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Cap. I .    INTRODUCERE 

 

Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava este o instituţie publică cu personalitate 

juridică, patrimoniu şi buget propriu.  

Activitatea prefectului, se întemeiază pe principiile: 

 legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii; 

 transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public; 

 eficienţei; 

 responsabilităţii; 

 profesionalizării; 

 orientării către cetăţean. 

Potrivit legislaţiei în vigoare, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, 

Prefectul îndeplineşte următoarele categorii de atribuţii: 

    a) atribuţii privind asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale 

şi respectării ordinii publice; 

    b) atribuţii în exercitarea rolului constituţional de conducere a serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 

din unităţile administrativ-teritoriale; 

    c) atribuţii privind verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale şi atacarea actelor administrative ale acestor autorităţi pe 

care le consideră ilegale; 

    d) atribuţii de îndrumare, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, privind 

aplicarea normelor legale din sfera de competenţă; 

    e) atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în  Codul Administrativ  şi în  alte 

legi organice. 

În contextul socio-politic şi instituţional, Instituţia Prefectului, prin natura şi 

atribuţiile ei, poate reprezenta liantul apt să capaciteze autorităţile administraţiei publice 

locale în realizarea sarcinilor ce le revin, asigurând totodată coerenţa acţiunii 

guvernamentale în teritoriu.  
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I.1. Legislația de bază 

 

Atribuţiile principale decurg din legislația de bază și alte acte normative cu 

incidență în activitatea instituției, regulamente și proceduri interne. 

• Constituţia României;  

• Programul de Guvernare; 

• Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată; 

• Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

• Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi 

serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, 

aprobată cu modificări şi completări; 

• Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și 

serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, 

aprobată cu modificări și completări ulterioare; 

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

completările ulterioare ; 

• Hotarârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare; 

Prefectul, ca reprezentant al Guvernului în teritoriu veghează ca activitatea 

consiliilor locale şi a primarilor, a consiliilor judeţene şi a preşedinţilor consiliilor 

judeţene, să se desfăşoare în conformitate cu prevederile legii.  

Pe plan local, prefectul asigură legătura operativă dintre fiecare ministru, 

respectiv conducător al organului administraţiei publice centrale din subordinea 

Guvernului şi conducătorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia.  

Atribuțiile structurilor de specialitate ale Institutiei Prefectului – Județul Suceava 

sunt stabilite în Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern. 
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I.2 Structura organizatorică  

Personalul din cadrul instituţiei prefectului este format din funcţionari publici, 

funcţionari cu statut special şi personal contractual.  

Numărul de posturi din Statul de funcţii al Instituţiei Prefectului – judeţul 

Suceava, incluzând şi numărul de posturi al celor două servicii  publice comunitare, se 

prezintă astfel:  

 98 de posturi repartizate, din care:  

-3 funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici (exercitate cu 

caracter temporar, prin detaşare, în condiţiile legii),  

-6 funcţii publice de conducere (4 funcţii publice şi 2 funcţii publice cu statut 

special);  

-30 funcţii publice de execuţie (din care una vacantă);  

-42 funcţii publice cu statut special (din care 3 funcţii de ofiţeri şi 1 de agenţi 

vacante); 

-17 funcţii contractuale ( din care una vacantă). 

FUNCŢIA Număr posturi 

ocupate definitiv 

Număr posturi 

vacante 

Total posturi 

repartizate 

Înalţi funcţionari publici  0 3* 3 

Funcţii publice de conducere 4 0 4 

Funcţii publice de execuţie  29 1 30 

Funcţii contractuale de 

execuţie 

16 1 17 

Funcţii publice cu statut special 

de conducere(ofiteri) 

0 2** 2 

Ofiţeri 10 0 10 

Agenţi 31 1 32 

TOTAL 90 8 98 

*funcţiile de prefect/subprefecţi, aferente categoriei înalţilor funcţionari publici, 

ocupate cu caracter temporar, prin detaşare, în condiţiile legii. 

** Funcţii publice cu statut special de conducere(ofiteri) exercitate pe perioadă 

determinată prin împuternicire, în condiţiile legii. 
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Cap. II.  OBIECTIVE STRATEGICE 

 

Misiunea Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava este de a garanta aplicarea şi 

respectarea legii şi ordinii publice prin exercitarea prerogativelor conferite prin 

Constituţie, având următoarele obiective generale: 

- asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale şi 

respectării ordinii publice; 

- exercitarea rolului constituţional de conducere a serviciilor publice 
deconcentrate; 

- verificarea legalității actelor administrative ale consiliului judeţean, 

ale consiliului local şi ale primarului; 

- în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de 

urgenţă, adoptarea măsurilor care se impun pentru prevenirea şi gestionarea 

acestora. 

    Prefectul îndeplineşte alte atribuţii: 

    a) sprijină, la cerere, în limita competenţei, autorităţile administraţiei publice locale 

pentru evidenţierea priorităţilor de dezvoltare economică teritorială; 

    b) susţine, la cerere, acţiunile desfăşurate de către serviciile publice deconcentrate, 

respectiv de către autorităţile administraţiei publice locale în domeniul afacerilor 

europene; 

    c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară 

şi din străinătate, în vederea creşterii gradului de profesionalizare a instituţiei 

prefectului; 

    d) îndeplineşte atribuţiile stabilite prin legi speciale în domeniul organizării şi 

desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale, alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European, precum şi a referendumurilor naţionale ori locale; 

    e) asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii serviciilor publice comunitare 

pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, respectiv regim permise de 

conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a activităţii de eliberare a apostilei 

pentru actele oficiale administrative; 

    f) alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi însărcinările stabilite de Guvern. 

    Alte atribuţii care pot fi delegate prefectului 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SUCEAVA 

RAPORT DE ACTIVITATE – 2020 
 

 

 7

    Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 

subordinea Guvernului pot delega prefectului unele atribuţii de conducere şi control, 

precum: 

    a) verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice 

deconcentrate; 

    b) verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale; 

    c) analizarea modului de realizare a acţiunilor cu caracter interministerial care au ca 

scop creşterea calităţii serviciilor publice; 

    d) reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în cazul în care serviciile publice 

deconcentrate din subordine nu pot fi mandatate; 

    e) alte atribuţii stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei ierarhic superioare 

serviciului public deconcentrat. 

În cursul anului 2020, Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava a realizat activităţi 

care au asigurat un climat general de aplicare şi respectare a prevederilor Constituţiei, a 

legilor şi a celorlalte acte normative, dar și condițiile deosebite în care s-a desfășurat 

activitate în contextul pandemiei de COVID -19 cu care ne –am confruntat  

 

 

Cap. III.  MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 

 

III. 1. Eficientizarea structurală  

Eficientizarea activității din Instituția Prefectului - Județului Suceava, s-a realizat 

prin optimizarea fluxurilor informaționale inter și intrainstituționale și îmbunătățirea 

comunicării cu instituțiile publice la nivel național și județean, în contextul epidemiologic 

cu care am fost confruntatați. 

Eficentizarea activităţii proprii s-a realizat pe următoarele componente: 

► Organizare internă prin adoptarea unor metode moderne de management 

la nivelul instituţiei prin: 

- Delegarea de competenţe/ transfer de responsabilităţi asupra deciziilor curente, 

de la conducere spre execuţie (încurajarea managementului participativ)-stimularea 

iniţiativei ca mijloc general de abordare a activităţilor planificate; 
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- Elaborarea planurilor şi strategiilor sectoriale cu participarea tuturor angajaţilor; 

participare colectivă la implementarea acestora. 

