate procedurile inițiate și desfășurate în anul 2019, au fost finalizate prin încheierea unui 

contract de achiziție publică. 

Tabloul achizițiilor inițiate, desfășurate și finalizate din bugetul propriu al Consiliului 

Județean Suceava, în anul 2019, este următorul: 

Tip procedură Total 
Procedură simplificată 11 
Procedură proprie simplificată 3 
Negociere fără publicare prealabilă 2 
Contract subsecvent 1 
Achiziție directă de produse 389 
Achiziție directă de servicii 218 
Achiziție directă de lucrări 28 

Dintre problemele deosebite întâmpinate în cursul anului 2019, se remarcă, în continuare, 

comportamentul neconform al prestatorilor sau executanților în raport cu obligațiile pe care și le-au 

asumat prin depunerea ofertelor și prin angajamentele legale. Modificarea continuă și neunitară a 

cadrului legislativ ce reglementează activitatea de achiziție publică, inadvertențele din cuprinsul 

acestora determină, în continuare, dificultăți în aplicarea întocmai a acestuia. 

 De asemenea, în cursul anului 2019  
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- au fost eliberate 616 avize la certificate de urbanism, încasându-se taxe în valoare de 8.008, 291 

avize la autorizaţii de construire, încasându-se taxe în valoare de 3.783 lei, 192 certificate de 

urbanism, pentru care s-a încasat taxe în valoare de 10.462,5 lei, 13 prelungiri certificate de 

urbanism încasându-se taxe în valoare de 42 lei, 130 autorizații de construire pentru care s-a încasat 

taxe în valoare de 44.029,48 lei, 6 prelungiri autorizații de construire încasându-se taxe în valoare 

de 2.246 lei, 250 Cereri pentru obținerea avizului primarului comunei pentru care se emite 

certificatul de urbanism (F2); 

 - au fost avizate PUG+RLU pentru orașul Liteni și comunele Ciprian Porumbescu, Șerbăuți 

și Grămești; 

 - au fost emise 48 avize la Plan Urbanistic Zonal și 5 avize la Plan Urbanistic de Detaliu; 

 - s-a recepționat etapa I la PATJ; 

 - s-au emis 69 regularizări de taxe de autorizare în vederea întocmirii PV la terminarea 

lucrărilor, 101 înștiințări către beneficiari și/sau investitori privind expirarea termenului de 

valabilitate a autorizațiilor de construire, înștiințări către Inspectoratul Județean în Construcții 

privind valoarea finală a lucrărilor de construcții. 

Pentru înregistrarea sistematică a imobilelor în cadastru și cartea funciară, prin Programul 

Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) s-au deschis în anul 2019 un număr de 31.226 

cărți funciare care au fost înregistrate la OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE 

IMOBILIARA (OCPI) SUCEAVA în vederea verificării și recepției documentații pentru un 

număr de 158.075 imobile care se află în diferite stadii de verificare. 

În acest sens, s-au încheiat cu UAT-urile un număr de 65 de contracte de finanțare pentru 

lucrări ce vor fi demarate la nivel de sector cadastral în anul 2020. 

Pentru înregistrarea imobilelor în cadastru și cartea funciară au fost prelucrate, în cursul 

anului 2019 un număr de 235.117 cereri, respectiv cereri de primă înscriere în evidențele de carte 

funciară, cereri de intabulare a dreptului de proprietate, de intabulare a dreptului de ipotecă, cereri 

de notare acte și fapte juridice, cereri extrase de carte funciară, cereri de eliberare copii documente 

din arhivă, cereri de actualizare date, cereri de alocare număr cadastral, cereri de rectificare 

înscrieri. 

 La nivelul OCPI Suceava, în cursul anului 2019, au fost înregistrate un număr de 108.630 

cereri de extrase de carte funciară, certificate de sarcini, cereri de consultare și eliberare documente 

din arhivă, certificate de identificare imobile/proprietar, din care 30410 de cereri ce au implicat și 

verificarea din punct de vedere tehnic de către inspectorii de specialitate. 
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Pentru emiterea titlurilor de proprietate au fost verificate și redactate un număr de 1132 

titluri de proprietate pentru o suprafață de 2.606,851 ha din care un număr de 1.011 titluri pentru o 

suprafață de 1494,255 ha teren agricol și un număr de 121 titluri pentru o suprafață de 1112,597 ha 

teren cu vegetație forestieră. 

Au fost întocmite un număr de 244 de referate în vederea soluționării cererilor de 

rectificare/modificare a titlurilor de proprietate, au fost corectate un număr de 110 titluri de 

proprietate în baza hotărîrilor Comisiei judeţene Suceava și a hotărîrilor judecătorești, au fost 

anulate un număr de 22 titluri de proprietate.   

În cursul anului 2019 până în prezent, la nivelul OCPI Suceava s-a realizat conversia unui 

număr de 7459 geometrii din baza de date locală și arhiva analogică în sistemul integrat de cadastru 

și carte funciară și au fost avizate și recepționate un număr de 1605 de cereri de documentații 

tehnice.  

După operaţionalizarea sistemelor RENNS (Registrul Naţional al Nomenclaturilor Stradale) 

şi RAN (Registrul Agricol Naţional) s-au creat un număr de 120 de conturi pentru utilizatorii 

externi ai RAN fiind introduse în sistem informații pentru un număr de 15690 gospodării. 

 

În baza Procedurii operaționale a privind înscrierea în cartea funciară a  titlurilor de 

proprietate ulterior emiterii acestora, elaborată în temeiul art. 40 (4) din Legea nr. 7/1996 a 

cadastrului şi publicităţii imobiliare, au fost întocmite și înregistrate în RGI un număr de 2509 

documentații pentru înscrierea din oficiu a imobilelor înscrise în titlurile de proprietate ulterior 

emiterii acestora. 

 În cursul anului 2019 la nivelul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava au 

fost convertite din format de hârtie în format electronic 39.217 cărți funciare. 

 La nivelul OCPI Suceava, în cursul anului 2019, au fost soluționate 208 cereri de 

reexaminare depuse împotriva încheierilor de carte funciară. 
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Capitolul X–  POLITICI AGRICOLE ȘI  DEZVOLTARE RURALĂ 
 
 

Activitatea DIRECȚIEI PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ SUCEAVA a vizat 

următoarele domenii: 

● la producţia vegetală s-a realizat monitorizarea pe o perioadă de 4 ani a evoluţiei în structură  a 

situaţiei suprafeţei agricole a judeţului, la 31.12.2019 şi se prezintă astfel: 

Nr.  

crt. 

Specificare 2016 

- ha - 

2017 

-ha-  

2018 

-ha- 

2019 

-ha- 

1 Suprafaţa  arabilă   179.572 180.451 180.298 180.186 

2 Păşuni 90.021 93.052 93.052 93.052 

3 Fâneţe 75.076 78.388 78.404 78.404 

4 Livezi 2.952 2.929 3.066 3.178 

 

Diferenţele + / -  a existentului la finalul anului 2019 faţă de perioada 2012 - 2018 sunt ca 

urmare a schimbării categoriei/destinaţiei, scoaterii din circuitul agricol sau reintroducerii, înfiinţării 

de livezi – pepiniere, etc . 

 Introducere în intravilan terenuri agricole extravilane: 

 3 dosare PUG – 226,68 ha – de la primării; 

 6 dosare PUZ – 44691,45 mp; 

 1 documentaţie (dosar) aviz negativ – neplata tarif beneficiar. 

 Scoatere definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole extravilane: 

 6 dosare (documentaţii) – 27628 mp; 

 1 dosar amanat. 

 Scoatere temporară din circuitul agricol: 

 5 dosare – 26989 mp. 

 Redare în circuitul agricol: 

 4 dosare – 10221,8 mp. 

 Legea 17/2014: 

 Nr. oferte (dosare): 3051 buc.; 

 Suprafaţa: 1566,85 ha; 

 Nr. avize: 726. 
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În implementarea politicilor și strategiilor în agricultură s-au mai realizat: 

o S-au eliberat 9 autorizații pentru cultivarea plantelor psihotrope –cânepă, pentru 142,337 ha. 

o S-au eliberat 11 certificate biomasa. 

o Autorizaţie tăieri nuci: 20 autorizaţii eliberate (64 nuci). 

o Defrişare livezi: 5 autorizaţii eliberate – 8,62 ha. 

o Plantare pomi: 19 autorizaţii – 47,7142 ha; 

o Eliberare certificate de abilitare pentru importul îngrăşămintelor din ţări din afara UE: 8 

certificate eliberate. 

Total înscriși în agricultura ecologică la sfârșitul anului 2019: 708 operatori, din care: 

 679 producători agricoli; 

 3 operatori floră spontană; 

 12 procesatori; 

 11 comercianți; 

 3 importatori. 

În dinamică, producţia vegetală medie obţinută la culturile de bază,  în perioada 2016 – 2019, 

se prezintă astfel: 

Nr.  

crt. 

Specificare 2016 

t/ha 

2017 

t/ha 

2018 

t/ha 

2019 

t/ha 

1 Grâu +secară +triticale 3,287 3,933 3,939 3,946 

2 Porumb  2,956 4,448 7,205 6,080 

3 Cartof  11,622 20,191 14,832 12,188 

4 Plante furajere  15,623 19,948 18,577 17,534 

5 Legume 13,821 16,838 16,533 16,795 

6 Fructe 8,896 8,637 9,823 10,640 

 

- La programul privind Ajutorul de minimis acordat cultivatorilor de tomate în spații 

protejate, conform HG 107/2019 au fost înregistrați 44 de solicitanți, având 42 de beneficiari în 

plată; 

- La programul privind Ajutorul de minimis acordat crescătorilor de ovine pentru 

comercializarea lânii , conform HG 500/2017 au fost înregistrați 144 de solicitanți, din care 74 au 

beneficiat de plată; 

- La programul privind Ajutorul de minimis acordat crescătorilor de porcine din rasele 

Bazna şi Mangaliţa, conform HG nr. 9/2019, au fost înscrişi în program 8 crescători, 2 furnizori şi 

3 procesatori. S-au livrat în total 64 capete purcei. 
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-  La programul privind Ajutorul de minimis acordat cultivatorilor de usturoi, conform HG 

108/2019 şi HG 523/2019, 6 persoane au depus documente şi 5 beneficiari au fost plătiţi. 

- La programul privind Ajutorul de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor 

hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2019 asupra sectorului 

apicol, conform HG 705/2019, 259 de persoane au depus documentele, din care au beneficiat de 

plată 245 persoane. 

 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 31.12.2019, comparativ cu perioada 

2016 – 2019, se prezintă astfel: 

Nr 

crt. 

Specificare Total efective 

2016 

Total efective 

2017 

Total efective 

2018 

Total efective 

2019 

1 Bovine – total , capete 130.947 127939 127415 119222 

2 Porcine – total, capete 32.982 17401 22619 20240 

3 Ovine – total , capete 255.294 255547 246787 217521 

4 Caprine – total, capete 18.163 17192 17312 15016 

5 Păsări – total, capete 387.564 488854 445095 352740 

6 Cabaline – total, capete 12.906 26722 24986 23513 

7 Iepuri -  capete 10.569 13571 13286 13786 

8 Familii de albine 23.496 46880 33888 35918 

9 Animale de blană 151 17 17 217 

Cu privire la valorificarea producţiei animaliere, în anul 2019 s-au înregistrat următoarele 

rezultate: 

carne total = 18283 tone viu ; lapte vacă = 2710094 hl; lapte oaie = 206102 hl; lapte capră = 37483  

hl; lână = 658 tone; miere = 950 tone; ouă = 57630 mii bucăţi. 

Implementarea politicilor și strategiilor din industria alimentară și promovarea schemelor de 

calitate, s-a concretizat în: 

Atestarea produselor traditionale   

Nr.crt. Lista  categorii Nr.produse atestate 
1 Lapte si produse din lapte 5 
2 Carne si produse din carne 7 
3 Peste 1 
4 Legume  fructe 6 
 Total judetean 19 
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Atestarea retetelor  consacrate 

Nr.crt. Lista  categorii Nr.produse atestate 
1 Carne si produse din carne 11 
2 Produse de panificatie 1 
 Total judetean 12 
 

Atestarea produselor montane  

Nr. crt. Categoria de produs Nr. de produse atestate 

1 Lapte și produse din lapte 12 

 TOTAL 12 

 

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. 
Masura Număr cursuri Număr absolvenți 

1. 10 – Agromediu si climă 4 27 

2. 11 – Agricultura ecologica 4 15 

3.  6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 1 2 

4 Lucrător în   1 11 

5 Apicultor  1 16 

 TOTAL 13 75 

  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. 

Crt. 

Domeniul de verificare Nr. 

contro

ale  

Nr. 

avertis

- 

mente 

Nr. 

amenzi 

Alte masuri dispuse 

1. Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic 

Vitivinicol 

16   Documente vizate transport 

vin  122 

2. Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic în 

Producerea şi Valorificarea legumelor şi 

fructelor 

144 47 1/1000 Certificate de conformitate 

eliberate pentru importuri -    

251       

Pentru piaţa internă –   195 

Autorizaţie de plantare -   19    
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Autorizatii defrisare-   25 

3. Inspecţia în domeniul Industriei 

Alimentare 

117 17  - 

4. Inspecţia tehnică în domeniul Agriculturii 

Ecologice 

54 3  - 

5. Inspecţia Tehnică pentru Controlul 

Fertilizanţilor 

101   - 

6. Inspecţia tehnică în domeniul Depozitelor 

de cereale 

27 2  Două autorizații retrase 

7. Inspecție cultivatori tutun 0   - 

8. Inspecție cultivatori cânepă 18   - 

9. Inspecție OMG 6    

10.  Inspecție funciară 22   - 

11 Inspectii program TOMATE 98    

12  Inspectii program PORCI Mangalita 6    

 

Total controale și inspecții: 609 

Activitatea  OFICIULUI DE STUDII PEDOLOGICE ŞI AGROCHIMICE (OSPA) 

În anul 2019 s-au realizat urmatoarele lucrari si studii de specialitate, conform activitatii de 

baza, in suma de 576.257,84 lei: 

- s-au incheiat 17 contracte privind realizarea de studii pedologice, agrochimice pentru incadrarea 

terenulului în clase de calitate cu valoarea de 45227,29 lei. 

Pentru scoaterea din circuitul agricol: 12 lucrări în sumă de 34457,86 lei. 

Studii pedologice pentru întocmirea proiectelor de Amenajamente pastorale, 3 studii cu 

valoarea de  418.999,31 lei (Izvoarele Sucevei, Panaci si Saru Dornei). 

Studii pedologice pentru intocmirea proiectelor Monitorizare sol-teren: 1, in valoare de 

69.991,70 lei, in suprafata de 6262 ha. 

Au fost realizate pentru persone fizice si juridice: 7 analize in suma de 1461,68 lei. 

Înfiintări de plantații 2 proiecte în suma de 6120 lei. 

 

Activitatea DIRECȚIEI SANITAR - VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA 

ALIMENTELOR  (DSVSA) în anul 2019, a vizat actiunile prevezute in Planul de Inspectie si 

Control  în vederea: 

a) Păstrării indemnitatii teritoriului judetului Suceava de boli infecto-contagioase majore; 

b) Prevenirii apariției de toxiinfectii alimentare; 
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c) Realizarii siguranței alimentelor; 

În anul 2019 au fost sancționate contraventional un număr de 132 de societăți comerciale 

sau persoane fizice in cadrul celor 2.711 inspectii efectuate, valoarea totală a sanctiunilor aplicate 

în 2019 fiind de 627.800 lei . 

În cursul anului 2019 au fost emise un număr total de 107 de ordonanțe din care 101 

Odonanțe de încetare a activității și 6 Ordonanțe de suspendare a activității. 

Acțiunile sanitar veterinare din cadrul Programului de Supraveghere, prevenire și 

control, de eradicare a bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția 

animalelor, protecția mediului precum  desfășurate in cursul anului 2019, s-a realizat  conform 

programului de vaccinări.  

În ceea ce privește  Situația epizootică în județul Suceava în cursul anului 2019 au fost 

declarate în anul 2019 un număr de 21 focare de boală din care 15 focare de Trichineloză și 6 

focare de Leptospiriză. 

 În cursul anului 2019 au fost  stinse 18  focare de boală: 

 Trichineloză -13 focare  

 Anemia Infecțioasă Ecvine- 2 focare  

 IBR-1 focar  

 Leptospiroză -1 focar  

 Avortul Salmonelic al ovinelor-1 focar  

 La finalul anului 2019 au rămas active 3 focare de boală: 

o 1 focar Leptospiroză 

o 2 focare Trichineloză  

 În abatoarele din județul Suceava au fost sacrificate în anul 2019, un număr total de 216.779 

animale din care 29.594 bovine,125.333 porcine, 45.710 ovine, 9.117 caprine si 7.025 cai. 

Cantitatea totală de carne rezultată în urma acestor sacrificări a fost de 19552.72 to. 

 În ceea ce privește Situația Autorizărilor, DSVSA Suceava a emis un număr total de 989 

autorizații, din care : 

- Autorizări /înregistrări sanitar veterinare - 763 noi activități 

- Autorizări mijloace de transport – 226 mașini 

 DSVSA Suceava a acordat în cursul anului 2019 un număr de 669 vize auto, pentru mijloace 

de transport alimente. 

 În domeniul Certificării și supravegherii animalelor care au făcut obiectul comerțului 

intracomunitar, în anul 2019 au fost introduse în județ și inregistrate prin sistemul TRACES un 
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număr de 310 bovine, 36.902 porcine, 27 ovine,1.838.558 păsări (pui), 3.720.843 ouă pentru 

incubat, 7 cabaline, 3 tigri, 1000 kg pește si 30 kg icre. Tot prin sistemul TRACES au fost 

înregistrate ca ieșite din județul nostru, prin același tip de comerț, 8.324 bovine, 438 ovine, 3 

cabaline, 313 câini și pisici. 

 În domeniul Exporturilor și Comerțului  intracomunitar cu produse și subproduse de origine 

animală, în anul 2019: 

In vama Siret, medicii veterinari inspectori au verificat un număr total de 5.395 transporturi 

ce au făcut obiectul unor operațiuni de import/export sau tranzit cu produse alimentare de origine 

animală /non animală dar și cu materii prime furajere, produse care au ajuns în județul nostru dar și 

în alte unități de pe teritoriul Romaniei.  

 În ceea ce privește  exportul/ comerțul intracomunitar, în anul 2019 unitățile de procesare 

din județul nostru au exportat 2.996 to de carne, 7.041 to de produse din carne și 1.682 to de 

produse lactate. Pentru aceste produse, instituția noastră a emis un număr total de 1.154 documente 

de transport, documente care au insoțit produsele alimentare până la destinația finală. 

 În legătură cu operațiunile de import/comerț intracomunitar cu produse alimentare de 

origine animală, în județul nostru prin acest tip de comerț au fost introduse la 

comercializare/procesare 3.907 to de carne, 6.460 hl lapte și 97 to de produse lactate.  

 În anul 2019 Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor din cadrul 

DSVSA Suceava a efectuat un număr total de 141093  analize  din care; 

-determinarea entităților morbide la animale – 126578 probe  

-reziduuri din alimente- 1347 probe  

-examene fizico-chimice și microbiologice din alimente- 13168 probe  

 La sfârșitul anului 2019, în județul Suceava exista următorul efectiv de animale : 

o Bovine- 113916 capete  

o Porcine- 19929 capete  

o Ovine- 230267 capete 

o Caprine- 14421 capete 

o Cabaline- 8787 capete 

o Păsări- 375950 capete 

o Iepuri – 7641 capete 

o Câini- 63268 capete 

o Pisici- 6275 capete 

o Animale de blană- 150 capete 
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o Albine- 14924 familii  

  Activitatea  de  Identificare si Inregistrare a Animalelor s-a desfașurat în anul 2019 conform 

Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor 

transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare  și 

înregistrare  a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, este redată  mai jos : 

 Identificarea bovinelor -42765 capete 

 Identificarea ovinelor -70321 capete 

 Identificarea caprinelor -2751 capete 

 Identificarea suinelor -15695 capete 

 Numărul total al animalelor identificate și introduse in Baza Națională de Date la finalul 

anului 2019, a fost de 131532 capete. 

 În anul 2019, DSVSA Suceava a emis un număr total de 42.054 pașapoarte pentru bovine, 

din care 39439 pașapoarte originale  și 2615 pașapoarte duplicat. 

 Datorită controalelor efectuate, a profesionalismului dar și a măsurilor corect instituite și 

respectate, în județul Suceava nu s-a inregistrat niciun caz de îmbolnavire la porc cauzat de virusul 

Pestei Porcine Africane . 

 

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA (A.P.I.A) este institutia 

responsabila cu derularea si gestionarea fondurilor privind: 

 plățile 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); 

 masuri de piata si comert exterior. 

A.P.I.A. implementeaza scheme de plata si masuri pentru fermieri finantate din: 

 Fondul European pentru Garantare în Agricultura – F.E.G.A. ca plati directe în 

cadrul Schemei de Plata Unica pe Suprafata – S.A.P.S. si pentru masuri de piata; 



76 
 

 Fondul European pentru Agriculturasi Dezvoltare Rurala – F.E.A.D.R. ca plati 

a masurilor din cadrul  Programului National de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R.)  2014-

2020 masurile: 10 (Agro-mediu si clima), 11 (Agricultura ecologica), 13 (Plati zone 

cu constrangeri naturale); 

 Bugetul national – Ajutoarele Nationale Tranzitorii, Ajutoare se Stat si Masuri 

de Piata. 

A. Activitatea privind Platile directe, ANT-urile si Masurile de dezvoltare rurala din anul 2019 

a fost 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 2019. În anul 2019 au fost 

primite si analizate un numar total de 46.595cereri  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, pentru o suprafață totală de 202.227, 27 ha. 

2. Sprijinirea potentialilor beneficiari pentru accesarea de credite bancare. Pentru anul 2019, in 

vederea sprijinirii fermierilor, APIA a continuat relatiile de colaborare cu Bancile comerciale si cu 

Fondul de Garantare a Creditului Rural, au fost eliberate  351 adeverinte pentru credite. 