- Îmbunătăţirea procedurii de evaluare a activităţii instituţiei şi a rezultatelor 

obţinute/implementarea metodelor de acţiune; 

- Implementarea sistemului de management al calităţii, respectiv al procesului de 

certificare a calităţii serviciilor, pentru serviciile către cetăţeni; 

- Comunicarea în interiorul instituţiei în ce priveşte schimbul de informaţii şi 

fluidizarea fluxului documentelor prin mijloacele informatice din dotare. 

►Coooperarea intrainstituţională,  

La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava în vederea realizării unei 

cooperări intrainstituţionale  în contextul epidemiologic din anul 2020 au fost organizate 

şedinţe operative de evaluare a activităţii la începutul fiecărei săptămâni şi ori de câte 

ori a fost necesar, întâlniri de lucru cu toţi angajaţii în care au fost analizate obiectivele, 

acțiunile realizate, acțiunile programate şi măsurile pentru perioada imediat următoare. 

În contextul epidemiologic specific anului 2020, începând din luna martie  

întâlnirile de lucru cu toți salariații au fost înlocuite cu grupuri de lucru restrânse pe 

domenii de activitate . 

De asemenea, îmbunătăţirea comunicării inter-compartimentală s-a realizat prin: 

- postarea pe site-ul intern a materialelor necesare pentru buna desfăşurare a 

activităţii de către salariaţii instituţiei;  

- diseminarea informațiilor primite de la instituțiile centrale/locale  sau de la alti 

parteneri prin mijloace electronice  

►Comunicarea instituției cu exteriorul (în sensul promovării imaginii 

acesteia, asigurării transparenţei activităţilor desfăşurate pentru cetăţeni) a implicat: 

 - Mediatizarea activităţii instituţiei prin: conferinţe de presă, comunicate, 

publicare de pliante şi broşuri cu atribuţiile prefectului şi ale aparatului de specialitate; 

- Actualizarea site-ului cu informaţii privind activitatea instituţiei şi diverse 

informaţii de interes public. 

 - Informațiile solicitate de la Instituția Prefectului au fost comunicate în cea mai 

mare parte prin mijloace on–line în contextul epidemiologic din anul 2020. Pe durata 

stării de urgență/stării de alertă pentru a veni în sprijinul cetățenilor care    s-au 

confruntat cu probleme deosebite sau cei care s–au adresat Instituției Prefectului 
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pentru a primi diferite informații privind modul in care trebuie să acționeze în această 

perioadă pentru a respecta restricțiiile legale impuse, a fost pusă la dispoziție, începând 

cu data de 04 aprilie 2020, linia dedicată “VREAU RĂSPUNS “ - adresa de e- mail și 

număr de telefon tip TEL VERDE. 

 

III. 2. Gestionarea resurselor umane  

Ca urmare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, s-a impus : 

- întocmirea documentației și obținerea avizelor necesare pentru reorganizarea 

Instituției Prefectului – județul Suceava , ca urmare a înființării unui post de subprefect; 

- întocmirea documentației şi obținerea avizelor necesare pentru punerea în 

aplicare a dispozițiilor legale privind stabilirea funcţiei publice de execuţie de consilier 

achiziţii publice; 

Au fost reanalizate şi actualizate, prin ordin al prefectului, Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava şi Regulamentul 

Intern al Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava.  

În vederea aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 

45 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 şi ale art. I, pct. 12 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, au fost întocmite: 

-  acte administrative referitoare la majorarea începând cu data de 1 ianuarie 

2020, a cuantumului brut al salariilor de bază ale salariaţilor instituţiei cu 1/3 din 

diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna 

decembrie 2019. În acest sens au fost întocmite şi acte adiţionale la contractele de 

muncă pentru salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă. 

- acte administrative privind ocuparea unor funcţii publice sau contractuale, 

precum şi de constatare a încetării raporturilor de serviciu sau contractelor de muncă; 

        - acte administrative privind modificarea, potrivit legii, a raporturilor de serviciu 

ale unor funcţionari publici din cadrul instituţiei, precum: suspendări de drept sau la 

cerere, acte administrative de reluare a activităţii, de detaşare, de exercitare cu caracter 

temporar a unei funcţii publice de conducere/încetare exercitare cu caracter temporar a 
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unei funcţii publice de conducere, de transfer la cerere, prelungire raport serviciu, 

promovare în grad profesional, modificare /suspendare. 

-acte administrative privind aplicarea sancţiunii disciplinare precum şi de 

constatare a radierii de drept a sancţiunii disciplinare aplicate. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 432/2004, privind dosarul profesional al 

funcţionarilor publici, în scopul asigurării gestionării unitare și eficiente a resurselor 

umane, precum și pentru urmărirea carierei funcționarului public au fost gestionate 

(întocmite, actualizate) dosarele profesionale ale funcționarilor publici, dar şi dosarele 

de personal ale salariaţilor încadraţi cu contract individual de muncă, conform 

prevederilor legale în materie. 

 În anul 2020, s-au desfășurat activităţi privind: 

- evidenţa concediilor de odihnă, medicale şi a altor concedii ale salariaţilor instituţiei 

prefectului, întocmirea ordinului prefectului privind programarea concediilor de odihnă; 

- transmiterea lunară la D.G.M.R.U. din cadrul M.A.I. a situaţiilor solicitate prin Ordinului 

ministrului afacerilor interne nr. II/1030/08.07.2020; 

- întocmirea documentaţiilor necesare în vederea emiterii/restituirii sau preschimbării 

legitimaţiilor de serviciu ale salariaţilor în conformitate cu Ordinul M.A.I. II/3844/2013 şi 

cu prevederile Anexei nr. 30 la Dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale 

Management Resurse Umane nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri şi 

formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului 

Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare; 

- întocmirea actelor administrative privind acordarea sau, după caz, retragerea sporului 

pentru condiţii de muncă, conform Dispoziţiei Secretarului General al Ministerului 

Afacerilor M.A.I. nr. II/6007/2003 privind unele aspecte procedurale legate de stabilirea 

dreptului la sporul pentru condiţii grele de muncă pentru personalul din structurile 

militare şi structurile în care îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici cu statut special 

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care lucrează în locuri de muncă sub acţiunea 

câmpurilor electromagnetice; 

- informarea salariaţilor şi urmărirea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 546/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
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funcţionarilor publici referitoare la obligaţia de actualizare a fişelor posturilor 

corespunzătoare funcţiilor publice de conducere şi de execuţie. 

- aplicarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi interese precum și 

transmiterea acestora la A.N.I., la D.G.P. și D.R.P.C.I.V., în condiţiile prevăzute de 

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, 

implementarea prevederilor Dispoziţiei Secretarului de Stat nr. 5501/13.05.2020, emisă  

în vederea  asigurării implementării unitare şi eficiente, la nivelul instituţiilor prefectului, 

a prevederilor Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin aplicaţia 

informatică „DAVERE 2.0” ; 

- participarea în comisia de lucru pentru stabilirea şi comunicarea numărului maxim de 

posturi valabil pentru anul 2020 pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială 

a judeţului Suceava, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- participare la activităţile desfăşurate de comisia Comisiei de monitorizare din cadrul 

Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava; 

- participare la activităţile desfăşurate de comisia Comisiei paritară din cadrul 

Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava; 

 Nevoile de formare profesională a funcţionarilor publici au fost identificate conform 

legii şi incluse în Planul anual privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici 

în cursul anului 2020, avizat favorabil de Comisia paritară constituită la nivelul Instituţiei 

Prefectului – judeţul Suceava în urma analizării şi avizării planului anual de 

perfecţionare profesională, precum şi a oricărei măsuri privind pregătirea profesională a 

funcţionarilor publici, în condiţiile în care aceasta implică utilizarea fondurilor bugetare 

ale autorităţii sau instituţiei publice. Bugetul alocat pentru formarea profesională 

aprobat şi transmis Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava pentru anul 2020 a fost de 

1000 de lei faţă de necesarul stabilit şi avizat de Comisia paritară. 
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Având în vedere situația epidemiologică cu care ne-am confruntat în cursul anului 

2020, au fost respectate condițiile sanitare impuse astfel încât planificările au fost 

amânate. 

 

III. 3. Utilizarea resurselor financiare  

Activitatea financiar-contabilă a urmărit realizarea eficientă a atribuţiilor 

referitoare la calitatea de ordonator terţiar de credite a Instituţiei Prefectului judeţul 

Suceava în directa subordonare a ordonatorului principal de credite – Ministrul Afacerilor 

Interne. 

 Activitatea financiar contabilă a avut ca obiectiv principal angajarea, lichidarea şi 

ordonanţarea cheltuielilor instituţiei cu încadrarea în bugetul de cheltuieli al instituţiei, 

execuţia bugetului, înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative, depunerea 

situaţiilor financiare anuale şi trimestriale. 

 În vederea asigurării respectării prevederilor legale privind exercitarea controlului 

financiar preventiv propriu, raportarea situaţiilor financiare şi operaţiunile de casă ale 

instituţiilor publice, au fost realizate următoarele activităţi: 

- ținerea evidenței angajamentelor bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect 

obligaţii de plată;  

- verificarea integrității şi legalității  documentelor de strictă justificare aflate în evidenţa 

casieriei instituţiei prefectului;  

 -actualizarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 

plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale;  

- întocmirea şi depunere situaţiilor financiare trimestriale şi anuale aferente anului 2019 

respectând prevederile legale în vigoare, ordonatorului principal de credite;  

- achitarea integrală a drepturilor salariale şi normei de hrană atât pentru personalul 

propriu, cât şi pentru personalul celor două servicii publice comunitare, 

- achitarea obligaţiilor aferente acestor drepturi la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor 

sociale de stat. 

- asigurarea stocurilor de materiale strict necesare desfăşurării activităţii (rechizite, 

materiale de curăţenie, carburanţi etc.)  
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- achitarea integrală a contravalorii facturilor de utilităţi, precum şi a lucrărilor 

executate.  

Pentru anul 2020, bugetul final al Institutiei Prefectului –judetul Suceava, a 

fost de 33.931.000 lei, din care: 

-La capitolul „Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe”  a fost de 4.652.000 lei, din care: 

- cheltuieli de personal – 4.110.000 lei 

- cheltuieli materiale- 528.000 lei 

- despăgubiri civile -14.000 lei 

-La capitolul „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”  a fost de 4.447.000 lei, din care:  

- cheltuieli de personal – 4.140.000 lei 

- cheltuieli materiale -  307.000 lei 

- La capitolul. „ Asigurări şi asistenţă socială” 

           - cheltuieli pentru asistență socială- 15.000 lei reprezentând plata 

indemnizaţiilor pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani. 

Pentru desfăşurarea alegerilor locale desfășurate în data de 27 septembrie 2020 

suma alocată a fost de 16.785.000 lei din care: 

Denumire cheltuială Suma alocată Cheltuieli efectuate Sume rămase 

neutilizate 

 Cheltuieli de personal 13.952.000  13.951.850 150 

Cheltuieli materiale 2.810.000 2.808.493 1.507 

Cheltuieli de capital 23.000 23000 0 

 

Pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare din 06 decembrie 2020 suma 

alocată a fost de 8.032.000 lei din care: 

Denumire cheltuială Suma alocată Cheltuieli efectuate Sume rămase 

neutilizate 

Cheltuieli de personal 5.912.000 5.042.800 869.200 

Cheltuieli materiale 2.120.000 1.059.395 1.060.605 

Au fost respectate prevederile legale privind procedurile de angajare, lichidare, 

ordonanţare şi plată a cheltuielilor, controlul cheltuielilor, contabilizarea şi raportarea 

lor.  
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Prin conturile instituției s–a încasat la trezorerie, suma totală de 4.450.213,36 

lei, reprezentând contravaloarea plăcuţelor de înmatriculare, paşapoarte, certificate, 

permise de conducere, sume care se virează în contul Direcţiei Regim Permise de 

Conducere şi Înmatriculări Vehicule Bucureşti. 

În anul 2020 s-a avut în vedere utilizarea raţională şi eficientă a resurselor 

financiare repartizate şi a bazei logistice, respectându-se principiile unei bune gestiuni 

financiare, în special ale economiei şi eficienţei cheltuielilor cu respectarea principiilor 

contabile, urmărindu-se încadrarea cu stricteţe pe articole şi aliniate a bugetului alocat, 

în conformitate cu prevederile legale, astfel încât, au fost: 

- angajate, ordonanţate şi plătite toate sumele în baza prevederilor legale în 

vigoare, toate documentele fiind supuse vizei C.F.P.P., neexistând refuzuri de viză;  

- întocmite şi transmise la termen situaţiile trimestriale (bilanţul contabil, contul 

de rezultat patrimonial, fluxurile de trezorerie, detalierea cheltuielilor, situaţia activelor 

şi datoriilor, situaţia plăţilor restante, a creanţelor, situaţia activelor corporale, situaţia 

stocurilor, notele explicative şi raportul explicativ);  

- monitorizate lunar cheltuielile de personal; întocmirea statele de plată pentru 

salarii, întocmirea situaţiilor statistice;  

- inventariat patrimoniului instituţiei care are ca scop stabilirea situaţiei reale a 

tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a bunurilor şi 

valorilor deţinute, oferind o imagine fidelă a poziţiei şi a performanţei entităţii pentru 

respectivul exerciţiu financiar. 

În anul 2020 s-a efectuat închiderea exerciţiului financiar 2020 prin executarea 

balanţei de verificare, a situațiilor financiare întocmite la 31.12.2020 şi închiderea 

exerciţiilor financiare.  

 

III. 4. Activitatea de achiziții publice   

La elaborarea Programului anual al achizițiilor publice s-a ținut cont de:  

a) necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări;  

b) gradul de prioritate a necesităților, conform propunerilor serviciilor de 

specialitate;  

c) sursele de finanţare ce urmează a fi identificate.  
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Fundamentarea aplicării procedurii de cerere de oferta rezidă din prevederile art. 

124 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Autoritatea contractantă a 

aplicat procedura cererii de ofertă, criteriul stabilit fiind “preţul cel mai scăzut”. 

Procedura aplicată pentru bunuri și servicii a fost cumpărare directă. 

În anul 2020 s-a avut în vedere utilizarea raţională şi eficientă a resurselor 

financiare repartizate şi utilizarea raţională şi eficientă a bazei logistice, respectându-se 

principiile unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei şi eficienţei cheltuielilor 

cu respectarea principiilor contabile, urmărindu-se încadrarea cu stricteţe pe articole şi 

aliniate a bugetului alocat, în conformitate cu prevederile legale 

În anul 2020, Instituția Prefectului -județul Suceava a realizat:  

- achiziţii publice directe – 358 (fiecare achiziţie este însoţită de studiu de piaţă și de un 

proces verbal pentru determinarea ofertei câştigătoare); 

- achiziţii realizate prin proceduri proprii (respectiv: anexa 2B pe OUG 34/2006, 

respectiv anexa 2 pe Legea 98/2016 privind achiziţiile publice) – 2; 

- contracte/acorduri cadru încheiate – 66 contracte / 0 acorduri cadru; 

- contracte subsecvente încheiate – 5; 

- acte adiţionale la contractele încheiate – 4. 