3. Activitatea de Control pe Teren desfasurata în anul 2019 se poate rezuma la efectuarea 

controalelor, conform esantionului transmis de APIA Central, astfel:   

a. Esantion teledetectie 2019 1.620 ferme 

 
- din care cu scop control ecoconditionalitate, SMR1, agromediu 

si tanar fermier 
170 ferme 

b. Control clasic 475 ferme 

c. Control GAEC 4 78 ferme 

d. Supracontrol 3 ferme 

e. Esantionare manuala in urma petitiilor 8 ferme 

f. Verificare blocuri fizice in teren conform Anexa 17 298 anexe 

g. 
Colectarea punctelor esantioanelor de culturi pentru controlul prin 

teledetectie C2019 
 

 

4. Autorizarea cererilor de sprijin pentru plata in avans si plati regulare pentru Campania 2019 

pentru cererile de  sprijin  pe scheme  de plata. S-a efectuat plata avansului catre fermierii care au 

depus cereri de plata In cadrul Schemei de Plata Unica pe Suprafata (SAPS) - Campania 2019 si 
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pentru care s-au efectuat verificarea necesara conditiilor de eligibilitate in conformitate cu art. 2 al 

Regulamentul 1748/2015 iar din data de 1 decembrie 2019 s-a demarat  plata finala  catre fermierii 

care au depus cereri de plata In cadrul Schemei de Plata Unica pe Suprafata (SAPS) - Campania 

2019, conform articolului 75 din regulamentul 1306/2013 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 17 decembrie 2013. 

Situatia autorizarii si platilor pe suprafata pentru Campania 2019 pana la data de 31 

decembrie 2019 este urmatoarea: 

Tip Document 
Valoare autorizata la plata     - 

EURO - 

Nota avans C2019 Total 30,838,589.97 

Decizie de plata SAPS C2019 Total 16,267,662.51 

  

 

Situatia platilor in cursul anului 2019 pe surse de finantare 

 

 

 

 

 

 

 

Situatia totala a sumelor autorizate la plata pe parcursul anului 2019 la Centrul Judetean APIA 

Suceava (SN-subventii nationale): 

 

 

Situatia totala a sumelor autorizate la plata pe parcursul anului 2019 la Centrul Judetean APIA 

Suceava (FEGA, FEADR, BN): 

Fond 

Valoare autorizata la 

plata 

-euro- 

Valoare autorizata la 

plata 

- lei - 

FEADR 13,420,387.54 62,713,593.28 

FEGA 46,748,104.47 221,080,533.28 

BN1 7,005,690.08 42,001,756.67 

Total 67,174,182.09 325,795,883.23 

Tip document Valoare autorizata la plata        - lei - 

Ajutoare de stat prod.agric. Din sect. crest.anim. C2018 93,872.89 

Plata nationala acciza motorina C2018 1,915,347.00 

Acciza motorina C2019 1,558,076.00 

Ajutoare de stat prod.agric. Din sect. crest.anim. C2019 564,002.44 

Total 4,131,298.33 
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Tip document Valoare autorizata la plata - euro - 

Ajutor PNA 2019 Total 89,755.48 

Certificat de plata interventii Total 713,210.11 

Cesiuni Decizii SAPS C2007 Total -345.50 

Cesiuni Decizii SAPS C2008 Total -493.88 

Cesiuni Decizii SAPS C2017 Total 1,074.37 

Cesiuni Decizii SAPS C2018 Total 2,831.86 

Decizie de plata Masura 14 C2018 Total 470,681.73 

decizie de plata SAPS C2007 Total -45,909.37 

decizie de plata SAPS C2008 Total -160,261.76 

Decizie de plata SAPS C2010 Total -2,490.96 

Decizie de plata SAPS C2012 Total -1,716.30 

Decizie de plata SAPS C2016 Total 131,820.47 

decizie de plata SAPS C2017 Total 240,214.64 

decizie de plata SAPS C2018 Total 18,404,651.38 

decizie de plata SAPS C2019 Total 16,267,662.51 

Nota avans C2019 Total 30,838,589.97 

Nota Avans SAPS C2010 Total -47.69 

Nota Avans SAPS C2012 Total -111.00 

Rambursare disciplina financiara an 2018 Total 208,088.79 

Stornari sanctiuni multianuale C2017 Total 9,847.26 

Stornari sanctiuni multianuale C2018 Total 7,129.98 

Grand Total 67,174,182.09 

 

Cursul valutar pentru FEGA: 4,7496 lei/euro; Cursul valutar pentru FEADR: 4,6638lei/euro 

Cuantum stabilit pe scheme de plata: 

Schema de Plata Unica pe Suprafata SAPS      102,5697 euro/ha 

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

Plata redistributiva (PR) - nivelul II (5,01-30 ha)     48,7127 euro/ha 

Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu   59,3201 euro/ha 

Plata pentru tineri fermieri                                                 31,2477 euro/ha 

Sprijin cuplat in sector zootehnic-caprine      17,7173euro/cap animal 

Sprijin cuplat in sector zootehnic-ovine      17,7173 euro/cap animal 

Sprijin cuplat in sect.zoo–taurine din rase de carne si metisii acestora  237,4446 euro/cap animal 

Sprijin cuplat in sector zootehnic–vaci de lapte     379,7155 euro/cap animal 

 

5. Depistarea si recuperarea sumelor acordate necuvenit  conform art. 80, alin. 1 si 2 din 

Regulamentul CE nr.1122/2009. În activitatea de recuperare a creantelor generate de derularea 
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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 2019 situatia debitorilor europeni este urmatoarea (procentul de recuperare fiind 

de 80%): 

Perioada Număr debitori europeni Debite inregistrate Debite recuperate 

2007-2017 26.165 32.470.532 24.897.040 

2018 5.260 1.195.160 2.013.392 

Total 31.425 33.665.692 26.910.432 

 

Din suma recuperata, cea mai mare parte a fost realizata prin compensare, respectiv 

15.084.071 lei, iar suma recuperata prin plata voluntara a fost de 11.786.358 lei. 

In anul 2019 au fost intocmite si transmise 472 procese verbale de calcul accesorii pentru debitele 

recuperate la care accesoriile au fost calculate ulterior. 

In cazul Debitorilor Nationali, la sfirsitul anului 2019 Centrul Judetean Suceava figureaza cu 

216 debitori nationali, in suma de 294.514 lei, pentru mai multe tipuri de sprijin financiar acordat de 

la bugetul national, la care se adauga procesele verbale de stabillire a creantelor accesorii in 

conformitate cu art. 73' din Legea nr. 500/2002  privind finanțele publice aferente in valoare de  

42.356 lei. 

6.  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 de Masuri Specifice  are ca scop principal primirea, administrarea cererilor de 

plata, informarea potentialilor beneficiari despre prevederile legale si procedurale de acordare a 

ajutoarelor specifice comunitare, a platilor nationale direct complementare din domeniul zootehnic, 

a ajutoarelor de stat gestionate, cele cu privire la administrarea si gestionarea  cotei de lapte, precum 

si cele legate de renta viagera. 



80 
 

Situatia cererilor primite pe acte normative pentru aplicarea Masurilor Specifice: 

Nr. Crt Schema sprijin 

2018 2019 

nr. 
cereri 

nr. 
cereri 

eligibile 
Valoare 

nr. 
cereri 

nr. 
cereri 

eligibile 
Valoare 

1 
HG 443/2017 Program National 
Apicol 2017-2019 (PNA) 

66 66 551.534,12 51 51 418.575,86 lei 

 

1. 

OG 13/2017privind aprobarea 
participarii Romaniei la 
Programul pentru scoli al UE, 
HG 640/2017pentru aprobarea 
Programului pentru scoli al 
Romaniei in perioada 2017-2023 
si pentru stabilirea bugetului 
pentru implementarea acestuia 
in anul scolar 2017-2018, HG 
533/2018 

2 2 2.800.331,04 2 2 
3.222.490,24 

lei 

2. 

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 

325 
acorduri 

prealabile 
si 655 total 

cereri 
cumulate 

pe primele 
3 trimestre 

655 total 
cereri 

cumulate 
pe 

primele 3 
trimestre-

pentru 
trim.IV 
cererile 

se depun 
in 2019) 

3 269 590,00 

328 
acorduri 

prealabile 
si 676 total 

cereri 
cumulate 

pe primele 
3 trimestre 

328 
acorduri 

prealabile 
si 676 
total 

cereri 
cumulate 

pe 
primele 3 
trimestre 

3.268.966 lei 

3. 
Masura 14T-A - plati in 
favoarea bunastarii porcinelor . 

7 4 2.291.859,90 8 8 
806.201,32 

euro 

4. 
Masura 14T-A - plati in 
favoarea bunastarii pasarilor . 

1 1 60.476,67 1 1 39.060 euro 

5. 

OMAPDR si MFP 
1272/26503/2005, OMADR 
296/2017 (Legea 247/2005-
Titlul XI) Renta viagera agricola 

168 168 186.957,06 147 147 
165.319,39 

lei 

6. 
HG 1179/2014, HG 39/2015, 
HG 212/2017 Ajutor de stat in 
sectorul cresterii animalelor 

7 7 253.018,9 11 11 
658.899,95 

lei 

7. 

Masura 8 Sprijin pentru prima 
impadurire si imbunatatirea 
viabilitatii padurilor, submasura 
8.1si 8.2 

1 1 219162,84 1 1 
219.162,84 

lei 

8. 
Masura 15 - „Servicii de 
silvomediu, servicii climatice și 
conservarea pădurilor” 

- - - 1 1 
22.914,00 

euro 

Inspectiile efectuate în anul 2019, comparativ cu anul 2018: 

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

Nr. Inspectii 
Nr. suprainspectii / 

supracontroale 

2018 
2019 

Planificate/realizate 
2018 

2019 
Planificate/realizate 

Masuri de piata (Ajutor comunitar acordat 34 70/32 110 2/2 
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 In decursul anului 2019 au mai fost efectuate ACTIUNI de verificare privind respectarea 

acordurilor de delegare incheiate intre APIA si ANSVSA, APIA si ANF, APIA si ANZ – verificari 

conform procedurii activitatii fiecarei institutii si nominal 4 ID-uri APIA. 

 In luna august  2019 inspectorii CIS au participat alaturi de auditorii de la Autoritatea de 

Audit - DRA Neamt - Compartimentul Iasi la reperformarea, reefectuarea controlului APIA a 

conformitatii datelor inscrise in cererea de plata depusa de catre solicitantul Consiliul Judetean Iasi 

pentru semestrul II, an scolar 2017-2018 privind acordarea ajutorului financiar aferent 

implementarii masurii de distributie lapte in cadrul programului de incurajare a consumului de lapte 

si produse lactate in scoli, in urma caruia au fost incheiate: 1 raport de supracontrol la solicitant si 2 

anexe la raportul de supracontrol ( institutii scolare beneficiare ). 

 

INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI 

MATERIALULUI SĂDITOR SUCEAVA, în anul 2019 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: 4 - producere,  4 – prelucrare și   15 - comercializare 

Au fost  atestate 27 persoane 

Au fost  vizate : 242 autorizații  la 136 agenți economici, astefel:  44 - producere, 42 – prelucrare și 

156 - comercializare 

 Activitatea de  inspecţie în câmp a culturilor semincere declarate de operatorii economici 

multiplicatori.s-a concretizat faptic în : 

- 434 parcele inscrise la multiplicare: 428 

- 1036,94 ha inscrise la multiplicarem din care aprobate 324,2 ha:  

 Activitatea de Controlul şi certificarea finală a seminţelor obţinute prin multiplicare 

- nr. tone samanță certificată pe specii: 

 Grâu comun: 1386,23tone 

furnizarii laptelui in scoli; Program National 
Apicol) 
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) 

33 110/33 2 4/6 



82 
 

 Secară: 146,82 tone 

 Ovăz: 12 tone 

 Orz cu 2 randuri: 12,67 tone 

 Triticale: 10 tone 

 Măzăriche : 13,26tone 

 Mazăre furajeră: 5 tone 

 Cânepă: 22 tone 

 Soia: 249.1tone 

 Cartof: 939,5tone 

 pomi certificati: 

Pomi altoiti campul II+III :5,07 ha cu 41.800 buc 

Plante ornamentale:46,57 ha cu 702.845buc 

- nr etichete oficiale eliberate:39.622 buc 

- nr etichete furnizor eliberate: 10.982buc 

Pentru controlul calităţii seminţelor şi materialului de înmulţire şi plantare şi luarea 

măsurilor care se impun în cazul nerespectării legislaţiei  s-au efectuat 938 probe laborator,   

Realizarea veniturilor extrabugetare prin aplicarea taxelor pentru servicii efectuate. 

Total venituri obținute: 749.029 lei 

Venituri proprii – 168.721 lei 

Venituri din subventii   -  580.308 lei 

 

Activitatea OFICIULUI JUDEŢEAN DE ZOOTEHNIE SUCEAVA, în anul 2019 a 

vizat, în principal coordonarea şi îndrumarea tehnică la nivelul judeţului Suceava privind 

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 2019 se prezintă, astfel: 

 Monitorizarea activității 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 2019 au fost 

următoarele: bovine – 72440 capete, ovine şi caprine- 186405 capete, porcine – 1545 capete şi 

cabaline – 4370 capete.  
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 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-58 

cap., berbeci – 615 cap., țapi – 42 cap. armăsari- 24 cap., vieri – 2 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 2730 2099 77 

Monte scroafe 90 65 72 

Monte ovine 15300 16830 110 

Monte caprine 1580 1610 102 

Monte iepe 150 167 111 

Viței 1450 1455 100 

Miei 14900 15350 103 

Iezi 1500 1580 128 

Mânji 102 95 93 

 

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 și produși obținuți, la  31.12.2019, a fost următorul:       

Specificare Program Realizat % Dif.+/- 2019/2018 

IA vaci şi viţele 69710 38790 56 -435 

IA scroafe 800 825 103 +25 

Viţei din IA 31650 31672 100 +1611 

Purcei din IA 6400 6460 101 +1192 

    

O acţiune permanentă, pe tot parcursul anului, a constituit-o coordonarea activităţii de 

identificare, individualizare şi  înregistrare a cabalinelor. În cursul anului 2019 s-au identificat, 

individualizat,  înregistrat şi eliberat paşapoarte la un număr de 453 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.  

 În activitatea de inspecţie, obiectivul principal constă în supravegherea aplicării şi 

respectării prevederilor legislaţiei din domeniu. Astfel s-au desfăşurat următoarele actiuni: 
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- S-a verificat la faţa locului, modul de efectuare a controlului performanţelor producţiei de 

lapte și carne,  la taurine și ovine/caprine la un număr de 388  ferme.   

- S-au verificat şi avizat la faţa locului, deconturile pentru cabalinele din categoria Herghelia 

Naţională , depuse de hergheliile Rădăuţi şi Lucina.  

- S-au eliberat  32 adeverințe pentru  alocarea codului de identificare al stupinei pentru 32 

apicultori ( Ordinul 251/2017 ) și s-au controlat  18 apicultori ( în total sunt alocate 485 

coduri pentru stupinele apicultorilor). 

- S-au eliberat 977 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..  

- S-au avizat adeverințele 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. 

- S-au efectuat 6 controale, de primăvară și toamnă, la 3 stupine de multiplicare.   

- S-a efectuat 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. 

- S-a participat, ca membru în Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de 

Rasă, la clasarea şi evaluarea unui număr de 369 capete cabaline din hergheliile Rădăuţi şi 

Lucina. 

- S-au efectuat controale planificate, la 26 prim-cumpărători de lapte de vacă, pentru 

verificarea condiţiilor de menţinere/înregistrare ca prim cumpărători.  

- S-a efectuat evaluarea rezultatelor activității de IA a prestatorilor de servicii, în vederea 

acordării calificativelor și vizei anuale. 

- S-au efectuat 5 controale de supraveghere la două asociații acreditate pentru efectuarea 

serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale și conducerea registrelor 

genealogice.   

- S-au efectuat controale la 6 apicultori care au beneficiat de sprijin financiar comunitar și 

național acordat sectorului apicol, prin  Programul Național Apicol 2017-2020. 

- S-au efectuat    controale la fața locului, la un număr de 153 solicitanți (fermieri) de ajutoare 

nationale tranzitorii pentru speciile ovine și caprine  și a ajutoarelor privind sprijinul cuplat 

în sectorul zootehnic.  

- S-a efectuat, la SC Avibroilăr  SRL  – Staţia de incubaţie Şcheia, un control pentru avizarea 

codificării obiectivului avicol. 
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- S-au eliberat 52  adeverințe pentru  fermierii a căror ovine/caprine nu sunt înscrise în 

registrul genealogic și respectă prevederile Ordinului 44/2017.  

- S-au eliberat 57 adeverințe pentru solicitanții unor acțiuni din PNA 2017-2019, din care 

reiese numărul familiilor de albine deținute. 

- S-au efectuat 4 controale  privind identificarea și înregistrarea ecvideelor, la 4 proprietari, 

aplicându-se 2 amenzi contravenționale (Ordonanța 23/2010). 

 

În cursul anului 2019, UNITATE DE ADMINISTRARE - FILIALA TERITORIALĂ 

DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MOLDOVA – NORD a desfăşurat următoarele activităţi: 

- execuţia lucrării de întreținere ,,Amenajarea  Chilișeni, com Udeşti” 

- execuţia lucrării de întreținere și reparații ,,Amenajarea  Hănțești –Siminicea  

- - execuţia lucrării de întreținere ,,Amenajarea   Rădăuți” 

- inventarierea anuală a patrimoniului UA –Filiala Suceava; 

- monitorizarea  permanentă a stării tehnice  a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare; 

- s–a urmărit  impactul asupra mediului înconjutător al activităților de îmbunătățiri funciare; 

- s-a asigurat paza și protecția stației de pompare Dragomirnați a stației de pompare Liteni –

Humor 

- 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 Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 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 2019:  
 

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 (Legea 

nr.292/2018), SEA (H.G. nr.1076/2004), Ordin nr.1798/2007 etc.  

 Activitatea desfăşurată în anul 2019, comparativ cu anii 2017-2018, este prezentată sintetic 

în tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii 
Realizat 

2017 
Realizat 

2018 
Realizat 

2019 
1 Autorizaţii de mediu 288 251 449 

2 Autorizaţii integrate  de mediu 2 3 0 

3 Autorizaţii de mediu revizuite 337 34 63 

4 Autorizaţii integrate  de mediu revizuite 0 0 1 

5 Acorduri de mediu 0 0 8 

6 Clasarea notificării  4964 5230 5382 

7 Decizia de evaluare inițială 183 217 471 

8 Decizia etapei de încadrare  120 161 312 

9 Decizii transfer autorizaţii  25 38 24 

10 Întruniri Comisie de Analiză Tehnică  23 29 39 

11 Întruniri Comitet Special Constituit 23 29 27 

12 Dezbateri publice  9 5 9 

13 Număr ședințe Grup de Lucru 3 5 1 

14 Avize de mediu pentru planuri şi programe 3 5 1 

15 Decizia etapei de încadrare pentru planuri și programe 80 100 96 

16 Aviz Natura 2000 16 19 5 

17 Notificări suspendare autorizaţii de mediu 0 3 4 

18 Suspendări autorizație de mediu 0 1 2 
 

 

În Domeniul Deşeuri în anul 2019 au fost completate în Sistemul Integrat de Mediu (SIM): 

• Chestionarele aferente anului 2018 subdomeniul Statistica deşeurilor; 

• Chestionarele aferente anului 2017 subdomeniul Substante Chimice Periculoase;  

• S-au eliberat 2 aprobări  privind transportul deșeurilor periculoase pe teritoriul României; 

• Chestionarele aferente anului 2017 subdomeniul PCB/PCT;  

• S-au colectat de la agenții economici care colectează şi tratează vehicule scoase din uz 
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autorizați de către APM Suceava, datele privind  Raportarea VSU 2017; 

• S-au validat de către APM Suceava datele privind Raportarea Ambalaje – 2017 și s-a 

început colectarea datelor pentru anul 2018. 

În perioada 26 august – 9 septembrie, s-au realizat 34 controale tematice în echipele de 

identificare a depozitelor ilegale de deşeuri din judeţul Suceava, împreună cu GNM- CJ Suceava, în 

baza OMM nr. 846/ 23.08.2019.  
 

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. 

Începând din 10 iulie 2019 Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Moara 

este în funcțiune, în baza Autorizației Integrate de Mediu nr. 3/14.11.2018, operarea activității de 

administrare a depozitului de deșeuri, administrarea stației de sortare și a centrului public de 

colectare din cadrul CMID Moara fiind realizate de Asocierea S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L. - 

S.C. FRITEHNIC S.R.L.- S.C. RITMIC COM  S.R.L., ca urmare a contractului de servicii încheiat 

cu Consiliul Județean Suceava. Construcția depozitului Pojorâta a fost finalizată, PV recepție  la 

terminarea lucrărilor nr. 22534/28.09.2018 și, în prezent, este depusă, la A.P.M. Suceava, 

documentaţia (Formular de solicitare şi Raport de amplasament) pentru obţinerea autorizaţiei 

integrate de mediu pentru depozitul Pojorîta.  Până la punerea în funcțiune a depozitului ecologic de 

deşeuri Moara, au fost autorizate cinci platforme de stocare temporară. Pentru depozitele de stocare 

temporară sunt stabilite obligaţii de mediu la închidere. 

Din cele 7 depozite neconforme închise prin SMID, 2 au rămas cu lucrările de închidere, 

etapa finală, nerealizate: 

-  depozitul neconform Hurghiș - Câmpulung Moldovenesc, pentru care nu s-au identificat surse de 

finanțare pentru închidere finală;  

-  depozitul de deșeuri municipale și industriale Buliceni-Vatra Dornei; Primăria municipiului Vatra 

Dornei a aplicat, la finalul anului 2019, un proiect la Administrația Fondului pentru Mediu care a şi 

fost aprobat, pentru finanţarea lucrărilor de închidere etapa II, finală. 
 

În Domeniul Biodiversitate, :- s-au emis: 

 24 autorizații de vânătoare şi 44 autorizaţii pentru floră spontană; 
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 515 puncte de vedere referitoare la implementarea unor proiecte raportate la Rețeaua Ecologică 

Natura 2000 ; 

 70 de adrese urmare a verificarii perimetrelor de exploatare agregate minerale raportate la 

Rețeaua Ecologică Natura 2000; 

 59 avize pentru tăieri arbori din domeniul public al statului; 

 3  Declaraţii ale  autorităţii responsabile pentru proiect în arie naturală protejată. 

- în perioada aprilie-iunie 2019 APM Suceava a derulat, conform instrucțiunilor transmise de către 

Ministerul Mediului, acțiunea anuală de evaluare a speciilor de animale strict protejate. În raportul final 

s-au propus cote de recoltă pentru speciile urs, râs și pisică sălbatică, în vederea aprobării pentru sezonul 

de vânătoare 2019-2020; 

- s-au analizat și transmis către ANPM 8 fișe trimestriale și 2 fișe anuale aferente celor două Grădini 

Zoologice din județul Suceava; 

- 64 participări la Comisiile de evaluare pagube produse de animale sălbatice; 

- completare bază de date electronică IBIS, module: capturi, derogări, zoo și acvarii, autorizaţii de 

mediu cf. Ordinului nr. 410/ 2008, crescătorii sturioni. 