 

III. 5.  Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații 

Prin activitatea de logistică, I.T. și comunicații desfăşurată s-au asigurat condiţiile 

necesare pentru buna funcţionare a instituţiei şi a serviciilor publice comunitare, a 

activităţii tuturor compartimentelor funcţionale, baza materială şi echipamentele 

necesare desfăşurării activităţii curente, precum şi întreţinerea acestora.  

De asemenea a fost asigurată: 

- menținerea în parametri funcționali a echipamentelor de calcul și comunicații ale 

instituției prin contracte de service și resurse proprii; 

- administrarea reţelei de calculatoare și a aplicațiilor interne; 

- întreţinerea conturilor de e-mail şi server back-up date; 

- actualizarea şi întreţinerea paginii de internet a instituţiei și a site-ului intern; 

- asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori.  

În contextul situației epidemiologice cu care ne-am confruntat pe parcursul 

anului 2020, pentru respectarea normelor sanitare impuse de legislația Instituția 
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Prefectului a utilizat modalitățile electronice de comunicare în relația cu instituțiile 

centrale, județene, primării și cetățeni, recurgând la întâlniri numai în condițiile în care 

nu a fost efectiv posibilă utilizarea acestora, ca de exemplu, în etapele de distribuire 

/primire materiale, procese verbale rezultate procese electorale dar cu respectarea 

strictă a condițiilor sanitare impuse.  

De asemenea pentru o comunicare eficientă în cadrul instituției s-a utilizat la 

capacitate sporită site-ului intern iar pentru o informare eficientă a celor interesați, a 

fost actualizată în permanență pagina web a instituției.  

 

 

Cap. IV   REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 

 

A. Cancelaria Prefectului 

A. 1 Agenda Prefectului  

Agenda Prefectului a fost realizată săptămânal și a inclus participarea prefectului:  

- la conferințe, videoconferințe, consilii, inaugurări, dezbateri, lansări de proiecte, 

comisii de dialog social, webinarii, ședințe ale Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență și alte evenimente ale unor instituții, organizații neguvernamentale, vizite de 

lucru în teren, ședințe săptămânale și lunare, audiențe acordate cetățenilor. 

- la ședințele de prezentare a rapoartelor de activitate a instituțiilor aparținând 

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratul 

Județean de Jandarmi, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava, Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență (I.S.U.) „Bucovina” al județului Suceava;  

 

A. 2  Comunicate de presă și alocuțiuni 

 

Biroul de presă a ținut legătura permanentă cu mass – media, a furnizat și a 

monitorizat informațiile apărute în presa scrisă și on –line, urmărindu-se reflectarea 

corectă și obiectivă în instituțiile mass-media a întregii activități din cadrul Instituției 

Prefectului-județul Suceava, aplicând consecvent principiile transparenței, obiectivității și 

corectei informări publice. 
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Activitatea prefectului și a instituției prefectului a fost mediatizată prin 

comunicatele zilnice de informare cu privire la situațiile statistice pe județ în 

contextul pandemiei de COVID-19, la Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență privind dispunerea unor măsuri pentru diminuarea impactului riscului 

epidemiologic generat de virusul SARS-CoV-2 de la nivelul județului Suceava. 

Cancelaria Prefectului a asigurat condițiile necesare participării sau reprezentării  

prefectului la evenimente cu caracter festiv, omagial sau comemorativ cum ar fi: Ziua 

Unirii, Ziua Eroilor, Ziua Drapelului, Sărbătoarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare la 

Mănăstirea Putna, Ziua Imnului, Ziua Bucovinei, Ziua Națională a României, Ziua 

Victoriei și Revoluției României.  

 În același timp a fost asigurată reprezentarea instituției la două evenimente cu 

impact major pentru societate respectiv ” Ziua Europeană a Luptei Împotriva Traficului 

de Persoane” și “Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeii” ca 

debut al  campaniei ”16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii”. 

Prin intermediul cancelariei prefectului au fost organizate ședințele de lucru ale 

prefectului precum și condițiile deplasărilor în teritoriu ale conducătorului instituției cu 

ocazia vizitelor oficiale ale membrilor Guvernului României, respective Primul Ministru, 

Ministrul Transporturilor, Ministrul Sănătății, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În 

cadrul instituției au fost organizate întâlniri de lucru cu Ministrul Sănătății și cu delegații 

din partea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.  

Tot la nivelul cancelariei prefectului au fost îndeplinite atribuții pe linie de 

secretariat: distribuirea corespondenței vizate de conducătorul instituției și a altor 

documente aflate în evidența cabinetului prefectului, realizarea contactelor telefonice 

între prefect și instituții, entități din toate mediile și persoane fizice, preluarea sesizărilor 

făcute la cabinet, informarea și urmărirea soluției date de către conducătorul instituției, 

asigurarea comunicării cetățenilor cu instituția și redirecționarea acestora către 

compartimentele de specialitate. 

La solicitarea prefectului au fost organizate conferințe și briefinguri de presă, în 

scopul de a informa opinia publică și mass-media despre acțiunile prefectului 

Activitatea prefectului și a instituției prefectului a fost mediatizată prin 

comunicatele zilnice de informare cu privire la statistica pe județ în contextul 

pandemiei de COVID-19, comunicate de informare cu privire la Hotărârile  Comitetului 
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Județean pentru Situații de Urgență privind dispunerea unor măsuri pentru diminuarea 

impactului riscului epidemiologic generat de virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului 

Suceava, situații de urgență comunicate de presă referitoare, evenimente, precum și 

alocuțiunile prezentate de prefectul județului la diverse evenimente. 

În cursul anului 2020, Instituţia Prefectului - judeţul Suceava a realizat toate 

activităţile și a întreprins toate demersurile având ca obiectiv principal transformarea 

într-un model de eficiență și transparență administrativă în relația cu partenerii săi, 

acționând în permanență pentru asigurarea ordinii publice și a siguranței cetățeanului, 

respectarea legalității actului administrativ, întărirea capacității instituționale a 

administrației publice locale, în vederea susținerii unei administrații eficiente orientată 

către cetățeni. În situația epidemiologică fără precedent care a înregistrat o extindere 

rapidă în majoritatea statelor lumii ce a condus la instituirea stării de urgență, a 

carantinei și ulterior a stării de alertă, Instituţia Prefectului - judeţul Suceava și-a 

asumat rolul de coordonator strategic la nivel județului și s-a angajat ferm la 

îmbunatățirea capacității de răspuns a tuturor instituțiilor de la nivelul județului printr-

un efort consolidat și integrat de prevenire și control al evoluției pandemiei de COVID-

19.   

Prin serviciile de specialitate, au fost întreprinse activităţi pentru sprijinirea, 

îndrumarea şi verificarea punctuală, tematică sau complexă a modului de respectare a 

legilor şi a actelor normative din sfera de competenţă a prefectului. 

 

A. 3. Activitatea on-line 

Biroul de presă s-a ocupat de imaginea Instituției în mediul online prin 

actualizarea permanentă a datelor de pe site-ul oficial al instituției  

https://sv.prefectura.mai.gov.ro/ și prin intermediul postărilor de pe pagina oficială de 

Facebook, https://www.facebook.com/prefecturasuceava.ro/, în scopul de a spori 

încrederea prin asigurarea vizibilității și a transparenței. 

 

B. Corpul de control al prefectului 

Actiuni de control dispuse de Prefect . Număr de acțiuni. Tematica 

abordată. Principale deficiente constate. Măsuri propuse  
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 Pentru anul 2020, prin Ordin al Prefectului județului Suceava au fost aprobate 

Planuri de control tematic pe linie de verificare a activității desfășurate în domeniul 

fondului funciar și pe linie de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a 

atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului şi îndrumarea 

metodologică a secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul 

Suceava . 

 Motivat de contextul epidemiologic, acțiunile de control tematic au fost 

suspendate, urmând ca funcție de evoluția acestuia, să fie reluate în anul 2021.   

Pe parcursul anului 2020 Corpului de Control al Prefectului i-au fost repartizate 

spre soluționare 169 lucrări din care : 

- 12 petiții centrale 

- 86 petiții locale  și  

- 71 de alte lucrări. 

În vederea soluționării lucrărilor repartizate a colaborat cu serviciile din cadrul 

instituției și cu servicii publice deconcentrate/instituții centrale și locale/ autorități locale 

de la nivelul județului Suceava  

 Corpul de Control al Prefectului, prin Ordinul Prefectului Județului Suceava, a fost 

nominalizat în 25 de comisii mixte de verificare pentru clarificare unor aspecte 

sesizate de petenți ce țin de următoarele tematici, precum :fond funciar, disciplina în 

construcții, modul de exercitarea de către primari a atribuțiilor delegate  și executate de 

aceștia în numele statului, contestarea rezultatelor la testarea unor angajați ce își 

desfășoară activitatea în cadrul echipajelor de urgentă prespitalicească, verificarea 

aspectelor legate de activitatea secretarilor-generali al U.A.T –urilor, verificarea unor 

posibile aspecte de discriminare, verificarea  unor aspecte privind punerea în posesie 

sau a unor aspecte ce țin de soluționarea petițiilor în termen conform Ordonanței 

Guvernului nr.27/2002, etc. 

Ca urmare a verificărilor efectuate și a deficiențelor constatate, unde a fost cazul 

au fost sesizate Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, organele de cercetare 

penale, ministere şi alte autorități și instituții centrale sau locale. 

Măsurile propuse pentru deficiențele constatate au fost în concordanță cu 

prevederile legale în domeniu. 
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C. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios 

administrativ  

C.1 Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a 

modului de aplicare a actelor normative în acțiuni planificate, Tematica 

abordate, Principalele deficiențe constatate . Măsuri propuse 

Pentru realizarea rolului prevăzut în actele normative mai sus menţionate, 

precum şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Suceava, Serviciul pentru controlul legalităţii actelor şi contencios administrativ 

desfăşoară următoarele activităţi:  

 ţine evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile 

administraţiei publice locale şi transmise prefectului în vederea verificării 

legalităţii și asigurării păstrării acestora; 

 examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele 

administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale; 

 verifică legalitatea contractelor încheiate de autorităţile administraţiei publice 

locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării 

prefectului de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau 

interes legitim; 

 propune prefectului sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea 

reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanţei de contencios administrativ, 

cu motivarea corespunzătoare; 

 elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate; 

 întocmește documentaţii, formulează acţiuni pentru sesizarea instanţelor 

judecătoreşti şi reprezintă prefectul şi instituţia prefectului, comisiile special 

constituite, în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor 

autorităţi sau instituţii publice; 

 efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmește documentaţia necesară cu 

privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau judeţene, la suspendarea 

de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a 
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unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului 

preşedintelui consiliului judeţean, după caz; 

 efectuează, în condiţiile legii, verificări cu privire la măsurile întreprinse de primar 

sau de preşedintele consiliului judeţean, în calitatea lor de reprezentanţi ai 

statului în unitatea administrativ-teritorială, inclusiv la sediul autorităţilor 

administraţiei publice locale, şi propun prefectului, dacă este cazul, sesizarea 

organelor competente; 

 desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a 

atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului; 

 verifică modul de respectare de către secretarul unităţii administrative teritoriale 

a obligaţiei de transmitere a actelor administrative la termenul stipulate de lege; 

 asigură îndrumarea metodologică a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale; 

 asigură secretariatul Comisiei judeţene de atribuire de denumiri; 

 asigură secretariatul Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind 

acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 

proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 

Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 

290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români 

pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în 

Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a 

aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la 

Paris la 10 februarie 1947;  

 primeşte verifică şi instrumentează cererile de acordare a compensaţiilor 

solicitate în temeiul Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 îndeplineşte alte atribuţii rezultate din delegarea de către membrii Comisiei 

judeţene de aplicare a Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003, către secretariatul 

tehnic. 
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 elaborează rapoarte şi informări cu privire la situaţia cererilor depuse de petenţi 

în vederea acordării de despăgubiri în baza Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 

290/2003; 

 asigură secretariatul Biroului Județean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor 

privind restituirea proprietăților; 

 verifică legalitatea dispoziţiilor emise de autorităţile publice locale executive din 

judeţ în temeiul Legii nr. 10/2001, conform legislaţiei în vigoare, şi întocmeşte 

avizul de legalitate sau formulează propuneri, motivate de restituire a dispoziţiei 

în vederea modificării/revocării de către autoritatea emitentă;  

 elaborează rapoarte şi informări cu privire la situaţia notificărilor depuse de 

petenţi în vederea acordării de despăgubiri în baza Legii nr. 10/2001;  

 asigură predarea – primirea dosarelor constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 la 

nivelul unităţilor administrative din judeţ şi primite de către instituţia prefectului,  

 monitorizează, verifică şi controlează aplicarea corectă a Legii nr. 10/2001, din 

oficiu sau pe baza sesizărilor persoanelor îndreptăţite, aplicând în baza 

împuternicirii sancţiunile prevăzute de lege, pe baza constatărilor făcute; 

 asigură consultaţii juridice de specialitate; 

 avizează ordinele prefectului din punctul de vedere al legalităţii; 

 participă la întocmirea proiectelor de acte normative centrale şi colaborarea cu 

celelalte servicii/compartimente din instituţia prefectului la elaborarea actelor 

emise de autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale; 

 asigură recuperarea debitelor, obţinerea de titluri executorii şi sprijină punerea 

acestora în executare; 

     În anul 2020 au fost înaintate în vederea exercitării controlului de legalitate 

asupra unui număr de 53.533 acte administrative emise/adoptate în cele 114 

unităţi administrativ-teritoriale din judeţ şi Consiliul Judeţean Suceava,  

     din care: 

- 9.925 hotărâri , din care: 
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  -  9725 hotărâri adoptate de Consiliile Locale din judeţ  

  -    200 hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Suceava.  

- 43.608 dispoziţii , din care: 

   - 42956 emise de către primari 

   -   652 emise de Preşedintele Consiliului judeţean Suceava 

 

Număr de hotărâri verificate – 8721; 

Număr de dispoziţii verificate – 39507; 

Număr acte intrate în procedură prealabilă – 14; 

Număr acte atacate în contencios administrativ – 7. 

 

C 2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la 

Instituția Prefectului care au necesitat  verificarea aspectelor sesizate la fața 

locului  

Ca urmare a unui număr de 21 sesizări, prin ordin al prefectului au fost 

constituite comisii mixte de verificare., din cadrul cărora au făcut parte ca membri: 

Corpul de control al Prefectului, reprezentant din structura de specialitate a instituţiei 

prefectului și reprezentanți din instituții/autorități cu activitate în domeniu supus 

sesizării.  

Prin rapoartele întocmite de către comisiile mixte constituite prin ordin și în baza 

căruia s-au formulat răspunsul către petiționari, a fost stabilit un număr măsuri cu 

termene certe de rezolvare și persoane responsabile cu executarea acestora. 