În Domeniul Sol, Subsol s-au realizat următoarele activităţi: 

-  participare 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, septembrie 2019); 

- actualizarea inventarului siturilor contaminate, orfane sau abandonate, remediate şi situri potenţial 

contaminate la nivelul judeţului Suceava. 

În Domeniul Programe, Proiecte, APM Suceava a participat, prin reprezentantul inclus în 

grupul de lucru, la derularea unui proiect al Primăriei Municipiului Suceava, şi anume: “MOLOC - Low 

carbon urban morphology” – „Noi structuri, exemple de guvernare și provocări pentru orașe în tranziție 

energetică”.  
 

În Domeniul Dezvoltare Durabilă pe parcursul anului 2019 a fost monitorizat Planul Local de 

Acţiune pentru Mediu (PLAM) al județului Suceava, pentru perioada 2018-2022, 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.  
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Stadiul implementării acțiunilor incluse în PLAM este prezentat în tabelul de mai jos: 

Termen de realizare Număr 
acţiuni 

realizate 

Număr 
acţiuni 

realizate 
în avans 

Număr 
acţiuni în 
curs de 

realizare 

Număr 
acţiuni 

nerealizate 

Număr 
acţiuni 

amânate 

Număr 
acţiuni 
anulate 

Total 
acţiuni 

Anual 22 0 2 0 0 0 24 

≤ 2019 4 0 10 6 0 0 20 

> 2019 0 11 24 45 0 0 80 

Total 26 11 36 51 0 0 124 
 

 

În Domeniul Laboratoare, activităţile desfășurate în anul 2019, comparativ cu anul anterior, 

sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Număr de determinări  2018 2019 

1 

- pe domeniul aer, din care: 1504 1331 
 determinări manuale efectuate din aerul ambiental, pentru monitorizare* 1450 1171 

 determinări efectuate din precipitaţii, pentru monitorizare** 54 160 

2 

- pe domeniul radioactivitate, din care:*** 4795 5227 
 determinări de laborator efectuate pentru monitorizare  4795 5220 

 determinări efectuate contra cost 0 7 

 determinari efectuate de stația automată de monitorizare debit doză gama 15690 16760 

3 

-  nivel de zgomot ambiant, din care: 112 119 
 determinări efectuate pentru monitorizare  111 112 

 determinări efectuate contra cost 1 7 

În anul 2019, nu au fost depășite valorile limită/țintă sau pragurile stabilite de legea 

104/2011 la niciun poluant monitorizat în stațiile RNMCA. S-au înregistrat unele depăşiri ale valorii 

limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane prevăzută de Legea 104/2011 la pulberi în suspensie 

PM10 (50 µg/mc, a nu se depăși de mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic), dar numărul lor 

nu a depășit numărul maxim admis, de 35 depășiri/an. Cele mai multe depășiri s-au înregistrat la stația 

SV2 de tip industrial (35 valori) și stația SV3 Siret de tip trafic (27 valori). În ultimii 2 ani, la stația SV2 

s-a atins numărul maxim admis de 35 de depășiri/an, existând posibilitatea depășirii acestui număr, în 

lipsa unor măsuri eficiente, incluse în Planul de menținere a calității aerului, aflat în curs de elaborare de 

către Consiliul județean Suceava. 

Informațiile privind calitatea aerului sunt prezentate publicului în timp real, pe site-ul 

www.calitateaer.ro, precum și pe site-ul APM (buletine zilnice, informări lunare, rapoarte lunare și 

anuale privind calitatea mediului, raport anual privind calitatea aerului).  
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- S-au efectuat determinări periodice de formaldehidă din aer, în zone locuite apropiate de platforma 

industrială Egger, din localitățile Rădăuți, Dornești și Satu Mare. Rezultatele obținute s-au situat sub 

concentrația maximă admisibilă pentru mediile de 30 minute, conform STAS 12574/1987. 

- Supravegherea radioactivităţii mediului s-a realizat prin derularea programelor stabilite de 

ANPM, conform OM 1978/2010, și anume: 

 programul standard (11 ore/zi) de supraveghere a radioactivităţii mediului: determinarea 

activității beta globale a probelor de aerosoli, depuneri atmosferice, ape de suprafaţă, sol, vegetaţie 

şi monitorizarea continuă a debitului doză gamma absorbită în aer cu staţia automată de la sediul 

APM Suceava;  

 programul special de supraveghere a radioactivităţii mediului în zonele cu fond modificat 

antropic din judeţul Suceava (68 probe prelevate de ape de suprafaţă, sediment de râu, sol şi 

vegetaţie, la care s-a măsurat activitatea beta globală, la ape fiind măsurată şi activitatea alfa 

globală).  

Nivelurile măsurate s-au situat în limita fondului natural, nefiind înregistrate depășiri ale 

limitelor de atenționare stabilite prin OM 1978/2010. 

- Monitorizarea nivelului de zgomot s-a realizat cu frecvență trimestrială, în 28 de puncte de 

monitorizare din principalele localități urbane din județ, incluse în planul anual de monitorizare. 

 

În cursul anului 2019, COMISARIATUL JUDETEAN SUCEAVA AL GĂRZII 

NAȚIONALE DE MEDIU și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile H.G. 

1005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu completările și 

modificările ulterioare, fiind organizat ca serviciu în cadrul Comisariatului General al G.N.M. 

 În cursul anului 2019, G.N.M.-C.J. Suceava a propus a se efectua un nr. de 865 

inspecții, din care 280 inspecții planificate, 580 inspecții neplanificate si 5 inspecții 

SEVESO. 

S-a realizat un nr. total de 921 inspecții (procentaj de realizare: 106,5%), din care 383 inspecții 

planificate (procentaj de realizare: 137%), 532 inspecții neplanificate (92%) și 6 inspecții SEVESO 

(120%); 

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

 214 sancţiuni contravenţionale principale, din care: 

 96 amenzi în valoare totală de 880.000 lei; 

 118 avertismente; 
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 14 sancţiuni contravenţionale complementare (14 suspendări de activitate); 

 3 propuneri de suspendare a actelor de reglementare. 

 

 Sancțiunile contraventionale principale – amenzile – aplicate în anul 2019: 

 34 amenzi/55.000 lei au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 

196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 20 amenzi/205.000 lei au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 

211/2011 privind regimul deseurilor; 

 18 amenzi/436.000 lei au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 

195/2005 privind protectia mediului; 

 9 amenzi/70.000 lei au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 

23/2008 privind pescuitul si acvacultura; 

 5 amenzi/19.000 lei au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 

privind evidenta gestiunii deseurilor; 

 4 amenzi/25.000 lei au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 

212/2015 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz; 

 3 amenzi/20.000 lei au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 

2293/2004 privind gestionarea deșeurilor lemnoase; 

 2 amenzi/20.000 lei au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 235/2007 

privind gestionarea uleiurilor uzate; 

 1 amenda/30.000 lei a fost aplicată pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 59/2016 

privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 

substanțe periculoase. 

 

 Sancțiuni contraventionale complementare aplicate - 14 suspendari de activitate și 3 

propuneri de suspendare a actelor de reglementare,  

 Accidente/incidente cu impact asupra mediului (poluări accidentale): 

- In anul 2019, pe spațiul de stocarea temporară a deșeurilor Fălticeni, au avut loc un 

numar de 5 incidente (raportate ca poluari accidentale)  

- un incendiu la Platforma de stocare deseuri municipale situata in mun. Radauti,  
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- în Spațiul de stocare a deșeurilor Ipotești, s-a observat apariția fenomenului de 

incendiere (focar multiplu, cu flacără, fără flacără, cu emanatie de fum) produs datorită 

fenomenului de autoaprindere, manifestat pe o suprafata de cca 5.000 mp. In prezent 

activitatea de depozitare este sistata, APM Suceava stabilind obligatiile de mediu. 

- Pe Spatiul de stocare deseuri Falticeni au fost semnalate noi fenomene de autoaprindere 

a deseurilor favorizate de emanatia de gaz metan rezultat din procesul de fermentatie a 

deseurilor menajere.. 

- În aval de Mina Isipoaia, apa râului Bistrița s-a constatat că S.C. CONVERSMIN S.A. 

București, punct de lucru Vatra Dornei a intervenit în vederea curățării canalului de 

evacuare ape de mină aval de Galeria 740 aparținând Minei Isipoaia, operațiune 

efectuată manual, cu depozitarea nămolului pe malul canalului. Calitatea apei râului 

Bistrița nu a fost afectată de interventie. 

 
SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR SUCEAVA pentru atingerea 

obiectivelor propuse, în anul 2019, 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 
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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 

2018-2021; 

 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;  

 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;  
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 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 

în anul 2019 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 
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DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA ESTE O UNITATE A REGIEI NAŢIONALE A 

PĂDURILOR – ROMSILVA  

 La sfârşitul anului 2019, suprafaţa totală administrată de Direcţia Silvică Suceava este de 

342.251 ha fond forestier, din care 272.952 ha proprietate publică a statului şi 69.299 ha 

proprietate a persoanelor juridice şi fizice, aflată în administrare şi/sau pază. 

În anul 2019, Direcţia Silvică Suceava a realizat următoarele acţiuni: 

 Regenerarea pădurilor, prin reîmpăduriri şi completarea regenerărilor naturale, pe 

toate suprafeţele din fondul forestier de stat administrat, care îndeplinesc condiţiile 

pentru astfel de lucrări; 

 Executarea lucrărilor de îngrijire în arborete proprietate publică a statului şi 

proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale pe care le administrează, 

astfel încât să se realizeze compoziţiile ţel stabilite prin amenajamentele silvice, în 

vederea obţinerii unei structuri favorabile sub raport ecologic şi genetic, care să 

permită exercitarea eficientă a funcţiilor de protecţie şi realizarea producţiei optime 

de lemn de calitate superioară; 

 Exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, în conformitate cu prevederile 

amenajamentelor silvice şi ale reglementărilor legale în vigoare; 

 Efectuarea unor lucrări de protecţie a pădurilor, respectiv de combatere a 

dăunătorilor din pepinierele silvice, de prevenire a atacurilor dăunătorilor şi de 

combatere a acestora în arborete şi plantaţii, astfel încât să se asigure menţinerea unei 

stări fitosanitare  normale a tuturor pădurilor administrate; 

 Construirea de noi drumuri forestiere, cu termene de punere în funcţiune 2019 şi 

2020 în vederea măririi gradului de accesibilizare a fondului forestier. 

În  anul 2019, în fond forestier de stat, programul Direcţiei Silvice Suceava, transmis de 

Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva, pentru lucrările de regenerarea pădurilor în suprafaţă de 

1670 ha, din care regenerări naturale 800 ha şi împăduriri integrale 870 ha, a fost realizat în procent 

de 112%, cu o depăşire de 116 ha la regenerări naturale şi 79 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 159 ha, cât este prevăzut în program. 

Valoarea lucrărilor de regenerarea pădurilor în anul 2019 este de 13.931.054 lei. 
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În fond forestier privat cu contract de administrare şi servicii, în anul 2019, suprafaţa cu 

regenerări este de 266 ha, din care  regenerări naturale pe 73 ha şi împăduriri pe 193 ha. Lucrări de 

completări s-au executat pe  o suprafaţă de 34 ha.  

 În campania de împăduriri din primăvara anului 2019 s-au folosit 5,5 milioane puieţi 

forestieri, din care 3,7 milioane puieţi molid,925 mii  puieţi brad, 145 mii puieţi larice, 85 mii puieţi 

stejar, 266 mii puieţi paltin de munte, 86 mii puieţi salcâm, 41 mii puieţi frasin, 122  mii puieţi fag,  

45 mii puieţi gorun, 30 mii puieţi cireş, 35 mii puieţi pin silvestru, 1 mie  puieţi plop e.a., 4 mii 

puieţi anin, 1 mie puieţi  tei. 

În majoritate, puieţii au fost asiguraţi din pepinierele proprii.  

În cadrul „Lunii plantării arborilor” s-au desfăşurat o serie de evenimente ca: acţiuni de 

plantare, sponsorizări cu material forestier pentru plantat, expoziţii pe teme specific pădurii, 

concursuri profesionale etc. 

1. Executarea lucrărilor  de îngrijire în arborete 

Având în vedere importanţa lucrărilor de îngrijire în dezvoltarea şi asigurarea stabilităţii 

arboretelor, în anul 2019 s-au executat aceste lucrări pe o suprafaţă însemnată din fondul forestier 

administrat de Direcţia Silvică Suceava. 

Aceste lucrări au fost urmărite 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. 

1.1. În pădurile proprietate publică a statului 

Faţă de programul anual  de 9.500 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 11.964 ha (126%). 

Pe natură de lucrări, situaţia se prezintă astfel: 

1.2. În pădurile altor proprietari pentru care s-au încheiat contracte de administrare sau 

pază 

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a monitorizat realizarea lucrărilor de îngrijire a 

arboretelor tinere şi în pădurile pentru care s-au încheiat contracte de administrare sau pază, 

conform prevederilor legale.  

Până la finele anului 2019, în aceste păduri a fost parcursă cu lucrări de îngrijire o suprafaţă 

totală de 1074,1 hectare. 
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Pe natură de lucrări, suprafeţele realizate sunt următoarele: 

 degajări –   55,1 ha; 

 curăţiri –    89,7 ha; 

 rărituri –   929,3 ha. 

2. Exploatarea şi valorificarea masei lemnoase 

Pe baza prevederilor Codului Silvic  şi a amenajamentelor silvice în vigoare,  Consiliul de 

Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva a aprobat prin mai multe hotărâri, un 

program de recoltare a masei lemnoase în anul 2019, pentru Direcţia Silvică Suceava de 1.181 mii 

mc. Programul a fost realizat în procent de 119%, iar la finele anului 2019 exploatându-se  un 

volum total de 1.400 mii mc. 

Volumul de 1.400 mii mc s-a recoltat astfel: 

- 690,3 mii mc (49%) s-au exploatat de agenţi economici atestaţi, în 

cadrul contractelor de furnizare a masei lemnoase pe picior; 

- 543,7  mii mc (38 %) s-au exploatat prin prestaţii de servicii de 

exploatare de către agenţi economici atestaţi; 

- 166,1 mii mc (13%) s-au exploatat cu formaţiile  proprii de exploatare, 

în regia ocoalelor silvice. 

3.  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 2019 dăunătorii forestieri au fost semnalați pe o suprafață de 95.405 ha, 

reprezentând un procent de 28%, din suprafața fondului forestier, în creștere față de anul 2018, când 

dăunătorii s-au semnalat pe o suprafață de 88.680 ha.  

În cursul anului 2019 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 124 ha;  

- în plantaţii şi arborete:  

 lucrări de prevenire şi combatere a ipidelor pe 45219 ha prin curse feromonale 

(6720 buc) şi prin arbori cursă (26934 buc); 

 lucrări de combatere a trombarului puieţilor de răşinoase pe 475 ha; 
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 prevenirea vătămărilor provocate de vânat în plantaţiile tinere de răşinoase prin 

aplicare de repelente, pe 2375 ha; 

 depistarea dăunătorului Lymantria monacha prin reţeaua de puncte de control pe 

o suprafaţă de 263663 ha; 

 depistarea defoliatorilor specifici arboretelor de foioase, prin reţeaua de puncte 

de control pe o suprafaţă de 2003 ha.  

- Lucrări de minim sanitar: 

 executarea şi întreţinerea de linii izolatoare, pe 4,5 ha; 

 tratarea seminţelor – 30 kg, 

 tratarea puieţilor cu insecticid împotriva roaderilor de Hylobius abietis – 3891 

mii puieţi; 

 executarea şi întreţinerea şanţului de minim sanitar, pe 15,4 km; 

 executarea şi întreţinerea gardului viu, pe 8,6 km. 

Valoarea totală a cheltuielilor cu lucrări de protecţia pădurilor efectuate în anul 2019 este de 

3124 mii lei, reprezentând 27% din valoarea cheltuielilor estimate pentru aceste lucrări în anul 

2019.  

 
Activitatea GĂRZII FORESTIERĂ SUCEAVA s-a desfășurat în  conformitate cu 

prevederile  HG nr. 743 din 9 septembrie 2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor 

Forestiere, a O.M. nr. 456/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Gărzilor forestiere 

I. Activitatea de implementare și avizare a activității de silvicultură și vânătoare 

Suceava este județul cu cea mai mare suprafață de fond forestier din țară, aceasta ridicându-

se la 437844 ha la data de 01.01.2019. Suprafața reprezintă 6,8% din fondul forestier al țării și 

51,2% din suprafața totală a județului.  Suprafața diferă in plus 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 administrativ teritoriale si în minus față de anul 2018 

motivat de diferențe la reamenajare. 

Evoluția suprafeței fondului forestier în județul Suceava în ultimii 4 ani este 

următoarea: 

Anul 2016 2017 2018 2019 

Suprafața (ha) 437465 437678 437903 437844 
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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 cursul anului 2019, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - 

Codul silvic, ocoalele silvice nominalizate au preluat cu servicii silvice suprafața de 2075 ha fond 

forestier pentru care proprietarii nu se pot identifica sau care au decedat și nu s-a realizat dezbaterea 

succesorală. Începând cu data de 16.04.2019 sunt aplicabile prevederile Ordinului nr. 530/2019 

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a ocolului silvic nominalizat și a Procedurii de preluare 

în pază a suprafețelor de fond forestier de maximum 30 ha. Potrivit dispozițiilor Ordinului nr. 

530/2019, Garda Forestieră Suceava a solicitat de la primării și de la comisiile locale de fond 

funciar informații despre actualii deținători de fond forestier, implicit a solicitat  clarificarea și 

corectarea evidenței punerilor în posesie, după caz, s-a solicitat și emiterea actelor administrative 

prin care să se confirme atribuirea în proprietate a terenurilor forestiere cu referire în special la 

terenurile retrocedate în baza Legii nr. 18/1991. În acest sens, Garda Forestieră Suceava a trimis 

solicitări către primării și comisii locale de fond funciar pentru o suprafață de 9148 ha fond forestier 

fără servicii silvice, dar nu am primit răspunsuri decât de la trei primării. În lipsa răspunsurilor de la 

primării Garda Forestieră Suceava nu poate emite notificările de preluare a terenurilor forestiere 

fără pază. S-au identificat probleme privind modul de întocmire a documentelor de punere în 

posesie (lipsă numere de înregistrare, lipsa semnăturilor persoanelor puse în posesie, lipsa 

semnăturilor membrilor din comisia locală de fond funciar, schimbarea categoriei de folosință a 

terenurilor din   silvic în agricol).  

O altă activitate desfășurată în anul 2019 a vizat acordarea ajutoarelor proprietarilor de fond 

forestier respectiv ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier 

proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă 

suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha și ajutor de la bugetul de stat a 

costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice 
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care nu desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau 

egală cu 30 ha reglementată de H.G.nr. 864/2016. 

În județul Suceava, în anul 2019 au fost aprobate un număr de 3166 solicitări cu o valoare 

totală de 186.660 lei, valoare pentru care s-au întocmit deconturi reprezentând contravaloarea 

serviciilor silvice. 

Tot în această activitate de acordare a ajutoarelor este inclusă și acordarea compensațiilor 

reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de 

protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă  

reglementată de H.G.nr. 447/2017.  

Pentru județul Suceava au fost depuse  21 solicitări cu  documentațiile aferente, din care 18 

au fost avizate pentru suprafața de 367,12 ha,  cu o valoare a sumelor compensatorii de 182761,78 

lei. 

Reîmpădurirea suprafețelor de fond forestier proprietate privată și a celor proprietate 

publică a UAT 

Evoluția pe ani a suprafețelor regenerate  în fondul forestier din județul Suceava este 

prezentată în graficul și tabelul de mai jos: 

 

 

 Alte activități desfășurate de Direcția Implementare și avizare în cursul anului 2019, pe raza 

județului Suceava 

Nr crt Tipul activității Nr. acțiuni 

1 Verificarea și aprobarea actelor de punere în valoare a masei lemnoase 192 

Tip de regenerare 
Anul 

2015 2016 2017 2018 2019 

Regenerare naturală 1065 1124 1422 1175 1431 

Împăduriri 2200 2130 1928 1417 995 

Total regenerări 3265 3254 3350 2592 2426 
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Nr crt Tipul activității Nr. acțiuni 

2 Avizarea documentațiilor de derogare de la prevederile amenajamentele silvice 15 

3 Verificarea//semnarea documentațiilor aferente titlurilor de proprietate  215 

4 Analiza documentațiilor depuse pentru eliberarea dispozitivelor de marcat 27 

5 Analiza documentațiilor și eliberarea avizelor pentru certificatele de origine pentru 

biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe 

           47 

6 Decizii și avize de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier național 51 

7 Analiza documentațiilor pentru avizarea schimbării categoriei de folosință  0 

8 Avizarea lucrărilor silvotehnice în poligoane Pin Matra 0 

9 Emiterea certificatelor de identitate pentru materialele forestiere de reproducere 8 

10 Verificarea și corelarea datelor din raportarea statistică SILV 1, 2, 3, 4 12 

11 Emitere decizii depășire posibilitate anuală 122 

12 Emitere decizii depășire posibilitate decenală 46 

13 Analizare documentații pentru acordare compensații funcții de protecție 21 

14 Avize pentru construcții la mai puțin de 50 m față de fondul forestier 3 

15 Avizare PUG și PUZ 3 

 

II. Controlul regimului silvic și cinegetic 

În acest domeniu s-a desfășurat o activitate de impulsionare a predării în pază. Au fost 

aplicate un număr de 41 sancțiuni contravenționale. Rezultatul s-a soldat în preluarea în pază 233 ha 

în anul 2019. Totodată, au fost preluate în pază ca urmare a aplicării prevederilor art. 16 din Legea 

nr. 46/2008-Codul Silvic, 2075 ha pădure pentru care proprietarii nu pot fi identificați sau la care 

moștenitorii nu și-au dezbătut succesiunea. 