Comisiile de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor 

delegate şi executate de către aceştia în numele statului şi îndrumarea metodologică a 

secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale din județul Suceava  constituite 

prin ordin al prefectului au întreprins 4 acțiuni de îndrumare din cele 24  

programate, motivat de contextul epidemiologic al anului 2020. În urma acestor actiuni  

au fost întocmite Note de constatare  în care s-au precizat: 

o deficienţele constatate, 

o gravitatea acestora în contextul activităţii de ansamblu a secretarului 

unităţii administrativ teritoriale, sau a primarului, 
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o măsurile dispuse: cu precizarea în concret a acestora, a termenelor 

acordate, a modului de verificare a îndeplinirii măsurilor, 

 

 C.3. Instruirea secretarilor unităților administrativ–teritoriale. Tematica 

 În anul 2020 a fost organizată o acțiune de îndrumare a primarilor și 

secretarilor unităților administrativ – teritoriale din județ, cu privire la atribuțiile ce le 

revin potrivit legii. 

Principalele teme dezbătute: 

- Îndeplinirea de către secretarii unităţilor administrativ teritoriale a atribuţiilor 

reieşite din acte normative, precum şi a celor stabilite de prefect şi conducătorul 

instituţiei; 

 - Punerea in aplicare a hotărârilor definitive şi irevocabile, prin care instanţa obligă 

o comisie locală de fond funciar la reconstituirea dreptului de proprietate; 

- Atribuţiile specifice a fi îndeplinite la nivelul primăriilor/comisiilor locale constituite 

în cadrul acestora, necesare comunicării şi îndeplinirii actelor de procedură conform 

Noului Cod de Procedură civilă și Noul Cod de Procedură Penală; 

-Elaborarea proiectelor de hotărâre ale consiliilor locale privind 

modificarea/completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT-

ului din judeţ; 

Ca urmare a şedinţei de analiză şi îndrumare metodologică cu secretarii unităţilor 

administrativ teritoriale din judeţ şi secretarul judeţului precum şi a circularelor 

transmise în teritoriu, s-a constat că, aceștia şi-au reconsiderat conduita în îndeplinirea 

atribuţiilor legale cu privire la redactarea, elaborarea, avizarea şi comunicarea actelor 

administrative adoptate/emise de autorităţile publice locale. 

În anul 2020 au fost transmise către unităţile administrativ teritoriale un număr 

de 15 circulare cu instrucţiuni/măsuri pentru aplicarea actelor normative. 

 

C.4 Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești  

 

Total dosare instrumentate în anul 2020 la instanţele de judecată:  2.072

 din care: 

 2.035 dosare – materia civil (stadiul procesual fond+apel+recurs)  
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                            – obiectul dosarului: “fond funciar” 

 10 dosare – materia contencios administrativ+civil (stadiul procesual 

fond+apel+recurs) 

                            - obiectul dosarului ”anulare act art. 15 Lg. 136/2020+acţiune în 

constatare+obligaţia de a face –pretenţii” 

 9 dosare – contencios administrativ (stadiul procesual fond+ recurs) 

 - obiectul dosarului: anulare acte administrative emise/adoptate de 

autorităţi publice locale din judeţul Suceava  

12 dosare – contencios administrativ (stadiul procesual fond+ recurs),  

 - obiectul dosarului: anulare ordin prefect incetare mandat 

primar/consilier local) 

 2 dosare – contencios administrativ (stadiul procesual fond+recurs) 

 - obiectul dosarului: anulare autorizatie de construire 

 3 dosare– materia civil (stadiul procesual fond) 

                      - obiectul dosarului - contestatie executare 

 1 dosar– materia civil (stadiul procesual fond) 

                      - obiectul dosarului – răspundere civilă delictuală 

 

C. 5 Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și /sau 

normativ 

Prefectul îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege prin ordin, aşa cum prevede 

în mod explicit O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare.   

Procedura de emitere a avizelor de legalitate ale ordinelor emise de către prefect 

şi competenţa de avizare au fost stabilite prin procedura internă. 

În perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020 au fost avizate un 

număr de 1.061  ordine emise de prefect, din care: 

    -   ordine cu caracter individual – 996 

        -   ordine cu caracter normativ –     65 

Dintre  acestea : 

1014-   ordine au caracter tehnic şi/sau de specialitate  
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  7 -ordine au fost emise de prefect în calitate de preşedinte al 

comitetului pentru situaţii de urgenţă  

40 - ordine prin care s-au constituit comisii mixte de verificare  

Au fost emise 14 ordine ale Prefectului Judeţului Suceava privind încetarea de 

drept a mandatului de primar, înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi 

respectiv, 207 ordine al Prefectului Judeţului Suceava privind încetarea de drept a 

mandatului de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a acestuia. 

 Au fost emise 115 ordine privind convocarea consilierilor locali/judeţeni 

declaraţi aleşi, în şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului 

local/judeţean şi au fost emise 115 ordine privind constatarea îndeplinirii 

condiţiilor legale de constituire a consiliilor locale din judeţul Suceava, 

respectiv Consiliul Judeţean Suceava. 

 

C 6  Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină  

 

6.1. Comisia de disciplină constituită din cadrul Instituţiei Prefectului 

Potrivit prevederilor art. 3 HGR nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor de disciplină „în cadrul fiecărei autorități și instituții publice se 

constituie, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice, o 

comisie de disciplină”. 

Astfel, prin Ordinul Prefectului nr. 85 din 05.02.2020 s-a constituit comisia de 

disciplină din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava. 

În anul 2020 a fost înregistrată o sesizare privind un funcționar public de 

execuție din cadrul instituției prefectului, care in urma cercetării efectuate fapta s a 

confirmat și prin act administrativ a fost dispusă sancționarea funcționarului public.   

Activitatea comisiei de disciplină s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale 

in materie. 

A fost întocmit semestrial „Raportul privind implementarea procedurilor 

disciplinare”, supus spre aprobare prefectului și comunicat Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici, conform prevederilor Ordinului nr. 3753/2015 a preşedintelui 

ANFP privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici 

şi a implementării procedurilor disciplinare. 
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6.2. Comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de 

soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităţilor 

administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare. 

Potrivit prevederilor art. 6 HGR nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor de disciplină „se constituie la nivel judeţean, o comisie de 

disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la 

faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare. 

Astfel, prin Ordinul Prefectului nr. 163 din 11.03.2020 s-a constituit comisia de 

disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare ia 

faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare. 

În anul 2020 a fost înregistrată o sesizare privind un secretar al unității 

administrativ teritoriale din județul Suceava, care la 31 decembrie 2020 se afla in curs 

soluționare. 

Activitatea comisiei de disciplină a avut la bază prezumția de nevinovăție, 

garantarea dreptului de apărare, contradictorialitatea, proporționalitatea, legalitatea 

sancțiunii, unicitatea sancțiunii, celeritatea procedurii, obligativitatea opiniei. 

A fost întocmit semestrial „Raportul privind implementarea procedurilor 

disciplinare”,  supus spre aprobare prefectului și comunicate Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici, conform prevederilor Ordinului nr. 3753/2015 a preşedintelui 

ANFP privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici 

şi a implementării procedurilor disciplinare 

C. 7 Activitatea desfășurată de Comisia Județeană de atribuire denumiri  

 

Comisia judeţeană de atribuire de denumiri pentru instituţiile şi obiectivele de 

interes judeţean sau local Suceava funcţionează în baza prevederilor art. 3 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri. 

Prin Ordin al Prefectului a fost reorganizată Comisia de Atribuire de Denumiri a 

Judeţului Suceava. 

Proiectele de hotărâri ale consiliilor județene sau locale, având ca obiect 

atribuirea ca denumire a unor personalități ori evenimente istorice, politice, culturale 
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sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate 

numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de denumiri județeană. 

În anul 2020, Comisia de Atribuire de denumiri a Judeţului Suceava, s-a întrunit 

în 3 ședințe, în care au fost emise, un număr de 8 avize favorabile pentru 

proiecte de hotărâri ale consiliilor locale din județul Suceava, respectiv: 

În sedința de lucru din luna iunie, au fost verificate documentaţiile înaintate de 

consiliile locale ale comunelor Adâncata, Baia și Poiana Stampei și municipiului Fălticeni, 

în urma examinării, au fost emise 4 avize favorabile: 

- pentru proiectul de Hotărâre al Consiliului Local al comunei Baia privind aprobarea 

atribuirii de denumire unor unități de învățământ de pe raza administrativ teritorială a 

comunei Baia, județul Suceava; 

- pentru proiectul de hotărâre al Consiliului Local al municipiului Fălticeni privind 

schimbarea denumirii Stadionului ,,Tineretului” situat în municipiul Fălticeni, str. Maior 

Ioan, în Stadionul ,,Constantin Jamaischi”; 

- pentru proiectul de hotărâre al Consiliului Local al comunei Adâncata privind atribuirea 

de denumiri străzilor din satele componente ale comunei Adâncata, județul Suceava; 

- pentru proiectul de hotărâre al Consiliului Local al comunei Poiana Stampei privind 

atribuirea de denumiri pentru străzile din comuna Poiana Stampei, județul Suceava. 

În sedință de lucru din luna octombrie au fost verificate documentaţiile  înaintate 

de consiliile locale ale comunei Coșna și municipiului Suceava. În urma examinării 

cererilor de avizare, au fost  emise 2 avize favorabile: 

- pentru proiectul de hotărâre al Consiliului Local al comunei Coșna privind aprobarea 

atribuirii de denumiri de străzi pentru satele din comuna Coșna, județul Suceava; 

- pentru proiectul de hotărâre al Consiliului Local al municipiului Suceava privind 

atribuirea unor denumiri de străzi în municipiul Suceava. 

În şedinţă de lucru, din luna noiembrie au fost verificate documentaţiile înaintate 

de consiliile locale ale comunelor Putna și Ostra. În urma examinării cererilor de avizare 

cu documentaţia aferentă, au fost emis 2 avize favorabile: 

- pentru proiectul de hotărâre al Consiliului Local al comunei Putna privind aprobarea 

atribuirii denumirii de ,,Căsuța poveștilor” Grădiniței cu program normal Gura Putnei;  

- pentru proiectul de hotărâre al Consiliului Local al comunei Ostra privind aprobarea 

atribuirii de denumiri de străzi în comuna Ostra, județul Suceava.  
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În baza prevederilor art. 8 din Ordinul nr. 564/2008 al Ministrului Afacerilor 

Interne a fost restituită o solicitare de atribuire denumire străzi, în vederea completării:  

la nivelul comunei Ilișești. 

 

C. 8 Activitatea de Contencios – administrativ 

 

Prefectul exercită acţiunea în contencios administrativ ca 

reprezentant al statului, în temeiul textelor constituţionale art. 123 alin. 5 

din Constituţie („prefectul poate ataca, în fata instanţei de contencios administrativ, 

un act al consiliului judeţean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră 

actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept”), ale Legii nr. 340/2004 privind 

prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

ca lege specială, şi ale Legii contenciosului administrativ, ca lege generală. 

Având în vedere faptul că, practica administrativă a demonstrat că prin 

utilizarea de adrese de atenţionare ale autorităţiilor publice emitente, litigiul poate fi 

evitat, autoritatea publică fiind mai interesată să-şi revoce actul decât să-i fie anulat de 

către instanţă, Prefectul judeţului Suceava, înaintea introducerii acţiunii în contenciosul 

administrativ, a solicitat, cu motivarea necesară, reanalizarea actului administrativ 

socotit nelegal, pentru intrarea în legalitate. 

Prin cererea de reanalizare, emitentului actului administrativ i se oferă 

posibilitatea de a reveni asupra actului ilegal, dovedind bună credinţă. 

În cazul in care autoritatea publică locală nu a dat curs solicitării prefectului s-a 

formulat acţiune în contencios administrativ. 

 În anul 2020 au fost contestate la instanța de contencios 

administrativ un număr de 7 acte administrative, respectiv hotărâri 

adoptate de consiliile locale. 

 Principalele aspecte care au determinat considerarea nelegală a actelor 

verificate se referă la nerespectarea unor prevederi legale privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative precum, precum si ale prevederilor 

O.U.G. nr. 57/2019 privind codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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D. Urmărirea  aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu  

 

D. 1 Aplicarea legilor fondului funciar  

Pe linia aplicării legilor fondului funciar a fost monitorizat Planul de măsuri pentru 

punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, inventariate la 

nivelul comisiilor locale de fond funciar. O componentă  importantă a acţiunilor 

desfăşurate a reprezentat-o clarificarea unor aspecte punctuale dar cu aplicabilitate la 

nivelul comisiilor locale, în ceea ce priveşte terenurile cu vegetaţie forestieră, condiție în 

care s-a revizuit și aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei 

județene. 

Tot pe linia aplicării legilor fondului funciar, s-au întocmit informări și analize cu 

privire la problemele întâmpinate în validarea amplasamentelor, emiterea titlurilor de 

proprietate pentru terenurile cu vegetaţie forestieră, ca urmare a inventarierii acestor 

terenuri în anexa nr. 3 - domeniul public al statului la HGR nr. 401/2013, punerea în 

aplicare a hotărârilor judecătoreşti, definitive şi irevocabile, evoluţia cauzelor în instanţă 

acolo unde Comisia judeţeană de fond funciar este parte, diverse alte problematici 

supuse atenţiei comisiei judeţene de către comisiile locale sau cetăţeni.  

       Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor Suceava a analizat efectele Deciziei nr. 36/2020 pronunțată de Înalta Curte 

de Casație și Justiție, potrivit căreia cererile pentru terenuri din zona necooperativizată 

depuse după data de 30 noiembrie 2005 nu vor mai putea fi soluționate în cadrul 

comisiilor locale, iar prefectul nu va mai putea emite titlu de proprietate, fiind 

considerate a fi depuse tardiv, sancțiunea fiind decăderea din dreptul de a mai depune 

cerere. 

 Ca urmare, s-a stabilit faptul că persoanele fizice interesate au în continuare 

posibilitatea legală de a-și reglementa situația juridică a terenurilor, prin cadastrarea 

generală la nivel de localitate, conform procedurii prevăzută în Legea nr. 7//1996 a 

cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

De asemenea s-au analizat modificările aduse Legii nr. 18/1991 republicată cu 

modificările și completările ulterioare, prin Legea nr 87/2020, iar față de Decizia ICCJ nr 

36/2020 și Legea nr 87/2020 s-a hotărât actualizarea Regulamentului de organizare și 
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funcționare a Comisiei județene de fond funciar Suceava care urmează a fi aprobat într  

- o ședința ulterioară  

 Motivat de contextul epidemiologic, instruirea primarilor și secretarilor 

s-a realizat pe probleme punctuale, la sediul instituției sau prin comunicarea 

relațiilor necesare la solicitare. 

 Cele 4 teme de instruire, propuse privind: 

 prelucrarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei județene, 

aprobat prin Hotărârea nr. 1/2020, dat fiind clarificările aduse în ceea ce privește 

emiterea titlurilor de proprietate pentru terenurilor cu vegetație forestieră. 

 punerea în aplicare a dispozițiilor legale prevăzute în OM 530/2019 privind 

preluarea în pază a suprafețelor de fond forestier de maxim 30 ha care aparțin 

persoanelor fizice 

 întocmire planuri parcelare – obligație a comisiilor locale de fond funciar, 

respectarea prevederilor art. 27 din Legea nr. 18/1991 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 analiza asupra situaţiei în care suprafața și amplasamentul au fost stabilite prin 

hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă   

au fost parcurse în ședința de instruire din luna decembrie 2020, precum și prin circulara 

transmisă tuturor comisiilor locale din județ. 