Situația activității de control silvic în Județului Suceava pe anul 2019 comparativ cu anul 

2018 pentru principalii indicatori ai activității de control: 

Nr. Crt Specificări 2018 2019 
%2019/ 

2018 
1 Volumul arborilor tăiați ilegal 1922 1441 75 

2 Număr sesizări penale 32 37 116 

3 Valoarea prejudiciilor din infracțiuni - lei 265091 825600 311 

4 Număr contravenții constatate 681 672 99 

5 Valoarea amenzilor contravenționale - lei 2016500 2500500 124 

6 Material lemnos confiscat TOTAL, din care: 8832 6928 78 

7         *  Material lemnos confiscat fizic 1697 1473 87 

8          * Material lemnos confiscat  contravaloric 7135 5450 76 

9 Număr sesizări verificate 109 136 125 

  



102 
 

În 2018, s-a constatat prin  inspecții de fond și controale de exploatare tăierea ilegală a 1922 

m.c. masă lemnoasă. Observăm că, la nivelul județului Suceava, volumul tăierilor ilegale constatate 

a scăzut în anul 2019 la 1441 m.c., respectiv 75% din volumul constatat în anul 2018. 

Evoluția volumului de masă lemnoasă tăiată ilegal inventariată de Garda 

Forestieră/C.R.S.C/I.T.R.S.V. Suceava în județul Suceava pentru ultimii 9 ani este redată în tabelul 

și graficul următor: 

 

An 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Vol. tăiat 
ilegal m.c. 

4620 7709 7148 2273 6417 3166 898 1922 1441 

 

În ceea ce privește acțiunea de control a circulației materialelor lemnoase și verificarea 

activității operatorilor economici, se utilizează datele generate de sistemului "Radarul pădurilor". 

Ca și sancțiuni aplicate de instituția noastră în județul Suceava, în 2019 s-au aplicat 672 

contravenții. Valoarea contravențiilor aplicate în 2019 este de 2.500.500 lei cu 24% mai mare 

decât valoarea sancțiunilor din anul 2018.  

În perioada 15.11.2019 – 24.12.2019 a fost organizată campania de prevenire, constatare și 

combatere a recoltării ilegale a pomilor de Crăciun, organizată împreună cu Inspectoratul de Poliție 

Județean, Inspectoratul Județean de Jandarmi. S-au confiscat 134 Pomi de Crăciun. 

III. Managementul și controlul activității de vânătoare 

Nr crt Tipul activității Nr. acțiuni 

1 Acțiuni de prevenire și combatere a braconajului 15 

2 Evaluări trofee si verificarea corectitudinii evaluării acestora 322 
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Nr crt Tipul activității Nr. acțiuni 

3 Sesizări privind activitatea cinegetică (pagube aduse culturilor agricole, limite de 

fonduri cinegetice etc.) 

21 

4 Sesizări pagube animale domestice 53 

5 Alte sesizări 32 

6 Verificarea autorizațiilor de vânătoare și a armamentului folosit în acțiuni de vânătoare 31 

7 Verificarea criteriilor de licențiere a gestionarilor fondurilor de vânătoare 16 

8 Efectuare control de fond cinegetic 30 

9 Verificarea respectării clauzelor contractuale de gestionare 30 

10 Controale acțiuni de vânătoare 27 

11 Controale hrană suplimentară pentru vânat 27 

12 Centralizare date privind evaluarea efectivelor de vânat – 40 gestionari pe 175 fonduri cinegetice 

  

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA prin Unitatea de Implementare Proiecte a 

desfăşurat  activităţi ce au vizat  implementarea proiectului major „Sistem de management 

integrat al deşeurilor în judeţul Suceava””, precum și activități ce au  vizat monitorizarea 

operatorilor desemnați în urma desfășurării procedurilor de licitație publică în vederea operării 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor realizate în cadrul Proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Suceava”. 

În această perioadă se implementează Contractul de finanțare nr. 141/2017 pentru „Fazarea 

Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Suceava”, cod SMIS 

2014+108911, finanțat prin POIM 2014-2020. Valoarea totală a contractului este de 20.134.690,94 

lei. 

În perioada de referinţă, în cadrul Serviciului UIP și UMP (gestionare deșeuri) au fost 

desfășurate următoarele activități principale: 

În cadrul proiectului SMID Suceava s-a urmărit şi coordonat derularea contractelor de 

servicii și a contractelor de lucrări. 

Referitor la Depozitul ecologic Pojorîta, a avut loc Recepția finală în data de  25.11.2019. 

Având în vedere faptul că perioada de implementare a Contractului de finanțare nr. 

141/2017 a expirat în data de 31.07.2019, a fost întocmită documentația necesară modificării 

acestuia. Astfel, prin Actul adițional nr. 2/8.07.2019 s-a prelungit durata de implementare, s-a 

actualizat valoarea totală a contractului la suma de 19.905.213,34 lei, s-a actualizat Secțiunea 

„Bugetul proiectului” și s-a întocmit Notificarea Comisiei Europene cu privire la proiectul major. 
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Pe parcursul anului 2019, în vederea funcționării Depozitului ecologic de deșeuri Pojorîta, a 

fost demarată și se află în desfășurare procedura de obținere a Autorizației Integrate de Mediu. 

Pentru a nu se periclita eligibilitatea cheltuielilor din cadrul proiectului, a fost adoptată 

Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 29/2019 prin care s-a stabilit o soluție temporară de 

delegare a operării activității de administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor 

(CMID) Moara, până la finalizarea procedurii competitive. În acest sens, a fost semnat Contractul 

nr. 8657/1188/11.04.2019, între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava și Asocierea 

formată din SC FLORCONSTRUCT SRL - lider de asociere, SC FRITEHNIC SRL și SC RITMIC 

COM SRL, având ca obiect servicii de delegare a gestiunii activității de administrare a CMID 

Moara, limitată în timp până la finalizarea procedurii competitive. Totodată, a fost extinsă Aria de 

delegare a operatorului CMID Moara prin acceptarea deșeurilor municipale și din localitățile 

arondate Depozitului ecologic de deșeuri Pojorîta, pentru o perioadă limitată de timp, respectiv până 

la data de începere a Contractului de delegare a gestiunii pentru Depozitul ecologic de deșeuri 

Pojorîta. Operatorul desemnat pentru serviciile de administrare a activității la CMID Moara a 

început operarea efectivă pe 10 iulie 2019. 

 La data de 5.08.2019 a fost semnat Actul adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 

8657/1188/11.04.2019 care prevede că operatorul își va desfășura activitatea până la începerea 

operării efective a CMID Moara de către ofertantul desemnat câștigător prin procedura de licitație 

deschisă. 

 Având în vedere că soluția definitivă referitoare la atribuirea contractului „Delegarea prin 

concesiune a gestiunii activității de administrare a Depozitului de deșeuri, administrarea Stației de 

sortare și a Centrului public de colectare din cadrul CMID Moara, componentă a Serviciului de 

salubrizare al județului Suceava” a fost pronunțată la data de 24.06.2019, a fost întocmită 

documentația pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Suceava nr. 147/31.07.2019 privind 

aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de 

administrare a Depozitului de deșeuri, administrarea Stației de sortare și administrarea Centrului 

public de colectare din cadrul CMID Moara, componentă a Serviciului de salubrizare al județului 

Suceava, aprobarea tarifelor aplicate pentru activitățile de depozitare și sortare. În baza acestei 

hotărâri a fost semnat Contractul nr. 18733/10 din 07.08.2019 între Județul Suceava prin Consiliul 

Județean Suceava (în calitate de Delegatar) și Asocierea formată din S.C. FLORCONSTRUCT 

S.R.L. - lider de asociere, S.C. FRITEHNIC S.R.L. - asociat și S.C. RITMIC COM S.R.L - asociat 

(în calitate de Delegat). 
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 În aceste condiții, Contractul de servicii de delegare a operării activității de administrare a 

Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Moara  nr. 8657/1188 din 11.04.2019 a 

încetat la data de 31.12.2019. La data de 04.11.2019  a fost semnat Actul adițional nr. 1 la 

Contractul de delegare nr. 18733/10/07.08.2019, urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Județean 

Suceava nr. 190/30.10.2019 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la acest Contract. 

Prin Actul adițional, perioada de mobilizare s-a prelungit cu 60 de zile, respectiv până la data de 

04.01.2020. 

 În data de 20.12.2019 a fost semnat Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare nr. 

18733/10/2019, urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Județean Suceava nr. 242/2019, prin care 

se modifică tarifele aplicate pentru sortare și depozitare prin includerea contribuției pentru 

economia circulară de 80 lei/tonă, conform prevederilor legale în vigoare. 

 Începând cu data de 01.01.2020, activitatea de administrare a CMID Moara se desfășoară 

conform prevederilor Contractului de delegare prin concesiune nr. 18733/10/2019. 

 Au fost întocmite şi încărcate în sistemul electronic MySMIS 2014, Dosarele Cererilor de 

Rambursare nr. 1- 4, valoarea totală a cheltuielilor eligibile fiind de 4.528.419,90 lei, la care se 

adaugă valoarea TVA de 852.790,39 lei. De asemenea, au fost  încărcate în sistemul electronic 

MySMIS 2014 toate Contractele din cadrul Proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management 

Integrat al deșeurilor în Județul Suceava”, actele adiționale, dosarele achizițiilor, precum și 

documentele justificative care au stat la baza încheierii acestora. 

 Implementarea acțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a 

deșeurilor  de origine animală 

 Pe parcursul anului, la nivelul județului Suceava, s-a înregistrat o cantitate de 3.563 kg 

pentru care s-au solicitat servicii de colectare, transport și neutralizare a subproduselor de origine 

animală care nu sunt destinate consumului uman și pentru care s-a decontat suma de 14.112,21 lei. 

 Pentru cantitatea susmenționată, s-a solicitat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale decontarea sumei de 3.206,70 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 Ordonanței 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 - POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE 

TRANSPORT   

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

Drumurile naționale de pe raza județului Suceava din administrarea Secției Câmpulung 

Moldovenesc în lungime de 276.172 km, din care, 96 925 km drum clasificat european, pentru 

viabilitatea cărora în anul 2019 s-au executat lucrări de: 

- întreținere curentă pe timp de vară,  în valoare totală de 3,2 mil. lei   

-întreținere periodică pe timp de vară,  în valoare totală de 1,36 mil.lei 

-întreținere curentă pe timp de iarnă,  în valoare totală de 6.37mil. lei  

-lucrări de eliminare a efectelor calamităților din vara 2019, în valoare totală de 10,48 mil. lei 

Pe Drumurile naționale de pe raza județului Suceava din administrarea Secției (SDN 

SUCEAVA ) s-au executat lucrări de reparatii îmbrăcăminți mixturi asfaltice și marcaje rutiere pe o 

suprafață totală 399,96  mii mp.  

În anul 2019, 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 

993 km, în valoare de 54.190.054,7 lei, după cum urmează: 

 - întreținerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări cu mixturi asfaltice, decapare manuală în 
grosime de 3 cm, în valoare de 798.210,47 lei pe o suprafață de 16.382,57 mp; 
 - întreținerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări cu mixturi asfaltice, decapare mecanică în 
grosime de 3 cm, în valoare de 1.037.214,72 lei pe o suprafață de 24.836,63 mp; 
 - întreținerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări prin stropiri succesive, grosime 3 cm în 
valoare de 4.568.061,04 lei pe o suprafață de 208.551,01 mp; 
 - întreținerea îmbrăcămintei cu lianți hidraulici – colmatări de rosturi în valoare de 
1.794.330,13 lei pe o lungime de 62.273 ml; 
 - întreținere drumuri pietruite - aprovizionare cu material pietros, în valoare de 247.353,02 
lei pe o suprafață de 47.998 mp;  
 - întreținere drumuri pietruite reprofilare cu autogrederul în valoare de 106.683,10 lei pe o 
suprafață de 2.220.791 mp; 
 - întreținere drumuri pietruite cu piatră spartă, în valoare de 789.144,28 lei, pe o suprafață de 
207.084,9 mp; 
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 - întreținerea platformei drumului - acostamente, în valoare de 42.836,64 lei, pe o suprafață 
de 23.267,3 mp; 
 - întreținerea platformei drumului - burdușiri, în valoare de 591.998,75 lei, pe o suprafață de 
11.541,16 mp; 
 - asigurarea scurgerii apelor din zona drumului - desfundarea șanțurilor și a rigolelor, în 
valoare de 707.011,01 lei, pe o suprafață de 32.390,7 ml; 
 - asigurarea scurgerii apelor din zona drumului - execuția mecanizată a șanțurilor și tăierea 
cavalierilor, în valoare de 11.921,63 lei, pe o suprafață de 1.145 ml; 
 - întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare/întreținerea 
parapetelor direcționale, în valoare de 55.864,21 lei, pe o suprafață de 633,15 mp; 
 - întreținere curentă poduri și podețe, în valoare de 60.291,28 lei, pe o suprafață de 1.380 
mp; 
 - plombări cu mixtură stocabilă, în valoare de 5.710,05 lei în cantitate de 14 tone; 
 - covoare bituminoase un strat, în valoare de 19.633.412,12 lei pe o suprafață de 463.396,32  
mp; 
 - covoare bituminoase 2 straturi, format din BADPC25 și BAPC 16, în valoare de 
20.524.615,07 lei pe o suprafață de 420.607,95 mp; 
 - aprovizionarea cu 413 bucăți indicatoare noi, în valoare de 91.705,96 lei și instalarea 
acestora; 
 - aprovizionarea cu 4.909 ml parapet metalic, în valoare de 863.625,57 lei și montarea 
acestuia;  
 - executarea marcajelor longitudinale, laterale, în valoare de 305.390,93 lei pe o lungime de 
188,333 km echivalenți; 
 - executarea marcajelor transversale și diverse, în valoare de 69.150,02 lei pe o suprafață de 
1.684,34 mp. ; 
 - ziduri de sprijin și de căptușire/protecție versanți, în valoare de 5.179,25 lei; 
 - apărări de maluri din gabioane, în valoare de 249.275,56 lei, pe o lungime de 87  ml; 
 - anrocamente, în valoare de 204.139 lei, cu un volum de 1.433,43 mc;  
 - refacere corp drum, în valoare de 417.144,22 lei, cu un volum de 2.805,16 mc; 
 - reparații curente poduri, în valoare de 922.772,15 lei; 
 - reparații curente poduri, definitivări ale podețelor din elemente prefabricate, în valoare de 
87.013,52 lei pentru un număr de 15 podețe.  
 În anul 2019 s-au executat lucrări de investiții pentru obiectivele: 
 1. Reparații capitale la podul de pe DJ 208B, km 3+000, în valoare de 1.770.065 lei; 
 2. Pod din beton armat pe DJ 177B, km 7+726, în valoare de 1.265.259,79 lei;  3. Lucrări 
de protecție versanți DJ 175 B Pojorâta - Rarău, în valoare de 2.929.675,56 lei; 
 4. Pod pe DJ 177 C km 1+078, în valoare de 2.798.189,57 lei; 
 5. Modernizare DJ 291 A, km 30+575-32+000, km 39+450-45+300, în valoare de 
1.999.569,02 lei; 
 6. Asfaltare DJ 177 B, km 9+300-12+230, în valoare de 3.476.463,24 lei; 
 7. Asfaltare DJ 177 E, km 0+000-3+880, în valoare de 1.990.242,53 lei;  
 8. Modernizare DJ 209 L, km 6+925-10+940, în valoare de 2.604.123,45 lei;  9. 
Modernizare DJ 175A, km 5+100-12+760, în valoare de 714.097,43 lei.  
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 Asigurarea condiţiilor materiale pentru întreţinerea drumurilor judeţene pe timp de iarnă 
 A fost întocmit programul pentru asigurarea intervenţiilor pe drumurile judeţene, din judeţul 

Suceava pentru iarna 2018 - 2019 și s-a intervenit cu material antiderapant şi utilaje specifice pentru 
îndepărtarea zăpezii pe o suprafață de 845 km drumuri judeţene, aflate pe nivelele I şi II de 
viabilitate pe timp de iarnă. Costurile privind activitatea de deszăpezire însumează 4.320.381,63 lei.  
 Pentru obiectivele incluse în Programul național de dezvoltare locală - PNDL II, pe 
parcursul anului 2019 s-au continuat lucrările pentru contractele de lucrări încheiate în anul 
2018 și s-au demarat procedurile de atribuire a contractelor privind execuția lucrărilor 
pentru celelalte obiective. În cursul anului 2019, s-a decontat suma de 9.302.187,48 lei. 
 Fenomenele meteorologice cu caracter torențial, produse în primăvara - vara 2018-2019, au 
avut drept consecință degradarea mai multor obiective de infrastructură în unele unități 
administrativ - teritoriale din județ. 

 Pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale în județul Suceava, prin Hotărârea 
Guvernului nr. 514/12.07.2018 s-a alocat suma de 5.483.000 lei iar prin Hotărârea Guvernului nr. 
563/24.07.2018 s-a alocat suma de 2.142.000 lei, pentru lucrările executate, în anul 2019 fiind 
decontată suma de 2.267.727,90 lei. Prin Hotărârea Guvernului nr. 698/17.09.2019 s-a alocat suma 
de 164.000 lei decontându-se suma de 23.100,52 lei. 

 Din suma alocată, s-au executat lucrări de refacere a infrastructurii, pe următoarele drumuri 
județene: 

- DJ 174E Păltiniș - Dârmoxa - Negrișoara 
- DJ 174 Vatra Dornei - Șaru Dornei - Panaci - Păltiniș - Neagra - Broșteni 
- DJ 177C Păltinoasa - Capu Câmpului - Valea Moldovei 
- DJ 209A Fălticeni - Horodniceni - Cornu Luncii - Mălini - Slatina - Găinești 
- DJ 175B Pojorâta - Rarău 
- DJ 177A Frasin - Stulpicani - Ostra - Holda 
- DJ 175A Câmpulung Moldovenesc - Rarău - Chiril 
- DJ 176 Vama - Moldovița - Argel - Brodina 
- DJ 209G Vicovu de Sus - Brodina - Ulma - frontieră Ucraina  
 Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava a eliberat 190 acorduri, 243 autorizaţii, a 

încheiat 55 contracte noi de utilizare a drumurilor judeţene, 54 contracte de închiriere spații proprii 
și 10 acte adiționale la contractele existente, numărul total al contractelor urmărite de inspectorii de 
specialitate pentru încasare fiind de 649. 

 În anul 2019, au fost eliberate un număr de 41 autorizații speciale de transport AST și s-au 
întocmit un număr de 186 procese - verbale de contravenție. 
 Extindere terminal pasageri la Aeroportul „Ștefan cel Mare - Suceava” 
 A fost eliberată Autorizația de construire, s-a emis Ordinul de începere a lucrărilor și s-a 
predat amplasamentul constructorului. Totodată, au fost deviate toate rețelele de pe amplasament, a 
fost finalizată structura de rezistență și s-au demarat lucrările la acoperișul clădirii. Data de 
finalizare a lucrărilor este 06.05.2020,  stadiul acestora fiind de 55%. 
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Capitolul XIII- AFACERI INTERNE 
 

Obiectivele INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN SUCEAVA 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. 

 

Astfel, evoluţia criminalităţii la nivelul I.P.J. Suceava, evidenţiază faptul că, din punct de 

vedere statistic, în anul 2019, infracţiunile sesizate, care fac obiectul lucrărilor penale, au crescut 

cu 83 faţă de anul 2018, pe fondul creșterii cu 93 a faptelor de amenințare, cu 25 a celor de violare 

de domiciliu și cu 23 a celor de tulburare de posesie, fapte care nu adus atingere integrității 

corporale sau vieții persoanei, fiind înregistrate în total 15.968 de infracțiuni. 

Totodată, trebuie menționat și faptul că, creșterea sesizărilor se datorează și creșterii cu 97 de 

fapte a infracțiunilor de natură economico financiară, aspect pozitiv în prevenirea și combaterea 

criminalității înregistrate pe raza județului. 

  

Astfel, pe genuri de fapte, situaţia sesizărilor I.P.J. Suceava se prezintă astfel: 

INFRACȚIUNI  
SESIZATE 

Anul 
2019 

Anul 
2018 

Trend 
+/- 

Evoluţie 
% 

de natură economico-financiare 1.020 923 +97 +10,51% 
de natură judiciară 9.999 9.888 +111 +1,12% 
de altă natură 4.949 5.074 -125 -2,46% 

 

Criminalitatea contra persoanei sesizată, la nivelul I.P.J. Suceava în cele 12 luni ale 

anului 2019, a scăzut cu 5 fapte, cifrându-se la 6.754 de infracţiuni, în sfera cărora se regăsesc 66 de 

infracțiuni contra vieții și 5.083 de infracţiuni contra integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei, în 

scădere cu 143 de fapte comparativ cu anul 2018,  ponderea fiind deţinută de cele 3.573 de loviri 

sau alte violenţe (-156 de fapte) ce reprezintă 70,29% din totalul sesizărilor, majoritatea pe fondul 

consumului de alcool şi a conflictelor spontane. 
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 Criminalitatea contra patrimoniului sesizată în anul 2019 înregistrează 5.606 fapte, cu 14 

infracțiuni mai multe față de anul 2018, pe fondul creșterii cu 58 a faptelor de distrugere și cu 10 a 

celor de înșelăciune, ponderea fiind deţinută de furturi cu 54,46%, distrugeri cu 27,10% și 

înşelăciuni cu 7,65%. 

La infracţiunile de furt sesizate, se înregistrează un total de 3.053 de infracţiuni, în scădere 

cu 84 de fapte, comparativ cu perioada ianuarie-decembrie 2018. 

 Pe genuri de fapte situația furturilor se prezintă astfel: 

 

GEN INFRACŢIUNE NUMĂR SESIZĂRI 
ANUL 2019/2018 

furt din locuință 553 (-131) 
furt din curți, anexe gospodărești 188 (-81) 

furt din societăți comerciale 434 (+62) din care 207  (47,70%) sunt de pe rafturi pe timpul programului 
furt din  genți, poșete, buzunare 188 (+3) 

furt din auto 236 (-75) din care 26 (+7) sunt furt de componente exterioare (oglinzi roţi, 
ştergătoare) 

furt de auto 81 (+3) din care 48 sunt furt de folosinţă, 
mijloacele auto fiind identificate ulterior abandonate 

furt de animale 56 (-8) 
furt de păsări 24 (-5) 

alte infracțiuni de furt 1.293 (furt din boxe, de produse și culturi agricole, etc.) 
 

Pozitiv este faptul că, în perioada de referinţă, la nivelul I.P.J. Suceava nu s-au 

înregistrat furturi de și din case de bani, bănci, de și din bancomate, automate de schimb 

valutar, ci doar 2 furturi din oficii poștale și 1 furt din case de schimb valutar și amanet.  

În ceea ce privesc infracţiunile de tâlhărie, în cele 12 luni ale anului în curs, I.P.J. Suceava a 

înregistrat 102 sesizări, în scădere cu 7 faţă de perioada de comparaţie. 

Din total: 

 76 de fapte s-au comis în mediul urban (-1 față de anul 2018), 25 în mediul rural (-7) 

și 1 în străinătate (+1); 

 42 au fost comise pe stradă, din care, 27 prin smulgerea de obiecte (telefoane, genţi, 

bijuterii, portmonee, etc.). 

Infracţionalitatea stradală sesizată la nivelul I.P.J. Suceava în anul 2019, a înregistrat o 

diminuare de 15,2% comparativ cu anul 2018 (-38 de fapte), totalizând 212 infracțiuni, din care: 

- 187 s-au comis în mediul urban cu 38 mai puține față de anul precedent și 25 în mediul rural 

(identic cu anul 2018); 

- 95 de infracţiuni au fost sesizate ca fiind săvârşite în timpul zilei, în scădere cu 6 față de 12 

luni 2018, iar 117 în timpul nopţii (-32); 

-  20 de fapte au fost descoperite în flagrant de poliţişti. 
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Ponderea criminalităţii stradale este deţinută de cele: 

 167 de furturi, în scădere cu 30 față de 12 luni 2018, ce reprezintă 78,77% din total, 

dintre care 109 sunt furturi din auto sau de componente exterioare ale maşinii - 

oglinzi, ştergătoare, capace roţi, plăcuțe de înmatriculare, etc.  

 42 de infracțiuni de tâlhărie, în scădere cu 4 fapte față de anul precedent; 

 3 alte fapte, din care: 1 tentativă de tâlhărie și 2 infracțiuni de tulburare a ordinii 

publice, toate comise în mediul stradal. 

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 2019 a înregistrat un trend descendent de 

1,52% faţă de anul 2018 (-112 fapte), totalizând 7.235 de infracţiuni, ponderea fiind deţinută de 

cele: 

- 1.978 de loviri sau alte violențe (-21 față de perioada de comparație), majoritatea fiind comise 

pe fondul consumului de alcool sau a conflictelor spontane; 

- 1.172 de furturi (inclusiv furturi de pe câmp) care au scăzut cu 66 de infracțiuni față de anul 

2018; 

- 753 de distrugeri (+10); 

- 722 de infracțiuni contra siguranței publice (-139); 

-  541 de fapte de ameninţare (+48); 

-  515 de vătămări corporale din culpă (+32); 

-  149 de infracţiuni de violare de domiciliu, cu 3 fapte în minus, față de anul 2018; 

-  140 de tulburare de posesie (+17); 

-  106 înșelăciuni (-11); 

-    21 de infracțiuni contra vieții persoanei din care 15 sunt fapte de ucidere din culpă, 9 fiind 

comise de conducători auto; 

-    25 infracţiuni de tâlhărie, în scădere cu 7 comparativ cu anul precedent; 

-    1.113 alte infracţiuni sesizate (infracțiuni de fals, de serviciu, contra familiei, incriminate în 

legi speciale, etc.). 

Siguranța traficului rutier. Caracteristicile turistice ale judeţului Suceava şi particularităţile 

traficului rutier, evidenţiază faptul că, reţeaua de drumuri publice măsoară 3.083,043 km, din care:  

 631,054 km, drumuri naţionale (locul 1 la nivel național), 257,655 km fiind drumuri 

europene; 
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 1.136,452 km drumuri judeţene; 

 1.315,537 km drumuri comunale, străzi, etc.  

Dinamica accidentelor rutiere înregistrate în perioada ianuarie-decembrie 2019, relevă 

faptul că, pe drumurile publice ce străbat judeţul Suceava, s-au produs: 

 278 de accidente grave, în scădere cu 7 față de perioada similară a anului 2018, soldate cu: 

 83 de persoane decedate, cu 1 mai puțin față de anul precedent; 

 225 de persoane rănite grav (-14), 

 112 persoane  rănite uşor în accidente grave (-9), 

 827 de accidente uşoare, cu 69 mai puține față de 12 luni 2018, soldate cu 1.003 persoane 

rănite uşor (-171).  

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 2019, s-a înregistrat 

cel mai mic număr din ultimii 10 ani.  

Principalele 3 cauze generatoare de accidente rutiere grave identificate la nivelul județului 

Suceava sunt: 

1. viteza neadaptată la condiţiile de drum cu 54 de accidente (-5 față de 12 luni 2018), 

soldate cu 15 persoane decedate (identic cu anul 2018), 44 persoane rănite grav (-14) și 

41 rănite uşor (+3); 

2. traversarea neregulamentară a pietonilor cu 38 de accidente (-2 față de anul 2018), 

soldate cu 13 persoane decedate (+4) și 26 persoane rănite grav (-5); 

3. abateri bicicliști cu 32 de accidente (+4 față de perioada ianuarie-decembrie 2018), 

soldate cu 11 persoane decedate (+5), 21 de persoane rănite grav (-1) şi 1 rănită uşor 

(+1); 

 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 2019: 

- au fost constatate 1.365 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, în 

scădere cu 108  față de 12 luni 2018;   

- au fost aplicate 63.968 de sancțiuni contravenţionale, cu un minus de 1.195 comparativ cu 

perioada similară a anului 2018;  

- au fost reţinute din infracțiuni și contravenții 4.349 de permise de conducere (-1.129 față 

de anul precedent); 

- au fost retrase 1.787 certificate de înmatriculare (+299); 

- au fost ridicate 538 perechi de plăcuțe cu numere de înmatriculare (+134); 
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- au fost imobilizate 101 de autovehicule (-55); 

- au fost sancționați contravențional 3 administratori de drumuri (-4 față de anul 2018) și 4 

executanți de lucrări pe carosabil (-1), pentru modul necorespunzător de realizarea a sarcinilor de 

serviciu.   

- au fost reținuți pentru 24 de ore și încarcerați în arestul I.P.J. Suceava, 107 conducători de 

vehicule identificați de polițiști și care au comis infracțiuni la regimul rutier, 19 fiind ulterior 

arestați. 

 De menționat este și faptul că, parcul auto de la nivelul județului Suceava a crescut față de 

01.01.2019 cu 20.148 de vehicule înmatriculate (totalizând 258.374) numărul posesorilor de permis 

de conducere a crescut cu 9.294 de persoane (251.214 de persoane din județ fiind posesoare de 

permis de conducere auto). 

 În anul 2019, activitatea poliţiştilor de proximitate a cuprins: 

 organizarea a 3.315 de activităţi în comunitate (+984 față de perioada ianuarie-

decembrie 2018) din care: 1.361 în unităţile de învăţământ (+477), 375 cu administraţia publică 

locală (+137), 466 cu asociaţiile de proprietari (+21), 10 cu diverse O.N.G.-uri (-15), 859 pentru 

prevenirea victimizării bătrânilor (+285) și 244 cu alte instituții (+79); 

 verificarea şi soluţionarea a 2.305 petiţii şi sesizări ale cetățenilor, în creștere cu 90 

comparativ cu anul precedent;   

 consilierea a 3.643 de persoane, cu 1.088 mai multe față de anul 2018; 

 aplanarea a 314 stări conflictuale, cu 63 mai multe față de anul precedent; 

 constatarea a 144 de infracțiuni flagrante (+121); 

 executarea a 746 de mandate de aducere (+256); 

 verificarea pe linie de evidență a persoanei a 2.120 de persoane (+1.429) și pe linie de 

arme a 612 de deținători legali (+180); 

 verificarea a 195 de persoane în cadrul activităților de supraveghere judiciară (+67); 

 participarea la 1.051 de acțiuni și măsuri de ordine publică (+529); 

 soluționarea a 1.750 de dosare penale. 

În ceea ce privește violența în familie, în cele 12 luni ale anului 2019, la nivelul I.P.J. 

Suceava: 

 au fost sesizate 1.587 de infracțiuni, cu 98 mai multe față de perioada de comparație a 

anului 2019 dintre care: 687 în mediul urban (+65) și 900 în mediul rural (+33 față de 

anul 2018). Din total, 1.141 s-au comis la domiciliu (+98) și 446 în spațiul public 

(identic cu anul precedent), ponderea fiind deținută de infracțiunile de loviri sau alte 
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violențe (938 de fapte, 59,11%), abandon de familie (350 de fapte, 22,05%) și 

amenințare (122 de fapte, 7,69%). 

 au fost emise 173 de ordine de protecție provizorii (+65) dintre care 55 au fost 

transformate în ordine de protecție (inclusiv cele din lunile anterioare). Astfel, la 

începutul anului existau 62 de ordine de protecție, în cele 12 luni au fost emise alte 197, 

fiind soluționate 181, la finalul perioadei rămânând 78 de ordine de protecție (+16 față de 

perioada ianuarie-decembrie 2018). 

     

  În ceea ce priveşte infracţionalitatea comisă în şcoli şi în zona adiacentă acestora în care 

au fost implicaţi elevii, de menționat este faptul că, I.P.J. Suceava în cooperare cu Inspectoratul 

Școlar Județean Suceava și celelalte instituții abilitate, au fost stabilite și desfășurate o serie de 

activităţi cu caracter preventiv în unităţile de învăţământ, însă, dinamica criminalităţii pe acest 

palier reflectă faptul că, în anul 2019 la nivelul judeţului au fost sesizate 65 de infracțiuni, în 

scădere cu 8 față de perioada similară a anului 2018, majoritatea fiind comise în incinta unităților de 

învățământ (59 infracțiuni), zone unde forțele de ordine (poliție, jandarmi, poliție locală) nu pot 

monitoriza, interveni și preveni incidentele și doar 6 în zona adiacentă acestora. 

 Din totalul sesizărilor, 40 de infracțiuni au  fost comise în mediul urban (-12 față de anul 

2018) și 25 în mediul rural (+4).  

 La comiterea acestor infracţiuni au participat ca și autori, 44 de elevi, 4 cadre didactice, 1 

din rândul aparținătorilor (părinți, bunici sau persoane ce conduc copii la școală) și 7 din alte 

categorii, iar ca victime ale infracțiunilor, 51 de persoane au fost din rândul elevilor, 4 din rândul 

cadrelor didactice și 7 din alte categorii. 

 În structura infracţiunile sesizate, primele 4 locuri le dețin faptele de loviri sau alte violențe 

cu 39 de fapte (respectiv 60%) urmate de cele 8 infracțiuni de furt (12,31%), 7 de vătămare 

corporală din culpă  (10,77%) și 5 de purtare abuzivă (7,69%). 

 Criminalitatea economico-financiară. 

În cele 12 luni ale anului, structurile I.P.J. Suceava: 

 au constatat şi s-a început urmărirea penală în 707 infracţiuni economico-financiare 

printre care și: 

    57 de  evaziune fiscală; 

  245  la Codul Vamal;  

  14 de spălare de bani;  

  9 de gestiune frauduloasă. 



115 
 

  35 de infracţiuni de serviciu ori în legătură cu serviciul 

 au fost aplicate 2.145 de sancțiuni contravenţionale la Legea nr.12/1990 republicată 

privind activităţile comerciale ilicite, în creștere cu 216 față de anul 2018, în valoare de 4.354.120 

lei (+1.078.370 lei). 

Pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu produse din tutun, I.P.J. Suceava s-a 

clasat pe locul V la nivel național, după numărul total de țigarete confiscate, respectiv 3.810.155 

bucăți (circa 190.508 pachete), prin implicarea Biroului de profil din cadrul Serviciului de 

Investigare a Criminalităţii Economice și a structurilor de ordine publică (locul II ) și poliție rutieră 

(locul I). 

De menționat este faptul că, în anul 2019, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii 

Economice Suceava:  

- au constatat un număr total de 481 de infracţiuni. 

- au soluționat 486 de dosare penale, din care: 88 cu R.T.U.P., 104 cu renunțare la UP, 294 

cu clasare. 

- au cercetat 365 de persoane, dintre care: 353 pentru infracţiuni de natură economică, 6 

pentru infracțiuni judiciare și 6 pentru infracțiuni de altă natură. 

- au  dispus 27  de măsuri preventive, respectiv: 5 arestări preventive, 16 control judiciar și 6 

reținuți. 

- au soluționat 216 reclamaţii și petiții din cele 227 aflate în lucru. 

- au înregistrat 232 de comisii rogatorii din care au fost soluţionate un număr de 194. 

- au desfășurat activități specifice în cele 946 de rapoarte informative, în scădere cu 146 față 

de anul 2018. 

- au efectuat 59 de percheziții domiciliare în cauzele penale aflat în lucru, ocazie cu care, au 

indisponibilizat 6 autovehicule, au confiscat 325.500 bucăți de țigarete (16.275 pachete) și suma de 

10.350 de euro. 

- au organizat 64 de acțiuni pe liniile de muncă aflate în responsabilitate, ocazie cu care: au 

aplicat 1.572 de contravenții în valoare de 3.586.900 lei, au indisponibilizat bunuri în valoare de 

1.342.921 lei, constând în alcool, cafea, produse industriale, articole de îmbrăcăminte, produse 

alimentare, material lemnos, au confiscat 1.146.700 bucăți de țigarete în valoare de 972.651 lei, 

precum și sume de bani în numerar, respectiv 7.870 euro și 45.600 lei. 

Activitatea Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase Suceava din anul 2019 s-a 

desfăşurat conform sarcinilor și obiectivelor stabilite prin Planul de activități al I.P.J. Suceava 
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pentru aplicarea legislaţiei în domeniul armelor, munițiilor, materiilor explozive și substanțelor 

periculoase.  

Astfel, în perioada ianuarie-decembrie 2019, urmare a celor 78 de acțiuni organizate pe linie 

de specialitate: 

 au fost constatate 175 de infracțiuni (13 în flagrant) fiind întocmite 131 de dosare penale, 

respectiv: 82 pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, 18 privind uzul ilegal de armă, 

24 la Legea nr.407/2006, 17 la Legea nr.126/1995, 13 la art.359 al.1 din Codul Penal, 1 la Legea 

nr.86/2006 și 20 la alte acte normative (amenințare, înșelăciune, tulburarea ordinii publice, etc.); 

 au fost constatate 121 de contravenții, fiind aplicate sancțiuni în valoare totală de 245.418 

lei; 

 au fost indisponibilizate 91 de arme letale/neletale, 902 bucăți de cartușe (diferite calibre) 

și 1.625 bucăți diaboluri, 4.019,5 kg articole pirotehnice, 8 kg produse de protecție a plantelor, 

6.380 kg deșeuri periculoase, 6.180 litri deșeuri periculoase, 910 kg carne de vânat, 99 de trofee, 11 

capcane și 1 autovehicul; 

 s-a dispus măsura anulării dreptului de deținere, port sau folosire de arme și muniții 

pentru 235 de persoane fizice; 

Pe linie de autorizări:  

 au fost eliberate 171 de permise de armă tip „B” și 5 de tip „A”,  

 au fost retrase/anulate 253 de permise de armă,  

 a fost prelungită valabilitatea la 227 de permise de armă, 

 au fost eliberate 6 pașapoarte europene, 

 au fost efectuate 435 de înscrieri de arme în permisele persoanelor fizice sau juridice,  

 au fost radiate 149 de arme din permisele persoanelor fizice sau juridice,  

 au fost emise 326 de autorizații de procurare a armelor letale și 133 de autorizații de 

procurare a armelor neletale de către persoanelor fizice  

 au fost emise 280 de avize către persoanele juridice pentru dotarea personalului 

propriu cu arme de serviciu  

 au fost avizate 18 focuri de artificii. 

Pe linia prevenirii şi combaterii criminalităţii în domeniul silvic, în cele 12 luni ale 

anului 2019, 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) 958 de acțiuni  pe linie de silvicultură și 2.438 de controale (+489), ocazie cu care: 
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- au fost controlate 736 de obiective cu specific silvic (exploatări forestiere, depozite, ocoale 

silvice, instalații de debitat, piețe, târguri, etc.) cu 339 mai multe față de anul 2018 și verificate 

5.586 de vehicule și atelaje hipo (+1.258), 

- au fost înregistrate 201 dosare penale privind infracţiuni la Codul Silvic, în creștere cu 3 

față de 12 luni 2018, 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. 

- a fost confiscată cantitatea de 4.088,89 m.c. material lemnos (-627,48 m.c. față de perioada 

similară a anului 2018), cu o valoare de 1.419.450 lei (+42.880 lei) și 142 pomi de Crăciun (-53). 

- au fost indisponibilizate 7 autovehicule și 2 din categoria altor bunuri folosite la comiterea 

ilegalităților silvice. 

 

Activitatea INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN „BOGDAN VODĂ” 

SUCEAVA ÎN ANUL 2019 a avut 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”,  

Pe linia misiunilor de ordine şi siguranţă publică, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Suceava a planificat, organizat şi executat un număr de 17.998 misiuni, înregistrându-se o 

creştere de aproximativ 6% faţă de anul 2018. 

În această perioadă, au fost asigurate măsurile de ordine publică la 2465 de activități, în 

creştere cu 1.017 misiuni faţă de anul anterior, jandarmii din dispozitiv punând accent pe 

relaționarea permanentă cu cetăţenii și responsabilizarea organizatorilor pentru asumarea 

obligațiilor prevăzute de actele normative. 

Creșterea precizată a fost generată de executarea misiunilor specifice pentru asigurarea 

măsurilor de ordine publică cu ocazia activităților electorale pentru alegerea reprezentanților 

României în Parlamentul European când au fost planificate și executate un număr de 592 de 

misiuni, precum și de cele ocazionate de alegerea Președintelui României când au fost planificate 

și executate un număr de 1285 misiuni. 

Totodată, inspectoratul a executat un număr de 295 de misiuni de asigurare a ordinii 

publice la manifestările cultural – artistice sau religioase fiind planificate, organizate şi 

executate 225 de misiuni cu ocazia desfăşurării competiţiilor sportive din diverse discipline, cu 31 

mai multe decât cele executate în anul precedent. 
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Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava a asigurat măsurile de ordine publică cu ocazia 

desfăşurării a 13 manifestări de protest, pe parcursul cărora nu au fost înregistrate evenimente 

sau tulburări ale ordinii publice. Ca și în anii trecuți, pentru personalul unității constituie o 

prioritate relaționarea permanentă cu organizatorii și participanții la manifestările publice declarate 

sau spontane, pentru  evitarea unor stări conflictuale și asigurarea unui climat de desfășurare 

caracterizat prin responsabilitate și respectarea prevederilor legale. 

 Referitor la misiunile de restabilire a ordinii publice tulburate sau grav tulburate de către 

persoane sau grupuri de persoane, în anul 2019 Jandarmeria Suceveană nu a fost solicitată să 

intervină pentru gestionarea unor situații de acest gen. 

În perioada analizată au fost executate 716 acţiuni de intervenţie, reprezentând o creștere 

cu 8% faţă de anul anterior, dintre care 697 în sprijinul persoanelor care au solicitat ajutor prin 

Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă  ,,112’’, vizând ordinea şi liniştea publică, 

diferenţa fiind reprezentată de solicitările de intervenţie în situaţii de urgenţă şi situații de căutare, 

salvare-evacuare a persoanelor aflate în dificultate. 

Misiunea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice s-a organizat şi executat în sistem 

integrat, conform prevederilor ordinelor de linie, ale Planului unic de ordine şi siguranţă publică, 

respectiv ale Planului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean. Unitatea a organizat un 

număr de 13.191 misiuni, faţă de 13.085 misiuni executate în anul 2018, prin patrule de 

jandarmerie și patrule mixte polițist-jandarm, una din priorități fiind reprezentată de misiunea de 

menținere a ordinii publice în zona instituțiilor de învățământ. 

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 fiind constatate un 

număr de 306 fapte contravenționale și 35 de infracțiuni. 

Structurile montane ale inspectoratului au executat misiuni de menţinere a ordinii publice 

în staţiunile montane şi pe traseele turistice, în zona Parcului Naţional Călimani şi în zonele de 

agrement, având în vedere atât asigurarea protecţiei fondurilor silvic, cinegetic şi piscicol, cât și 

desfășurarea de activităţi de informare și îndrumare a turiştilor  

Efectivele de jandarmi 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.  
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În urma acestor activităţii, dar şi în cadrul celor 154 de acţiuni în cooperare cu organele 

silvice, au fost constatate 8 infracţiuni şi 61 de contravenţii în valoare totală de 29.540 lei, 

fiind recuperată o cantitate de masă lemnoasă de 65,15 metri cubi. 

În anul 2019 au fost constatate 326 infracţiuni, ceea ce constituie o creștere cu 

aproximativ 24% faţă de anul 2018, fiind depistați  325 de autori, din care 19 minori. 

Din totalul infracțiunilor constatate de către efectivele de jandarmi, se evidențiază un 

număr de 44 de infracţiuni vizând deţinerea şi consumul de droguri de risc şi mare risc și 62 

de infracțiuni de contrabandă. 

Activitatea de constatare a contravenţiilor a înregistrat o scădere de 10%, în anul 2019 

constatându-se un număr de 3752 de contravenţii, faţă de perioada similară a anului trecut când au 

fost aplicate 4169 contravenţii, valoarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în anul 2019 fiind 

de 596.670 de lei.  

Au fost introduse în camera de corpuri delicte 444 de bunuri, în valoare de 27.117 lei, 

care au fost predate pentru valorificare către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava 

în scădere cu 31,16%. În ceea ce priveşte comerţul cu produse accizabile, atât în cadrul misiunilor 

de patrulare proprii cât şi în misiunile executate în sprijinul instituţiilor specializate, au fost 

confiscate 113.200 ţigarete fiind constatate un număr de 62 infracţiuni de contrabandă, în 

creştere cu 27,41% faţă de anul 2018 când au fost constatate un număr de 45 infracţiuni de 

contrabandă, fiind confiscate 170.520 țigarete. 

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 2.342 misiuni. 

O altă misiune de importanţă deosebită a inspectoratului este reprezentată de ansamblul 

activităţilor privind paza şi menţinerea ordinii interioare la un număr de 32 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 18.242 

de misiuni, elementele de dispozitiv acţionând în conformitate cu procedurile care reglementează 

misiunea de pază şi protecţie instituţională. 

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 

Moldova Nord. Comparativ cu anul 2018, numărul transporturilor de valori a crescut cu 
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10,52%. Totodată, s-au executat cu 23,68% mai multe transporturi cu caracter special şi cu 

20,31% mai puţine transporturi de corespondenţă clasificată. 

În luna mai 2019, în baza Hotărârii C.S.A.T. în județul Suceava a fost organizat exerciţiul de 

mobilizare „MOBEX SV - 19”, desfăşurat în comun de către: Ministerul Apărării Naţionale, 

Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, care a avut ca scop verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei naţionale şi a 

teritoriului pentru apărare. 

În urma desfășurării acestui exercițiu cu un grad de dificultate şi complexitate ridicat, după 

verificarea documentelor operative specifice și după prezentarea la unitate a rezerviştilor repartizaţi, 

în procent de 99,11%, comisia de evaluare a constatat că „personalul unităţii este bine instruit şi 

cunoaşte atribuţiile specifice fiecărui element de dispozitiv”. 

Dinamica de personal în anul 2019 a fost fluctuantă, caracterizată de treceri în rezervă, 

precum şi mutări în şi din alte unități, încadrarea personalului fiind realizată la ora actuală în 

proporţie de 94,42%. 

Promovarea meseriei de jandarm a constituit una din temele principale de discuție în cadrul 

campaniilor de relații publice desfășurate la nivelul unității. Astfel în anul 2019, din cei 224 

candidaţi recrutaţi pentru sesiunile din ianuarie şi august 2019, 179 au fost selecţionaţi, iar 66 

dintre aceştia au fost declaraţi ADMIS iar pentru sesiunea de admitere din luna ianuarie 2020 

pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ”Petru Rareș” Fălticeni au fost recrutaţi 249 

candidaţi, iar 158 au fost selecţionaţi. 

Una dintre cele mai importante realizări ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava 

o reprezintă semnarea la data de 26 noiembrie a contractelor de grant pentru două proiecte 

finanțate prin programul transfrontalier România – Ucraina 2014- 2020 care se înscriu în 

prioritatea 4.3 a programului de finanțare, respectiv Prevenirea și Combaterea Criminalității 

Organizate. 

În ceea ce priveşte reprezentarea şi apărarea intereselor unităţii în fata instanţelor de 

judecată, în principal dosarele au ca obiect plângeri contravenţionale (24 situaţii) şi drepturi bănești 

(12 dosare).  

Referitor la conţinutul actelor de constatare atacate cu plângere, majoritatea se referă la 

fapte prevăzute în Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 

norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Imaginea instituţiei a fost una preponderent pozitivă (peste 71% din totalul materialelor 

cuantificate fiind de factură pozitivă), materializată prin trimiterile structurate astfel: 994 pozitive, 
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293 nepolarizate şi 104 negative. De asemenea, la nivelul inspectoratului au fost înregistrate 2 

crize mediatice, care au intervenit pe fondul implicării jandarmilor în evenimente înregistrate în 

timpul misiunilor și care au fost gestionate corespunzător, sub îndrumarea direcției de specialitate 

din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. 

  

           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  

În domeniul activității de preventive, în anul 2019 au fost executate 42 de controale (față 

de 20 controale în 2018 – creștere cu 110%) şi s-a urmărit, cu precădere activitatea factorilor 

responsabili cu managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităților administrativ-teritoriale și 

în funcţie de fondul de timp disponibil, s-au executat controale la instituţiile şi operatorii economici 

cu risc de incendiu de pe raza localităţii verificate. 

Pe linia apărării împotriva incendiilor, inspecţia de prevenire a executat controale astfel:  

 424 de controale la operatori economici faţă de 226 de controale executate în anul 

2018, în creștere cu  87,61 %; 

 424 controale la instituţii faţă de 277 de controale executate în anul 2018, în creştere 

cu 53,06%; 

 209 de controale la obiective de investiţii faţă de 164 controale executate în anul 2018, 

în creştere cu 27,43 %. 

În acţiunile preventive executate au fost constatate 4512 deficienţe, comparativ cu 2719 

deficienţe constatate în anul 2018 (în creştere cu 65,94%). Dintre acestea 562 deficienţe au fost 

soluţionate operativ pe timpul controalelor, comparativ cu 243 deficienţe soluţionate în anul 2018 

(în creştere cu 131,27%), iar 3952 deficienţe au fost sancţionate, comparativ cu 2399 deficienţe 

sancţionate în anul 2018 (în creştere cu 64,73 %).Au fost aplicate un număr de 333 de amenzi, 

comparativ cu 210 amenzi aplicate în anul 2018 (în creștere cu 58,57 %). Cuantumul amenzilor 

aplicate a fost de 1.373.000 lei, comparativ cu 1.298.200 lei în anul 2018 (în creştere cu 5,76 %).  

Numărul de avertismente aplicate este 3619 comparativ cu 2189 avertismente în anul 

2018 (în creştere cu 65,32 %). 

Din analiza sancţiunilor aplicate de inspecţia judeţeană a rezultat faptul că valoarea medie a 

amenzilor este de 4.123,12 lei.   
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Cadrele inspecției de prevenire au avut un număr de 103 participări în comisii, faţă de 86 

anul 2018 (creştere cu 19,76%), din care 38 Comisii de Analiză Tehnică (comparativ cu 27 în anul 

2018), 51 Comisii de recepţie la terminarea lucrărilor (comparativ cu 47 în anul 2018), 14 

Comisii Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului (comparativ cu 12 în anul 2018). 

În anul 2019, s-au înregistrat 575 solicitări de asistenţă tehnică de specialitate (faţă de 730 

cereri în anul 2018, în scădere cu 27,17%), din care 574 pe segmentul avizare-autorizare (faţă de 

706 cereri în anul 2018) şi 1 pe segmentul prevenirea incendiilor (faţă de 24 cereri în anul 2018), 

cereri soluţionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  În domeniul operativ în perioada de referinţă 01.01.2019 – 31.12.2019, la nivelul zonei de 

competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava au fost 

înregistrate următoarele date statistice: 

13.152 ieșiri la intervenții, față de 12.089 ieşiri la intervenţie în anul 2018, din care: 

 137 întoarceri din drum, față de 125 în anul 2018; 

 109 deplasări fără intervenţie, față de 172 în anul 2018; 

 22 alarme false, față de 17 în anul 2018; 

 11.582 situații de urgență, față de cele 11.775 situaţii de urgenţă în anul 2018 (în medie 

31,64 pe zi). 

Din cele 11.582 situații de urgență, repartiția acestora pe tipuri de intervenție este 

următoarea: 

 8.898 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (76,82%), față de cele 7.883 cazuri în 

anul 2018; 

 902 incendii (7,78%), față de cele 746 în anul 2018, din care: 

 704  incendii propriu-zise, față de cele 708 înregistrate în anul 2018; 

 198 incendii de vegetaţie uscată şi resturi menajere, în creștere considerabilă față de 

cele 38 incendii în anul 2018; 

 122 alte situaţii de urgenţă (1,06%), față de cele 140 în anul 2018; 

 87 intervenții pentru asistenţa persoanelor (0,76%), față de cele 114 în anul 2018; 

 1.573 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (1,19%), față de cele 2.493 în anul 2018; 

 1.219 recunoașteri și 83 exerciții.     

Tabel centralizator: 

Tipul intervenției 2018 2019 % 
Intervenții în situații de urgență 

Incendii 708 704 -0,56% 
Incendii vegetație și altele 38 198 +421,05% 
Intervenții SMURD 7.883 8.898 +12,87% 
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Salvări animale 36 49 +36,11% 
Inundații și fenomene meteo periculoase 339 58 -82,89% 
Alte intervenții 1.913 1.675 -12,44% 
TOTAL 10.917 11.582 +6,09% 

Alte situații 
Alte situații (exerciții, recunoașteri, alarmă falsă, întors din drum, 
deplasare fără intervenție) 

1172 1570 +33,95 
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2018 10917 7883 708 38 390 113 1785

2019 11582 8898 704 198 122 87 1573

 
Repartiția intervențiilor în situații de urgență pe subunități: 

Subunitatea/Structura Total intervenții 
Detașamentul de Pompieri Suceava 3512 
Detașamentul de Pompieri Rădăuți 961 
Detașamentul de Pompieri Fălticeni 2626 
Detașamentul de Pompieri Câmpulung Moldovenesc 681 
Detașamentul de Pompieri Vatra Dornei 1263 
Garda de Intervenție Solca 90 
Garda de Intervenție Gura Humorului 664 
Garda de Intervenție Siret 494 
Garda de Intervenție Vicov 1274 
SVSU 17 
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În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, resursele umane ale Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava au înregistrat, la situaţiile de urgenţă, la care s-a 

intervenit, un timp total de 4.474.286 minute: 

 785.565 minute pentru stingerea incendiilor, din care: 

 718.855 minute pentru stingerea incendiilor; 

 66.710 minute pentru stingerea incendiilor de vegetaţie uscată şi resturi menajere. 

 1.769.491 minute pentru rezolvarea cazurilor de prim-ajutor; 

 138.847 minute pentru rezolvarea intervenţiilor la descarcerare; 

 541.761 minute pentru alte situaţii de urgenţă; 

 28.760 minute pentru asistenţa de persoane; 

 1.072.977 minute pentru rezolvarea intervenţiilor la protecţia comunităţilor; 

 137.112 minute pentru exerciţii; 

 89.773 minute pentru recunoaşterile în teren. 

Timpul mediu de răspuns pentru intervenţiile la incendiu în anul 2019 a fost de 12 minute, 

valoarea fiind constantă comparativ cu anul 2018. 

      
Timpul mediu de intervenţie la incendii în anul 2019 a fost de 109 minute, fiind în 

creștere cu 28 minute minute faţă de anul precedent.  
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În anul 2019, serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă (inclusiv Serviciile 

Voluntare/Private pentru Situații de Urgență) au fost solicitate la 11.582 intervenții, faţă de 10.917 

intervenţii în anul 2018 (creșterea find cu 6,09%), din care: 704 incendii – în anul 2019 faţă de 708 

incendii incendii în anul 2018 (scădere cu 0,56%), 198 incendii de vegetaţie uscată în anul 2019 faţă 

de 38 incendii de vegetaţie uscată în anul 2018 (creștere cu 421,05%), precum şi 8.898 cazuri de 

urgenţă asistate de S.M.U.R.D. – anul 2019 faţă de 7.883 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. 

în anul 2018 (creștere cu 12,87%). 
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În anul 2019, pe teritoriul judeţului Suceava au avut loc 902 incendii (inclusiv cele de 

vegetație uscată), faţă de 746 incendii produse în anul 2018. 

Din totalul incendiilor anterior menționate, 80,48% au avut loc la locuinţe şi anexe din 

gospodăriile populaţiei, 0,48% în agricultură, 0,95% în silvicultură, 2,86% în industrie, 1,11% la 

energie termică, gaze şi apă, 0,95% la comerţ, 1,11% la hoteluri şi restaurante, 1,43% la transport şi 

depozitare, 2,06% la administraţie publică, 0,48% sănătate și asistență socială şi 8,10% - alte 

activităţi. 

Pe timpul intervenţiilor în anul 2019 au fost salvate un număr de 22 de persoane (din care 
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18 de adulţi şi 4 copiiî), 274 de animale şi 289 de păsări, au fost asistate medical 8.329 persoane, . 

au fost salvate bunuri în valoare de peste 114 milioane de lei. 

În anul 2019 s-au înregistrat 39 victime (din care decedaţi: 27 adulţi şi 1 copil, iar răniţi: 9 

adulţi şi 2 copii), au fost înregistrate 50 de animale şi 141 păsări moarte, au fost înregistrate pagube 

în valoare de aproximativ 14,85 milioane de lei,  

În anul 2019 în incendiile produse s-au înregistrat 19 victime (din care 14 adulţi decedaţi şi 

5 adulţi răniţi), 48 animale şi 141 de păsări moarte. 

În anul 2019 pe timpul intervenţiilor pentru stingerea incendiilor au fost salvate 22 de 

persoane (din care 18 adulţi şi 4 copii), 274 de animale, 289 de păsări. 

ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ – PRIMUL AJUTOR CALIFICAT 

Numărul persoanelor asistate de către echipajele SMURD (asistență medicală de urgență și 

alte intervenții – ex.: deblocare ușă etc.) a înregistrat o creștere față de anul 2018 cu 11,84%, 

respectiv de la 7.447 în anul 2018 la 8.329 în anul 2019. 

Asistenţa medicală de urgenţă (8.310) s-a asigurat la 8.312 persoane (770 copii și 7542 

adulți), în cazul următoarelor afecţiuni: medicale – 42%, traumatisme – 21%, cardiace – 10%, prim 

ajutor la accidente de circulație – 10%, intoxicații – 4%, neurologice-psihiatrice – 9%, alte afecțiuni 

– 2%, stop cardio respirator – 2%. 

 
 DISPECERIZAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

În anul precedent s-au recepţionat prin intermediul „SNUAU 112”, în dispeceratul STS 

Suceava un număr de 246.567 apeluri de urgenţă din care 127.291 fiind gestionate de personalul 
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din cadrul disceperatului comun ISU-SAJ, ponderea fiind de 51,63% din totalul apelurilor pe 

judeţ. De remarcat este faptul că luna cea mai solicitantă pentru dispecerii inspectoratului nostru a 

fost ianuarie, aceştia gestionând un număr de 14.479 apeluri de urgenţă. La polul opus se află luna 

iulie, cu un număr de 9.369 apeluri de urgenţă gestionate. 

În anul 2019 s-au recepționat de la instituţiile specializate 430 de mesaje de informare, 

avertizare şi atenţionare meteo-hidrologice, astfel: 

 29 informări meteorologice diverse; 

 1 avertizare meteorologică COD ROȘU; 

 275 atenţionări meteorologice COD GALBEN; 

 76 avertizări meteorologice COD PORTOCALIU; 

 17 atenţionări meteorologice COD PORTOCALIU; 

 4 avertizări hidrologice COD GALBEN; 

 14 avertizări hidrologice COD PORTOCALIU; 

 31 atenţionări hidrologice COD GALBEN. 

În baza procedurilor existente, în situaţia producerii unor evenimente deosebite şi la 

primirea mesajelor de avertizare şi atenţionare hidrometeorologice, personalul operativ din 

dispeceratul comun a transmis cu prioritate, prin aplicaţia SMS/STS,  aproximativ 70.000 de 

mesaje de informare membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetelor 

Locale pentru Situații de Urgență şi  instituţiilor care asigură funcţiile de sprijin în managementul 

situaţiilor de urgenţă. 

De asemenea, în situația producerii unor situații de urgență la nivelul de urgență, generate 

de manifestarea unor factori de risc ai căror iminență de producere este contabilă într-un interval de 

timp imediat, personalul din cadrul Dispeceratului comun ISU-SAJ va transmite în timpul cel mai 

scurt un mesaj de avertizare către populație prin intermediul aplicației informatice dedicate RO-

Alert către unitățile administrativ-teritoriale vizate. În acest sens, în perioada analizată, dispecerii 

noștri au transmis un număr de 7 mesaje de avertizare (2 pentru fenomene meteo-hidrologice 

periculoase imediate și 5 pentru prezența carnivorelor mari în zonele populate – urși). 

Activitatea SERVICIULUI TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ SUCEAVA 

şi sectoarelor Poliţiei de Frontieră Siret, Vicovu de Sus, Brodina şi Izvoarele Sucevei, din 

subordinea Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei în anul 2019. 

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 
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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. 

La nivelul punctelor de trecere din judeţul Suceava au fost constatate 228 contravenţii, fiind 

aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 35.580 lei. 

Valorile de trafic înregistrate în cele 2 puncte de control trecere frontieră Siret (rutier) şi 

Vicşani (feroviar) au fost de 2.446.745 persoane şi 762.229 mijloace de transport. În comparaţie cu 

anul trecut, valorile de trafic pentru persoanele care au trecut frontiera României au crescut cu 4%, 

iar pentru mijloace de transport au scăzut cu 5%. 

La nivelul punctelor de trecere din judeţul Suceava au fost aplicate 59 de sancţiuni 

contravenţionale în valoare de 48.185 lei. 

Principalele bunuri confiscate în cele două P.T.F.-uri: 

- ţigări: 50.077 pachete ţigări, în valoare 75.232 lei; 

- autovehicule: 25 buc. în valoare 796.630 lei. 

Structurile Poliţiei de Frontieră din judeţul Suceava au înregistrat în anul 2019 un 

număr de 383 dosare penale (348 dosare penale în 2018). Au fost constatate un număr total de 

692 infracţiuni, săvârşite de către 268 persoane (588 infracţiuni, săvârşite de către 115 persoane 

în 2018). 

La nivelul judeţului Suceava, au fost primite 57 delegări, din care 49 au fost soluţionate, iar au 

rămas 8 în lucru. 

Valoarea totală a bunurilor confiscate în anul 2019 este de 17.795.988 lei, în creştere cu 

40% faţă de anul 2018. (2018 – 12.703.235 lei) 

Categorii de bunuri 

- ţigări 1.360.076  pachete ţigări în valoare de 15.872.290 lei – aproximativ 3.340.000 euro (în 2018 

ţigări: 1.797.454  pachete ţigări în valoare de 10.633.095 lei); 

- auto 63 în valoare de 1.922.123 lei (în 2018:  auto 73 în valoare de 2.069.940 lei) 

În P.T.F. Siret au fost descoperite și reținute în vederea confiscării 15 autovehicule care 

dețineau locașuri special amenajate în valoare de 133.900 lei. 

În anul 2019, la nivelul SERVICIUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

Suceava au fost înregistrate 50 dosare penale, sub aspectul săvârşirii a 114 infracţiuni de către 80 

persoane. 

Din cele 114 infracţiuni constatate: 
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- 65 infracţiuni pe linie de contrabandă şi fraude vamale 

- 42 infracţiuni la regimul frontierei de stat 

- 3 infracţiuni la regimul circulaţiei 

- 2 infracţiuni braconaj piscicol 

- 2 infracţiuni constituire grup infracţional organizat. 

Pe linia activităţilor de cercetare penală, în anul 2019, la nivelul S.T.P.F. Suceava au fost 

soluţionate 34 dosare penale. 

Ca măsuri preventive, în anul 2019, au fost efectuate 8 percheziţii domiciliare. 

La nivelul S.T.P.F. Suceava, valoarea totală a bunurilor confiscate în anul 2019 este de 

3.666.281 lei, în creştere cu 48% faţă de anul 2019 (2018 – 2.468.377 lei). 

Categorii de bunuri: 

- ţigări 295.730  pachete ţigări în valoare de 3.460.041 lei în creştere cu 56% faţă de anul 2018; 

- auto 14 în valoare de 206.000 lei. 

În anul 2019, pe linia contrabandei, a fraudelor vamale şi a evaziunii fiscale, structurile P.F. 

din judeţul Suceava au întocmit 184 dosare penale, sub aspectul comiterii unui număr de 249 

infracţiuni săvârşite de către 112 persoane şi A.N. 

A fost descoperită şi ridicată în vederea confiscării cantitatea de 1.360.076 pachete ţigarete de 

provenienţă ucraineană şi moldovenească, în valoare totală de 15.872.290  lei. 

Pe linia contrabandei a fraudelor vamale şi a evaziunii fiscale, la nivelul S.T.P.F. Suceava au 

fost înregistrate 34 dosare penale, sub aspectul comiterii unui număr de 65 infracţiuni săvârşite de 

către 44 persoane şi A.N. Au fost indisponibilizate 12 autovehicule folosite în transportul ţigărilor 

de contrabandă, în valoare de 195.000 lei, fiind descoperită şi ridicată în vederea confiscării 

cantitatea totală de 295.730 pachete ţigarete diferite mărci, de provenienţă ucraineană, în 

valoare totală de aproximativ 3.460.041 lei. 

INDICATORI 2019 2018 

Dosare penale 34 22 

Infracţiuni 65 24 

Persoane implicate  44 10 

Ţigări confiscate 295.730 190.086 

Valoare ţigări 3.460.041 2.224.017 

Auto indisponibilizate 12 16 

Valoare auto indisponibilizate (lei) 195.000 121.930 
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În anul 2019, la nivelul structurilor Poliției de Frontieră din cadrul județului Suceava s-

au înregistrat 33 dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a 

frontierei de stat în scop de migraţie), în care au fost implicaţi 81 migranţi (în 2018 - 22 

migranţi). 

Pe linia traficului internaţional cu auto furate 

În anul 2019, structurile P.F. din judeţul Suceava au organizat şi desfăşurat acţiuni, în urma 

acestora fiind întocmite 11 dosare penale, sub aspectul săvârşirii a 11 infracţiuni de către 11 

persoane. Au fost identificate 11 auto furate în valoare de aproximativ 912.850 lei. 

Au fost desfăşurate misiuni cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava, Inspectoratul 

Judeţean de Jandarmi Suceava, cu Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, 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 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. 

În baza Planului verificării stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru 

apărare prin exerciţii şi antrenamente de mobilizare în perioada 01.01 -31.12.2019 şi a Planului de 

evaluare a structurilor Ministerului Afacerilor Interne participante la exerciţiul de mobilizare 

pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare care se 

desfăşoară în judeţul Suceava, în perioada 13.05 -17.05.2019 s-a desfăşurat un exerciţiu de 

mobilizare „MOBEX SV-19”. 

  La INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDETUL SUCEAVA în anul 2019, 

ACTIVITATEA SERVICIILOR PUBLICE COMUNITARE  

Activitatea de eliberare şi de evidenţă a paşapoartelor simple 

În anul 2019, la ghișeele serviciului au fost preluate 65.433 cereri de eliberare a paşapoartelor  

simple, din care: 

- 58.044 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice; 

- 7.389 cereri de eliberare a paşapoartelor simple temporare; 

- 61.640 pașapoarte eliberate. 

Prin Punctul de lucru mobil (PLM) Rădăuţi s-au preluat 5.152 cereri de eliberare a 

paşapoartelor simple electronice. 
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Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS) au fost preluate la ghişeele 

serviciului un număr total de 2.744 cereri. 

Prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate au fost 

soluționate un număr de 14.195 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice. 

În anul 2019, activitatea regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor al 

judeţului Suceava, a vizat  în principal   

- 51.344  operaţiuni de  înmatriculare în circulaţie a vehiculelor,  

-  24.687  transcrieri  

-  24.074 înmatriculare pentru prima dată în România;  

Au fost procesate un număr de 51.344 certificate de înmatriculare 

A fost atribuit un număr de 23.613 autorizaţii provizorii şi plăci  pentru vehiculele care 

au fost înregistrate provizoriu pentru definitivarea documentelor in vederea înmatriculării definitive, 

pentru dealeri autorizaţi, etc.; 

  Au fost operate 6.993 radieri auto din evidenţe ca urmare a schimbării proprietarului, la 

cererea proprietarului, în cazul dezmembrării, furt, export, etc; 

  Au fost examinate in vederea obţinerii permisului de conducere auto la proba teoretică 

27.360 persoane. 

 

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, 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.  

Pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri 

I. Proiecte naţionale  

1. Proiectul naţional „Mesajul meu antidrog”, ediţia a XVI-a 

2. Proiectul naţional „Necenzurat” 

3. Proiectul Naţional „ABC-ul emoţiilor” 

4. Proiectul Naţional  „Cum să creştem sănătoşi”  

5. Proiectul Naţional ,,Eu şi Copilul MEU” 

6. Concursul de proiecte cu tematică antidrog "Împreună" – iunie 2098 
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II. Campanii naţionale  

1. Campania Naţională pentru marcarea Zilei Mondiale fără Tutun - 31 Mai 2019 

2. Campania Naţională pentru marcarea Zilei  Internaţionale împotriva Consumului şi 

Traficului Ilicit de Droguri – 26 iunie 

3. Campania Ziua Naţională fără Tutun (21.11.2019)  

4. Campania naţională  „Cunoaşte, nu discrimina!” 

5. Campania naţională ,,10 pentru siguranţă”-  

6. Campania „19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copilor şi tinerilor” 

III. Activităţi complementare de prevenire a consumului de tutun, alcool, droguri, 

în funcţie desolicitările  partenerilor  instituţionali 

- 64 activităţi complementare de prevenire a consumului de tutun, alcool, droguri, în funcţie de 

solicitările partenerilor instituţionali la care au participat 1770 elevi şi 110 cadre didactice 

din 18  unităţi de învăţământ  

- 1 activitate de prevenire a consumului şi abuzului de droguri în cadrul Taberei „Legal 

Summer Academy”, organizată de Asociaţia Voci pentru Democraţie  şi Justiţie 

(08.08.2019). Locaţie:  Hotel Mandachi Suceava; Număr beneficiari: 25 persoane: 22 elevi şi 

3 organizatori; 

- 1 activitate de prevenire a consumului de droguri la „Serviciile multifuncţionale pentru 

copilul aflat în dificultate” Fălticeni. Număr beneficiari: 40 copii şi tineri; 

- 3 activităţi destinate studenţilor, cu 299 de beneficiari: 1 activitate organizată de Centrul de 

Consiliere şi Orientare în Carieră şi 2 activităţi organizate de Asociaţia Studenţească ELSA, 

Filiala Suceava, din cadrul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava; 

- 2 activităţi destinate părinţilor, cu 70 de beneficiari. 

 

IV.  Studiul european în şcoli privind alcoolul, tutunul şi alte droguri, utilizarea internet-ului 

şi practicarea de jocuri - ESPAD 2019 

În perioada mai–iulie 2019, cu sprijinul I.Ş.J. Suceava, s-a realizat implementarea Studiului 

ESPAD la nivelul jud. Suceava. 

V. Activitatea desfăşurată în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri 

In perioada supusă analizei, la nivelul C.P.E.C.A. Suceava, au beneficiat de informare de 

specialitate un număr de 26 persoane, iar în ceea ce priveşte gestionarea solicitărilor primite de la 

DIICOT, referitoare la evaluarea persoanelor în scopul includerii în circuitul integrat de asistenţă,  
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au fost gestionate 26 de ordonanţe, emise de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 

de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Suceava/Bucureşti/Cluj/Iaşi, prin care s-

a dispus efectuarea evaluării a 26 de persoane, în conformitate cu responsabilităţile ce revin 

Centrelor Agenţiei Naţionale Antidrog.  

În anul 2018, la nivelul C.P.E.C.A. Suceava, au beneficiat de informare de specialitate un 

număr de 41 persoane şi au fost gestionate, 37 de ordonanţe, emise de către procurorii Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.  

VI. Sistemul local de monitorizare a problemelor legate de droguri 

1. Urgenţe cauzate de consumul de alcool/droguri: 

Din monitorizarea de rutină a indicatorului Urgenţe medicale cauzate de consumul de substanţe 

psihoactive, în intervalul ianuarie-decembrie 2019, au fost înregistrate, la nivelul judeţului 

Suceava, 178 cazuri de urgenţă (92 bărbaţi, 86 femei. 

 În comparaţie cu anul 2018, când au fost înregistrate 200 cazuri de urgenţă (99 bărbaţi, 

101 femei), se constată un uşor trend descendent în ceea ce priveşte numărul de urgenţe medicale 

cauzate de consumul de substanţe psihoactive. 

2. Admiteri la tratament datorate consumului de alcool/droguri 

Cu privire la cazurile de admiteri la tratament, respectiv externare, ca urmare a consumului 

de droguri (inclusiv alcool), cele 3 unităţi medicale de profil din judeţul Suceava (Secţia de 

Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Spitalul de Psihiatrie 

Cronici Siret şi Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc) ne-au înaintat, spre implementare 

în anul 2019, un număr total de 329 de fişe standard (287 de bărbaţi şi 42 femei), cuprinzând date 

despre pacienţii care au beneficiat de tratament şi asistenţă clinică de specialitate pentru consum de 

alcool (306), NSP (5),  THC (5), THC şi NSP (1), THC şi cocaină (1), sedative (4), prenadez (3), 

alcool şi substanţe necunoscute (1), tramadol/fortral (1), heroină (1), codeină (1). 

VII. Cooperarea cu autorităţile locale şi societatea civilă 

În baza bunelor practici parteneriale, în anul 2019, Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Suceava a încheiat 1 protocol de colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Suceava, 14 acorduri de parteneriat cu 14 instituţii şcolare din judeţul 

Suceava,  2 acorduri de parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Suceava şi 1 acord de parteneriat cu Palatul 

Copiilor Suceava. Totodată, au fost eliberate  42 de adeverinţe pentru cadrele didactice ce s-au 

implicat în organizarea/implementarea proiectelor „Mesajul meu antidrog”, „Necenzurat”, „Cum să 

creştem sănătoşi”, „ABC-ul emoţiilor”, „Eu şi copilul meu” 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 2019, au fost: 

 Cooperarea cu Regiunea Cernăuţi și Lviv din Ucraina 

În perioada 4-5 aprilie 2019, la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din 

Suceava a avut loc un simpozion regional multidisciplinar pentru terapii endovasculare și 

neurovasculare.  

Cu ocazia vizitei domnului Oleksandr Bankov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al 

Ucrainei în România, s-au realizat întâlniri cu conducerea județului, cu studenți care studiază limba 

ucraineană la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și cu cadre didactice  

  La masa rotundă cu tema Amplificarea rolului Euroregiunii „Prutul de Sus” în fenomenul 

de convergență a teritoriilor frontaliere , organizată la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, la 

care au participat reprezentanți ai Consiliilor Județene Suceava și Botoșani și reprezentanți ai unor 

instituții din Cernăuți, au fost elaborate propuneri pentru ședința Consiliului Euroregiunii, în 

contextul fenomenului de convergență a regiunilor transfrontaliere și al accelerării proceselor de 

integrare europeană.    

Consulatul General al României la Cernăuți a organizat, în data de 12 mai 2019, acțiunea 

Unitate prin diversitate, dedicată Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, la care au 

participat ansambluri artistice din Regiunea Cernăuți,  reprezentanți ai județului Suceava și au fost 

depuse flori la Monumentul lui Mihai Eminescu și la Statuia lui Taras Șevchenko.  

În perioada 25-27 iunie 2019, o delegație a Consiliului Județean Suceava a participat la cea 

de-a patra ediție a Forumului de Dezvoltare Locală „Străpungerea carpatică: parteneriat pentru 

dezvoltare regională”, care a avut loc în orașul Truskaveț din Regiunea Lviv, organizat de Consiliul 

Regional Lviv din Ucraina. La acest eveniment au participat și reprezentanții a două Regiuni 

partenere județului Suceava, respectiv Cernăuți, Ucraina și Podkarpackie, Polonia.  

În cadrul acțiunilor organizate de Consiliul Regional Cernăuți, în data de 12 iulie 2019, 

președintele Consiliului Județean Suceava a participat la întâlniri cu mediul de afaceri, reprezentanți 

ai Agenției de Dezvoltare Regională Cernăuți, noul rector al Universității Naționale „Iurii 

Fedkovici” Cernăuți. De asemenea, delegațiile au vizitat un sanatoriu pentru copii și au participat la 

inaugurarea unui ambulatoriu, precum și la deschiderea celei de-a XV-a ediții a festivalului „Din 

grădina cu flori multe”.  

În perioada 25-30 august 2019, la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” 

Suceava s-a realizat un schimb de experiență în domeniul medical la care au participat specialiști ai 
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spitalului, ai Clinicii Universitare pentru Chirurgie din Viena - Departamentul clinic pentru 

chirurgie vasculară și medici din Regiunea Cernăuți.  

În perioada 26-31 august 2019, Consiliul Județean Suceava, în colaborare cu Consiliul 

Regional Cernăuți, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Muzeul Bucovinei, Centrul Cultural 

Bucovina, Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a 

implementat proiectul Tabăra de creație în județul Suceava pentru elevi de etnie română din 

regiunea Cernăuți, ediția a II-a. Astfel, județul Suceava a fost gazdă pentru 34 de elevi de etnie 

română din Regiunea Cernăuţi, cu rezultate deosebite la învăţătură și pentru 6 profesori de etnie 

română, care au vizitat judeţul Suceava, în vederea familiarizării cu tradiţiile şi obiceiurile locale.   

 Cooperarea cu  Raionul Soroca din Republica Moldova și Voievodatul Podkarpackie 

din Republica Polonă 

La cea de-a V-a ediție a Campaniei „Porți deschise spre voluntariat”, organizată de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava a participat o delegație din 

Raionul Soroca. Scopul campaniei a vizat implicarea societății civile în promovarea talentelor 

tinerilor și copiilor din sistem.  

Întâlnirea de lucru organizată cu delegația Voievodatului Podkarpackie a abordat teme 

privind colaborarea în domeniul economic, de transport, educațional și sănătate. Totodată, 

reprezentanții voievodatului au solicitat inițierea proiectului de infrastructură rutieră Via Carpatica, 

în care să fie implicați și europarlamentarii celor două țări.  

La cea de-a 21-a ediție a Zilelor Culturii Polone, organizată de Uniunea Polonezilor din 

România, sub deviza „Mai aproape unii de alții”, a participat o delegație condusă de mareșalul 

Voievodatului Podkarpakie. Cu această ocazie au fost organizate întrevederi la care au fost abordate 

mai multe teme de interes comun, printre care organizarea unui forum economic cu participarea 

oamenilor de afaceri din cele două regiuni. Astfel, la Târgul internațional de alimentație și produse 

de înaltă calitate - EKOGALA, organizat în perioada 6-7 decembrie 2019, la Jasionka, au participat 

și reprezentanți ai mediului de afaceri din județul Suceava, la invitația partenerilor polonezi.   

 Cooperarea cu Regiunea Schwaben din Germania 

În perioada 21-25 martie 2019, județul Suceava a primit vizita responsabilului de relația 

Suceava - Schwaben, în program fiind cuprinse vizite la Centrul Social cu Destinație 

Multifuncțională Gura Humorului, Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret și  Spitalul de Psihiatrie 

din Câmpulung Moldovenesc.  

Universitatea din Augsburg, finanțată de Institutul Bukowina din Augsburg a organizat în 

luna august 2019, școala de vară în domeniul educațional.  
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O delegație alcătuită din 35 de persoane, din Regiunea Schwaben, condusă de domnul Otto 

Hallabrin a realizat o vizită de studii în Bucovina. Programul a cuprins o întâlnire la Palatul 

Administrativ, unde a fost prezentată Bucovina și a prioritățile de dezvoltare în domeniile transport, 

turism, sănătate și industrie și o vizită la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, unde s-a 

prezentat profilul și activitatea desfășurată în cadrul lectoratului de germanistică.  

Urmare a demersurilor inițiate de Consiliul Județean Suceava și Consiliul Regional 

Schwaben, în data de 17 iunie 2019 a fost inaugurată linia aeriană Memmingen-Suceava. La 

inaugurare au participat și reprezentanți ai Consiliului Regional Cernăuți și ai Administrației 

Regionale de Stat Cernăuți.  

În data de 19 iunie 2019 fostul președinte al Regiunii Schwaben a ținut o prelegere pe tema 

asistenței sociale la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.  

Cinci medici specialiști de la Spitalele de Psihiatrie din Câmpulung Moldovenesc și Siret au 

fost invitați la spitalul din Kaufbeuren, în data de 21 iunie 2019, pentru un schimb de experiență 

privind incluziunea persoanelor cu afecțiuni psihice.  

Județul Suceava a fost gazda Turneului Internaţional de Fotbal pentru Juniori „Patru 

Regiuni pentru Europa”, desfășurat în perioada 4-9 august 2019. La turneu a participat un număr 

de 120 persoane, reprezentanți ai delegațiilor sportive, culturale și administrative din Departamentul 

Mayenne - Franţa, Regiunile Schwaben - Germania şi Cernăuţi - Ucraina.  

 Promovarea oportunităților de investiții ale județului la târguri externe investiționale 

sau în cadrul întâlnirilor cu reprezentanți ai ambasadelor străine în România 

În data de 11 martie 2019, judeţul Suceava a primit vizita Ambasadorului Extraordinar și 

Plenipotențiar al Ucrainei în România.  

 Discuțiile din cadrul întâlnirii au vizat următoarele subiecte: 

 - necesitatea redeschiderii Punctelor de Control Trecere Frontieră. S-a concluzionat că este 

necesară finalizarea lucrărilor la PCTF Krasnoilsk, executate în procent de 75 și despre  lucrările de 

modernizare a infrastructurii vamale, precum și a drumului de acces în vamă la PCTF Porubne; 

 - prezentarea oportunităților de investiții din județ, cu accent pe descrierea Parcului 

Industrial Siret și a facilităților pe care acesta le oferă potențialilor investitori; 

 - cele 18 proiecte transfrontaliere, în valoare de 14.648.789,3 euro, în mai multe domenii, 

respectiv infrastructura de drumuri, educație, patrimoniu cultural, sănătate, situații de urgență, 

depuse spre finanțare în parteneriat de județul Suceava și regiunea Cernăuți. 

Pe data de 11 aprilie 2019, judeţul Suceava a primit vizita E.S. domnul Jabu Ntsokolo Ishmael 

MBALULA, Ambasadorul Republicii Africa de Sus în România, 
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În data de 13 august 2019, judeţul Suceava a primit vizita E.S. doamna Jiang Yu, 

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România. Scopul 

acestei vizite a fost aprofundarea relațiilor dintre instituții și identificarea oportunităților de 

dezvoltare a relațiilor comerciale și instituționale dintre cele două state.  

Consiliul Județean Suceava a participat, în calitate de co-expozant în cadrul standului 

României, la Târgul Internațional pentru Investiții și Proiecte Imobiliare, EXPO REAL 

Műnchen, alături de companii private și de reprezentanți ai județelor Iași și Constanţa. Pe durata 

celor trei zile de desfășurare a târgului, reprezentanții județului au prezentat oportunitățile de 

investiții, potențialul oferit de cele două parcuri industriale (Parcul Industrial Siret și Parcul 

Industrial Bucovina 1) și posibilitatea dezvoltării activităților de agrement la nivelul județului. 

Astfel, în data de 7 octombrie 2019, delegația Consiliului Județean Suceava a participat la 

conferința intitulată România - destinație investițională, deschisă și moderată de ziaristul german 

Andreas Schiller. De asemenea, a avut loc o întâlnire cu directorul Aeroportului din Memmingen, 

domnul Ralf Schmid, unde s-a evidențiat necesitatea inițierii unor proiecte comune, în care să se 

implice cele două aeroporturi,  

În data de 8 octombrie 2019, delegația județului Suceava a fost primită de domnul Helmut 

Schutz, subsecretar de stat, la Ministerul Construcțiilor și Transportului din Bavaria, unde au avut 

loc discuții referitoare la colaborarea în domeniul infrastructurii și realizarea unor strategii pe 

termen lung.  

Delegația județului Suceava s-a întâlnit, la standul orașului Augsburg cu domnii Goetz Beck 

și Bernhard Joachim și au discutat despre valorificarea existenței liniei aeriene Memmingen-

Suceava, prin alcătuirea unor pachete turistice tematice, care se referă la Bucovina și promovarea 

reciprocă a monumentelor UNESCO din cadrul celor două regiuni-partenere. În seara aceleiași zile, 

la Consulatul General al României din Műnchen, a avut loc Seara Economiei Românești, iar în ziua 

de 9 octombrie 2019, delegația Consiliului Județean Suceava a fost primită de doamna Subsecretar 

de stat Ulrike Wolf, din cadrul Ministerului Economiei, Dezvoltării Regionale și Energiei.  

În perioada 10 - 13 aprilie 2019, o delegație a județului Suceava a participat la schimbul de 

experiență desfășurat în landul Steiermark/Austria, la invitația unor parlamentari din cadrul 

Parlamentului Austriac, pe  mai multe domenii de activitate.  

În data de 11 martie, delegația județului Suceava a fost primită la Parlamentul Landului 

Steiermark din Graz și a vizitat „Drumul cetății” și Muzeul din localitate. La Centrul de congrese 

Loipersdorf bei Furstenfeld au avut loc dezbateri pe domeniul turismului intermediate de domnul 

Philip Borckenstein Quirimi - CEO al  



138 
 

Reprezentanții Aeroportului „Ștefan cel Mare”  au discutat cu omologi de la Aeroportul 

Internațional Graz, referitor la inaugurarea unei linii aeriene Graz-Suceava, motivată de faptul că 

peste două mii de bucovineni trăiesc acum în Graz, dar și pentru interesul turiștilor austrieci pentru 

vizitarea Bucovinei.  

În cadrul discuțiilor  dintre reprezentantul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, rectorul 

Universității Montane și responsabilul cu relații internaționale la Universitatea din Graz, s-a stabilit 

extinderea cooperării, deja existente, în cadrul programului Erasmus +, pe domeniul Istorie, și în 

alte domenii comune respectiv, științe economice, drept, geografia mediului, limbi străine.  

În data de 12.06.2019, o delegație alcătuită din șase parlamentari din Coreea de Sud, 

condusă de președintele grupului de prietenie Coreea de Sus - România, a efectuat o vizită în 

județul Suceava. Discuțiile purtate cu autoritățile județene au vizat posibilitatea dezvoltării unor 

parteneriate în domeniul infrastructurii, industriei alimentare, industriei textile și încălțămintei, în 

domeniul industriei lemnului, al turismului, deschiderea unui parc industrial în apropierea 

Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava și colaborarea dintre universitatea suceveană și cea din 

Seul. 

În perioada 15-19 iulie 2019, Consiliul Județean Suceava a organizat, în parteneriat cu 

Consiliul Regional Lviv, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Uniunea Ucrainenilor din 

România, filiala Suceava și Primăria Orașului Siret, Școala de vară pentru copii de etnie ucraineană 

din județul Suceava, ediția a II-a.  Cei aproximativ 100 de copii participanți, au avut ocazia să 

aprofundeze elemente de cultură ucraineană și să-și îmbunătățească cunoștințele de limbă 

ucraineană, iar cadrele didactice din regiunea Lviv au avut posibilitatea de a se iniția în organizarea 

unor astfel de tabere și de a interacționa cu profesorii din județul Suceava, printr-un schimb util de 

experiență.  

În perioada 29 noiembrie - 8 decembrie 2019, la invitația Ambasadei Republicii Populare 

Chineze în România, un reprezentant al consiliului judeţean a participat la Cursul de instruire în 

domeniul Construcției Infrastructurii pentru România, organizat la Colegiul de Studii Externe din 

Jiangxi/China. Agenda cursului a cuprins prelegeri susținute de lectori din cadrul Universității 

Normale Jiangxi, Universității de Finanțe și Economie din Jiangxi, Institutului Tehnologiei din 

Nanchang, precum și vizite în teren la obiective importante.  

În data de 12 decembrie 2019, o delegație alcătuită din șase reprezentanți ai municipiului 

Yinchuan/regiunea autonomă Ningxia Hui din Republica Populară Chineză au vizitat județul 

Suceava, la invitația autorităților locale sucevene. Discuțiile purtate au vizat posibilitatea colaborării 

în domeniile economic, cultural, educațional și turistic.   
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 În domeniul relaţiilor internaţionale, activitatea INSTITUŢIEI PREFECTULUI – 

JUDEŢUL SUCEAVA 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 2019, Instituția Prefectului a primit: 

 - Vizita de lucru a Ambasadorului Ucrainei în România, Excelența Sa, domnul Oleksandr 

Bankov. Vizita a avut drept scop stabilirea unor contacte de lucru directe și durabile cu autoritățile 

județului Suceava în vederea impulsionării și promovării unor legături de cooperare dintre Ucraina 

și România. (11 martie 2019) 

 - Vizita oficială a Ambasadorul Republicii Africa de Sud la București, domnul Jabu Mbalula 

împreună cu secretarul I politic , domnul Tiba Bethwel. Prezența excelenței sale în Suceava a avut 

ca obiectiv întărirea relațiilor bilaterale prin turism, cultură, investiții și înfrățiri la nivel regional. 

(11 aprilie 2019) 

 - Vizita delegației reprezentative a părții ucrainene a Comisiei interguvernamentale mixte 

ucraineano - române privind asigurarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale.     

Din componența acesteia au făcut parte: Andrii Yurash- șef de departament în cadrul Ministerului 

Culturii din Ucraina și co-secretar al Comisiei mixte interguvernamentale ucraineano-române 

privind asigurarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, Mykhailo Podiuk- șef 

adjunct de departament în cadrul Ministerului Culturii din Ucraina, Natalia Tkachenko- șef de 

departament în cadrul Ministerului Culturii din Ucraina, Larysa Dir - șef de departament în cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Anatoliy Solovey- șef adjunct de departament în cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Natalia Beskova- șef de secție în cadrul Ministerului 

Învățământului și Științei din Ucraina, Olga Sabetska - consilier al Președintelui Administrației 

Regionale de Stat Cernăuți și Viktor Gryga - șef de secție al Administrației Regionale de Stat 

Cernăuți. Membri delegației ucrainene au fost însoțiți de de Excelența Sa domnul Oleksandr 

Bankov, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotențiar al Ucrainei în România și de domnul  Pavel 

Rohovei, consilier al Ambasadei Ucrainei la Bucureşti.  

 Obiectivul vizitei a fost cunoașterea nivelului de asigurare a drepturilor culturale, spirituale, 

lingvistice și educaționale pentru persoanele aparținând comunității ucrainene din județul Suceava. 

Au fost vizitate localitățile Suceava, Siret, Bălcăuți, Șerbăuți și Ulma și instituțiile școlare din 

aceste localități, astfel fiind acordată o atenție sporită școlilor în cadrul cărora funcționează clase cu 

predare în limba ucraineană. Totodată, delegația a vizitat Secția de Limbă și Literatură Ucraineană a 

Facultății de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”-Suceava, 
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unde a avut loc un schimb de opinii cu privire la cooperarea bilaterală în domeniul asigurării 

drepturilor și libertăților persoanelor care aparțin minorității naționale ucrainene. Tot în timpul 

vizitei au avut loc întâlniri cu membrii ai Uniunii Ucrainenilor din România-Organizația Județeană 

Suceava și cu reprezentanți ai clerului ortodox și greco-catolic de etnie ucraineană.(17-19 aprilie 

2019) 

 - Vizita oficială în județul Suceava Ambasadorului Republicii Populare Chineze în 

România, în cadrul căreia au fost  abordate teme precum dinamizarea relațiilor comerciale 

bilaterale, mecanisme de identificare a partenerilor de afaceri și posibilitatea atragerii de investiții și 

finanțări în regiunea Moldovei. (13-14 august) 

De asemenea, în anul 2019, a avut loc întrevederea cu reprezentanta Ministerului Afacerilor 

Externe al Republicii Polone, cu un consilier al Departamentului de Colaborare cu Diaspora 

Poloneză și Polonezii din Străinătate și cu  consulul Republicii Polone la București. Întâlnirea a s-a 

desfășurat cu ocazia participării la Suceava, la cea de a XXI-a ediție a Zilelor Culturii Poloneze (29-

31 august). 

Tot în anul 2019, la finalul lunii iunie, s-au semnat de către autoritățile române și cele 

ucrainene două contracte de finanțare pentru proiecte mari de infrastructură incluse în Programul 

Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, cu valoare totală de 12,6 milioane euro (9,8 

milioane de euro fiind fonduri nerambursabile). În cadrul acestor proiecte se regăsesc beneficiari 

aparținând structurilor M.A.I. din județul Suceava.  

Descrierea proiectelor: 

PROIECTUL DE COOPERARE REGIONALĂ PENTRU PREVENIREA ȘI LUPTA 

ÎMPOTRIVA INFRACȚIONALITĂȚII TRANSFRONTALIERE (SAGA), cu un buget de 5,2 

milioane euro (3,2 milioane euro fonduri europene nerambursabile), care vizează intensificarea 

cooperării polițienești, în special, prin îmbunătățirea schimbului de informații între structurile din 

România și cele din Ucraina prin intermediul unei platforme I.T.  

Partenerii, în cadrul acestuia sunt: Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul “Bucovina” pentru Situații de Urgență Suceava, 

Departamentul Poliției Naționale din regiunea Ivano-Frankivsk (Ucraina), Inspectoratele Județene 

de Poliție Botoșani, Suceava, Maramureș, Satu Mare și Inspectoratul Teritorial al Poliției de 

Frontieră Sighetu Marmației. 

 PROIECTUL ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI POPULAŢIEI PRIN 

MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ (BRIDGE), cu o valoare totală de 7,4 

milioane de euro (6,6 milioane euro reprezentând fonduri europene), care își propune pregătirea 
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personalului care activează în domeniul situațiilor de urgență, precum și asigurarea infrastructurii 

necesare.  

Proiectul este derulat, în parteneriat, de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din 

România, Inspectoratul General al Aviației (România),Inspectoratul General al Jandarmeriei 

Române, Departamentul Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență din Cernăuți (Ucraina), 

Departamentul Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență din Ivano-Frankivsk (Ucraina), 

Inspectoratul pentru Situațiile de Urgență “Bucovina” din Suceava, Inspectoratele Județene de 

Poliție Botoșani, Suceava, Maramureș, Satu Mare și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră 

Sighetu Marmației.  

Finanțarea va fi folosită pentru construirea unui poligon de training pentru situații de urgență 

și a unei piste de aterizare pentru elicoptere la Suceava, modernizarea dispeceratului Serviciului de 

Stat pentru Situațiile de Urgență din Cernăuți (Ucraina), modernizarea unui centru de training în 

Ivano-Frankivsk (Ucraina), achiziția de vehicule speciale și pregătirea cadrului legal privind 

organizarea şi operarea structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

Consolidarea capacităților de formare a Grupei Antiteroriste și a acțiunilor Speciale prin 

dezvoltarea unor programe complexe de pregătire fizică, psihologică și de evaluare. 

Prioritatea 4.3:Prevenirea și lupta împotriva crimei organizate și cooperarea polițienească. 

Partener extern: Garda Națională a Ucrainei. Buget total: 110.000. 

Consolidarea capacității instituționale și tehnice de a interveni în sprijinul structurilor 

specializate care luptă împotriva crimei organizate . 

Prioritatea 4.3:Prevenirea și lupta împotriva crimei organizate și cooperarea polițienească. 

Leader extern: Garda Națională a Ucrainei. Buget total: 110.000. 
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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. 

Bugetul total al DJC Suceava pentru anul 2019 a fost de  763.87 mii lei din care venituri 

proprii 199.00 mii lei,  reprezentând 26,05% din bugetul total.  

Conform Legii 422/2001 în anul 2019 s-au eliberat un număr de 290 de avize. 

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 10 şedinţe ale Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice în care au fost 

analizate un număr de 127 dosare de solicitare pentru obţinerea avizului, pentru intervenţii pe 

monumente sau zone de protecţie, din care 11 de dosare au fost respinse, 16 de dosare fiind amînate 

şi 100 primind aviz favorabil. 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava are în jurizdicţie 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 2019 s-au efectuat  inspecţii la 373 de obiective din LMI (un obiectiv 

are obişnuit mai multe monumente: Mănăstirea Putna, are 14 monumente) 

 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. 

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. 
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În urma acestor acţiuni au fost monitorizaţi 44 de agenţi economici a căror activitate ar fi 

fost susceptibilă pentru calculul şi plata timbrului monumentelor istorice.  

De asemenea 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 57 de agenţi economici în ceea ce 

priveşte obligaţiile de plată privind contribuţiile la Fondul 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 ce priveşte muzeele şi muzeele mănăstireşti, DJC Suceava are atribuţii şi competenţe 

numai în legătură cu patrimoniu mobil clasat, existând în judeţ un total de 1679 de obiecte clasate, 

din care 641 clasate în categoria tezaur, iar 1038 în categoria fond.  

Ele aparţin Muzeului Bucovinei, Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Mănăstirii 

Dragomirna şi Mănăstirii Suceviţa, ritmul clasării obiectelor ce aparţin patrimoniului mobil fiind 

foarte lent. 

În anul 2019, conform Legii 182/2000, au fost eliberate un număr de 27 de certificate de 

export, din care 24 certificate de export definitiv, 3 fiind certificate de export temporar. 

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. 

Conform Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării 

terenurilor agricole situate în extravilan, în anul 2019  au fost eliberate 49 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. 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava este o instituţie administrativă (o inspecţie de stat 

în domeniul patrimoniului cultural) dar în măsura în care financiar lucrul a fost posibil, dat fiind 

faptul că are şi atribuţii de promovare a patrimoniului, a desfăşurat şi activităţi în acest sens, cum ar 

fi: 

- imprimatele DJC Suceava (facturi), care sunt personalizate promovând monumentele şi 

legislaţia specifică; 
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- a realizat emisiuni TV şi interviuri în acelaşi sens, semnalând presei disfuncţii care pun 

în pericol patrimoniul cultural; 

- a întocmit, editat şi tipărit 4 lucrări în cadrul programului de protejare şi promovare a 

patrimoniului cultural naţional şi în legătură cu sărbătorirea Centenarului Marii Uniri şi 

cu împlirea a 3 decenii de la căderea regimului comunist. 

 

În anul 2019, Centrul Cultural „Bucovina” a avut în vedere realizarea propriilor proiecte 

cuprinse în Lista programelor și proiectelor culturale minimale, aprobate pentru anul 2019.  

 1. Obiectivul principal al activităţii Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” l-a 

constituit valorificarea şi promovarea folclorului bucovinean, cu toate particularităţile etnografice 

şi muzicologice ale zonei folclorice pe care o reprezintă, dar şi valorificarea şi promovarea 

cântecului şi jocului popular din zonele cele mai reprezentative ale României, prin prezentarea de 

spectacole folclorice şi educarea tinerei generaţii în spiritul dragostei pentru folclor și pentru 

valorile tradiţionale ale neamului.  

  Au fost  prezentate în perioada de referință,  75 de spectacole folclorice și 188 de spectacole 

realizate de Atelierul teatru, cu adresabilitate elevilor de la învățământul primar și preșcolar. 

 Producțiile artistice au pus în valoare folclorul din Bucovina, în cadrul unor proiecte 

precum: La porțile Bucovinei, Hora Bucovinei -  ediția a XI-a, Luna Diasporei,  Sărbătoarea 

Muntelui, evenimentul dedicat aniversării a 65 de ani de activitate a Ansamblului Artistic „Ciprian 

Porumbescu”, 65 Aniversar - Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”, Târgul de toamnă 

„Produs în Bucovinaˮ, Târgul de toamnă „Produs de Cluj și Bucovina” și  Festivalul Internațional 

„Obiceiuri de iarnă”. 

Lista programelor și proiectelor culturale minimale a fost întregită prin promovarea și 

valorificarea artelor contemporane în cadrul proiectelor de: 

 - Literatură: Festivalul - concurs național de literatură „Rezonanțe udeștene”, Festivalul - 

concurs național de poezie „Nicolae Labiș”, Festivalul literar „Mihai Eminescu”, „Trasee 

Eminesciene”; 

 - Arte vizuale: Festivalul internațional de caricatură și literatură umoristică „Umor la…Gura 

Humorului”, Festivalul internațional de film „Toamnă la Voroneț”, Saloanele artiștilor plastici 

amatori din județul Suceava - de primăvară/vară și de iarnă, Campionatul național de caricatură, 

Festivalul de film pentru elevi VIDEO ART; 
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 - Muzică: Festivalul european al artelor „Ciprian Porumbescu”, Festivalul - concurs 

internațional de interpretare instrumentală „Lira de aur” Suceava, Festivalul - concurs național de 

muzică corală religioasă ortodoxă „Buna Vestire” Fundu Moldovei, Festivalul internațional 

„Bucovina Rock Castle” Suceava, Festivalurile - concurs de toacă pentru copii și tineri de la 

Dumbrăveni și Rotunda; 

 - Teatru: Zilele Teatrului „Matei Vișniec”. 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SUCEAVA, a asigurat  

participara/reprezentarea la acţiunile reprezentative ale  minorităţilor naţionale de la nivelul 

judeţului, Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava, s-a implicat în diverse  evenimente și activități, 

din care, putem exemplifica: 

- Participarea la cea de a XXX -a ediție a Festivalului Internaţional de Folclor „Întâlniri 

Bucovinene”. Acesta are o desfășurare itinerantă, astfel: Polonia (Jastrowie și Piła între 19- 23 

iunie; Lubań între 22-23 august, Dzierźoniów între 24 – 25 august),Ucraina (Cernăuți între 20 – 22 

septembrie), România (Câmpulung Moldovenesc între 26 – 28 iulie) și Ungaria (Bonyhád între  2 – 

4 august). 

- Asigurarea sprijinului privind organizarea celei de-a XXI-a ediții a Zilelor Culturii Polone sub 

egida Uniunii Polonezilor din România. Perioada: 29-31 august. Această amplă manifestare a oferit 

posibilitatea de a prezenta realizările oamenilor de știință și pasionaților din ambele țări care se 

ocupă de tematica polono-română. Temele principale abordate la actuala ediție au fostcentenarul 

stabilirii relațiilor diplomatice dintre Polonia și România și  comemorarea a 80 de ani de la 

izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. 

-  Participarea la manifestările cultural-artistice dedicate celei de-a 205-a aniversări a Zilei de 

naştere a poetului naţional ucrainean Taras Şevcenko din data de 23 martie din localitățile 

Negostina și Siret. În toată luna martie s-au desfăşurat mese rotunde, simpozioane şi activităţi 

culturale la nivelul organizaţiilor locale U.U.R. din judeţul Suceava. 

- Participarea la acțiunile prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a Minorităților din 18 decembrie 

2019, activitate organizată de Uniunea Ucrainenilor din România - Organizația Municipală Rădăuți. 

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 
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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 decursul anului 2019 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 Direcţiei Judetene pentru Sport şi Tineret Suceava, în cursul anului 2019, 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. 

- În  domeniul TINERETULUI  

Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din Programul de centre de tineret - P1                                       

Pentru activităţile derulate s-au atras fonduri în cuantum de 10.186 lei. Acţiunile derulate, au 

vizat imlementarea a 2 proiecte  care au antrenat un număr de aproximativ 130 de tineri. 

Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul de susţinere a acţiunilor 

de tineret- P2 

Buget alocat – 110235  lei  (30278 CLP şi 79957 proiecte proprii şi in parteneriat). 

Acţiuni  din calendarul de acţiuni/ proiecte de tineret proprii şi/ sau în parteneriat ale 

D.J.S.T.: 

În anul 2019 s-au derulat un număr de 4 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 „Scrie povestea antidrog a generației tale”, „Din suflet pentru suflete”, „Crosul 

Tineretului”, „Tineri pentru comunitate” proiecte care au făcut posibil dialogul între 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 
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Acţiunile derulate în cadrul programului P2 au implicat un număr de 500 tineri participanţi şi au 

avut aproximativ 5000 beneficiari. Bugetul total alocat acţiunilor derulate în cadrul programului a 

fost de 79.957 lei surse bugetare.  

Este de menţionat de asemenea faptul că în anul 2019 s-a continuat colaborarea cu ONG-

urile  cu care D.J.S.T. Suceava are parteneriate încă din anii 2005-2006 şi de asemenea s-au 

continuat 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) 

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 2018, (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 2019 au fost finanţate 5 

proiecte:  

• Împreună spre progres– Fundația Județeană pentru Tineret Suceava, 

• #sepoate - Asociaţia Youth Can do it, 

• Viitor pentru TINEri! - Asociaţia Astre Suceava 

• „Tânăr informat - Tânăr implicat” - Asociația Creativities 

• Implicarea tinerilor cu dizabilitati in viata sociala si profesionala – ”Asociația bucovina pentru 

toți”. 

Suma alocată finanţării de la buget a proiectelor a fost de 30278 lei . Numărul de tineri 

participanţi la aceste proiecte a fost de 2000, beneficiarii fiind un număr de aproximativ 8000 de 

tineri. 

 Activitatea DJST Suceava s-a derulat în anul 2019 sub auspiciile parteneriatului, atât la 

nivelul structurilor neguvernamentale, cât şi la nivelul instituţiilor publice şi administraţiei publice 

locale, proiectele derulate în acest an au fost axate pe nevoile reale ale tinerilor.                

 Analiza activitatilor de tabere si turism scolar s-a desfășurat în conformitate cu prevederile 

și regulamentele Ministerului Tineretului și Sportului privind Taberele sociale și taberele destinate 

persoanelor cu handicap. 

Pentru anul 2019 au fost alocate următoarele: 
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- 91 locuri tabere sociale – acestea s-au derulat în localitatea 2 Mai, în Baza Turistică 2 Mai a 

DJST Constanța 

-  300 locuri tabere pentru persoane cu handicap și însoțitorii acestora – acestea s-au 

desfășurat în localitatea 2 Mai în Baza Turistică 2 Mai a DJST Constanța. 

 

 În domeniul SPORTULUI  

Programul „Promovarea Sportului de Performanţă” a avut următoarele caracteristici: 

Numărul total de competiţii: - planificate: 140; realizate: 148. 

Număr de competiţii finanţate: 41 cu suma de 35041 lei din subvenţie şi 400 lei din venituri proprii. 

Costul mediu pe competiţie a fost de 855 lei. 

Susţinerea activităţii de performanţă: au fost finanţate cheltuieli cu alimentaţia de efort,  pregătirea 

sportivilor în cantonamente şi semicantonamente în sumă de 2901 lei pentru 6 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 – 240 acțiuni și evenimente sportive la 43 

de discipline. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii sportive de către copii şi juniori - selecţie – 41 acțiuni. 

Asigurarea în colaborare cu federaţiile sportive a organizării şi desfăşurării în condiţii optime a 

etapelor finale, precum şi pregătirea loturilor reprezentative – 15 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” – 99 acțiuni și evenimente realizate. A fost lansată o propunere de optimizare a 

sportului şcolar prin constituirea în condiţii legale a Asociaţiilor Sportive Şcolare din fiecare unitate 

de învăţământ cu personalitate juridică şi dezvoltarea unui sistem de competiţii şcolare pe durata 

întregului an. 

Formare voluntari și instructori sportivi – 5 persoane 

Încheierea de  contracte de voluntariat în domeniul sportiv de performanţă şi ,,Sportul pentru toţi” – 

2 contracte.  

Realizarea statisticii și evidenței sportive 

La finalul anului 2019 în judeţul Suceava sunt constituite : 

 - Cluburi sportive de drept public: 19 ( 3 M.T.S, 5 MEN şi  9 Primării); 
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 - Cluburi sportive de drept privat : 95; 

 - Asociaţii judeţene pe ramuri de sport: 16 (atletism, baschet, fotbal, handbal, fotbal – tennis; 

lupte, rugby, şah, table, tenis, volei, sportul pentru toţi , schi-biatlon, tir cu arcul, tir sportiv, nataţie). 

 - Asociaţii sportive fără personalitate juridică:333. 

Realizarea evidenţei rezultatelor obţinute de sportivii legitimați în judeţul Suceava în Competiţiile 

internaționale oficiale – 71 medalii 

Realizarea evidenţei rezultatelor obţinute de sportivii legitimați în judeţul Suceava în Competiţiile 

naţionale oficiale – 683 medalii  

Dezvoltarea relațiilor internaționale s-a continuat protocol de colaborare pe diverse 

discipline sportive cu Direcţia pentru Cultură Fizică şi Sport a Regiunii Cernăuţi, Ucraina. 

Dezvoltarea bazei sportive A fost inaugurată, în anul 2019, pîrtia de schi de la Câmpulung 

Moldovenesc-Rarău. De asemenea a fost inaugurate sălile de sport din comunele Berchișești și 

Putna și pistele de atletism de la stadioanele din municipiile Fălticeni și Rădăuți(acestea din urmă 

prin finanțare locală). 
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Capitolul XVII - POLITICI PENTRU DIASPORĂ 
 

În ceea ce privește relația cu diaspora, pe site-ul Consiliului Județean Suceava și pe contul 

de Facebook, au fost postate peste 190 de articole cu informații utile pentru sucevenii din diasporă, 

cele mai importante referindu-se la investițiile din județ, cursele de pe/înspre Aeroportul „Ștefan cel 

Mare” Suceava și calendarul de zbor/oportunități de zbor, programul evenimentelor „Paștele în 

Bucovina”, „Hora Bucovinei”, „Crăciun în Bucovina”, Festivalul de rock „Bucovina Rock Castle” 

și „Sărbătoarea Muntelui” etc. De asemenea, Președintele Consiliului Județean Suceava s-a adresat 

sucevenilor din Diaspora prin intermediul a patru scrisori deschise, menținând o colaborare 

permanentă cu aceștia.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 30/2019, a fost aprobat proiectul „Traseele 

voievodului Ștefan cel Mare în Țara de Sus a Moldovei (România)”, care a fost promovat la 

finanţare în cadrul Programului Cultură - „Constantin Brâncuși”, derulat de Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni (MPRP).. Proiectul a răspuns nevoilor identificate în rândul beneficiarilor, 

urmărind educarea tinerei generații în spiritul cunoașterii și respectării istoriei României. 

Pe parcursul anului, împreună cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni  s-a organizat la 

sediul consiliului județean, Campania Informare acasă! Siguranță în lume!. La cele două 

evenimente au participat elevi de liceu, cadre didactice, reprezentanți ai asociațiilor de elevi, 

primari, reprezentanți ai administrației publice locale, persoane din diaspora. 

Programul Luna Diasporei, a debutat în data de 22 iulie, incluzând proiectul Diaspora - 

Educație și Formare. AmbasaDOR DE Bucovina, implementat de  Universitatea „Ștefan cel 

Mare” în parteneriat cu Consiliul  Judeţean Suceava. Proiectul a urmărit să aducă împreună 

profesori, cercetători și studenți români, din România, cu profesori, cercetători și studenți români, 

din diaspora, pentru a facilita schimbul de bune practici și a influența pozitiv pe de o parte, școala 

din România, iar pe de altă parte pentru a păstra și perpetua sentimentul românesc de apartenență a 

românilor plecați în străinătate. 

În cadrul Programului Luna Diasporei 2019, s-au desfășurat acțiuni cu tematici multiple 

referitoare la copiii românilor din Diasporă și drepturile cetățenilor români care aleg să muncească 

în UE, precum și târguri și festivaluri tradiționale. 

Dintre cele mai importante acțiuni derulate în cadrul Programului Luna Diasporei, ediția a 

IV-a, amintim:  

 - inaugurarea Drumului Via Transilvanica din județul Suceava, Mănăstirea Putna;  

 - Credință. Cultură. Educație, Mănăstirea Putna; 
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 - Târgul meșterilor populari, Muzeul Satului Bucovinean;  

 - Întâlniri Bucovinene, Câmpulung Moldovenesc, ediția a XXX-a; 

 - Fii alături de copilul tău, oriunde te-ai afla!;  

 - Turneul Internațional de Fotbal pentru juniori sub 16 ani „Patru Regiuni pentru Europa”; 

 - Dezbaterea cu tema „Copiii românilor din Diaspora”, ediția a IV-a;  

 - Pelerin în Bucovina;          

    - Sărbătoarea Diasporei; 

 - Festivalul Național al Păstrăvului, ediția a XVI-a; 

 - Din Obcini cântec răsună - Festival de Folclor al minorităților, Moldovița, ediția a VIII-a;   

 - Festivalul de Artă Medievală Ștefan cel Mare, ediția a XIII-a;  

 - Campanie de informare privind drepturile cetățenilor români care aleg să muncească în 

UE;  

 - Bucovina Rock Castle, ediția a IX-a;  

 - Programul AI VERDE ÎN BUCOVINA  Sărbătoarea muntelui - Masivul Rarău, ediția a 

VI-a;  

 - Tabără de creație în județul Suceava pentru elevi de etnie română din regiunea Cernăuți, 

Muzeul Satului Bucovinean.                               

În anul 2019, Consiliul Județean Suceava a fost co-organizator al Summitului RePatriot, 

ediția a IV-a. în cadrul acordui de colaborare cu RePatriot - Fundația Romanian Business Leaders.  

Ediția a IV-a a Summitului RePatriot s-a desfășurat la Gura Humorului, în perioada 3-6 

octombrie 2019, la eveniment participând peste 200 de persoane, români din diaspora, reprezentanți 

ai administrației publice locale și ai Președinției României, antreprenori locali și naționali, 

reprezentanți ai mass-media locală și națională, alți invitați.  

În acest cadru, au fost propuse 11 proiecte strategice RePatriot și următorii pași de acțiune 

pentru România.  

 
 
 
                                                          P R E F E C T, 

 
                                                   Gheorghe Alexandru MOLDOVAN 