 Acțiunile de control tematic la nivelul comisiilor locale de fond funciar 

au fost suspendate, urmând ca funcție de contextul epidemiologic să fie 

reluate în anul 2021. 

La data de 31 decembrie 2020 se afla în analiză la Comisia județeană de fond 

funciar Suceava, legalitatea întocmirii Anexei nr. 11 la HG nr. 401/2013 cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la prevederile Legii nr. 165/2013 cu modificările și 

completările ulterioare, în condițiile în care potrivit inventarierii terenurilor efectuată în 

baza acestor acte normative s-a identificat teren ca și rezervă retrocedabilă, dar fără 

identificare certă. 

Față de efectele Deciziei Curţii Constituţionale  nr. 395/2017 potrivit căreia, 

„restituirea terenurilor forestiere aparţinând domeniului public al statului se realizează 

numai după trecerea prealabilă a acestor terenuri în domeniul privat al statului, în 

condiţiile legii”, ca urmare a analizării și aprobării procedurii înaintării la ANRP a cererilor 
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privind trecerea terenurilor cu vegetație forestieră din domeniul public al statului în 

domeniul privat al statului, raportat la propunerile înainte de comisiile locale de fond 

funciar din județ, s-a procedat la însușirea documentațiilor și înaintarea acestora la 

ANRP, cu înștiințarea Ministerului Apelor și Pădurilor. 

 

ACTIVITATEA COMISIEI JUDEŢENE ÎN PERIOADA 01.01-31.12.2020 

Nr. 
crt. Specificaţie Nr. 

N
r. 

ho
tă

râ
ri 

Suprafaţa validată Nr. persoane 

To
ta

l, 
di

n 
ca

re
: 

Ag
ric

ol
 

Fo
re

st
ie

r 

To
ta

l, 
di

n 
ca

re
: 

Fi
zi

ce
 

Juridice 

co
m

un
e 

ob
şt

i 

un
ită

ţi 
cu

lt 

şc
ol

i 

Ac
ad

em
ie

 

SC
D

P/
al

te
le

 

1 Şedinţe ale 
comisiei 
judeţene de 
fond funciar 

5 320 211,9883 5,5151 206,4732 53 49 3 0 0 0 0 1 

2 Validări 
terenuri 
agricole 

0 2 1,21 1,21 0.00 2 2 0 0 0 0 0 0 

3 Validări 
terenuri 
forestiere 

0 8 52,1850 0.00 52,1850 3 3 0 0 0 0 0 0 

4 Validări 
amplasamente 

0 34 154,2882 0.00 154,2882 33 30 3 0 0 0 0 0 

5 Validări drept 
proprietate 

0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Constituiri 
aferent 
locuinţei 

0 17 4,3051 4,3051 0.00 15 14 0 0 0 0 0 1 

7 Modificări TP 0 211 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Despăgubiri 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Invalidări 0 33 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Modificări 
poziţii 

0 2 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Trecere 
terenuri public-
privat 

0 13 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
 În cursul anului 2020, dat fiind contextul epidemiologic, comisia județeană s-a 

întrunit într-un număr de 5 ședințe de lucru, însă nu au existat sincope în activitatea 

acesteia, lucrările înregistrate fiind analizate și soluționate în totalitate. 
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 Colectivul de lucru a supus spre analiză și aprobare Comisiei Județene 

diverse problematici prin 83 informări , dintre care : 

- probleme întâmpinate în validarea amplasamentelor şi emiterea titlurilor de 

proprietate mai ales pentru terenurile cu vegetaţie forestieră; 

- evoluţia cauzelor în instanţă acolo unde Comisia judeţeană de fond funciar este 

parte, 

- diverse problematici supuse atenţiei comisiei judeţene de către comisiile locale 

sau cetăţeni;  

- acordarea de despăgubiri; 

- eliberarea titlurilor de proprietate pentru terenurile agricole și cele cu vegetație 

forestieră; 

- punerea în executare a hotărârilor judecătorești; 

- modificarea Regulamentului CJFF și aprobarea prin Hotărârea nr. 1/2020; 

- anularea parțială a titlurilor de proprietate conform art. 47 din Legea nr. 

165/2013; 

- punerea la dispoziția CLFF a terenurilor cu vegetație forestieră în contextual 

Deciziei CCR nr. 395/2017; 

- situația hotărârilor judecătorești nepuse în executare; 

- deciziile de invalidare ale CNCI; 

- planul de control al CLFF pe anul 2020-obiective și tematici; 

- teme de instruire 2020; 

- consiliere CLFF etc. 

În această perioadă au avut loc 5 ședințe ale Colectivului de lucru al 

comisiei județene de fond funciar. 

      În aplicarea legilor fondului funciar, au fost emise un număr de 236 ordine ale 

prefectului, din care: 

-    139 ordine prin care s-a constituit/s-a respins dreptul de proprietate pentru teren 

aferent curţi construcţii; 

-    94 ordine privind constituirea comisiilor locale de fond funciar. 

-    3 ordine prin care s-a modificat componența CJFF și reorganizat CJFF și CLCJFF. 

     De asemenea, au fost verificate în vederea avizării de către prefect, un număr 

de 232 documentaţii înaintate de OCPI Suceava, în vederea emiterii titlului de 
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proprietate pentru terenuri solicitate de proprietarii sau moştenitorii acestora care nu   

s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la 

stat terenurile prin acte translative de proprietate. 

    Au fost emise un număr de 959 de titluri de proprietate. 

 

E. Serviciile publice deconcentrate 

 

a. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate 

În vederea realizării atribuţiei prefectului de conducere a serviciilor publice 

deconcentrate şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea 

Guvernului organizate la nivelul judeţului Suceava, activitatea de monitorizare s-a 

realizat prin informări lunare pe care serviciile publice le transmit și care conțin 

aspecte referitoare la activitatea specifică a serviciului public deconcentrat și la modul 

de rezolvare a sarcinilor de bază stabilite de cadrul legislativ specific.  

Anumite probleme punctuale sau diferite situații de fapt semnalate de serviciile 

publice deconcentrate au fost transmise prin compartimentul de specialitate din cadrul 

Instituției Prefectului în vederea informării în timp util a prefectului județului pentru a 

dispune asupra măsurilor legale ce se impun. 

Contextul pandemic a determinat ca activitatea de monitorizare să se desfășoare 

on-line, iar punctual pe tematici cu impact direct asupra comunităților s-au organizat 

întâlniri, cu respectarea condițiilor de protecție sanitară impuse de lege.  

În anul 2020 s-a avut în vedere respectarea condițiilor de muncă și de sănătate 

publică a salariaților din serviciile publice organizate în județ, în ciuda contextului 

pandemic actual, activitățile la nivelul județului au putut fi asigurate în condiții de 

normalitate . 

 

b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și situațiilor 

financiare privind execuția bugetară întocmită de serviciile publice 

deconcentrate  

Structura de specialitate a examinat trimestrial proiectele de buget şi situaţiile 

financiare privind execuţia bugetară întocmite de către 13 servicii publice 
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deconcentrate din judeţul Suceava, care au transmis situațiile respective pentru 

avizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

În cursul anului 2020 au fost eliberate 52 de avize ale prefectului pentru 

proiectele de buget şi pentru situaţiile financiare întocmite de serviciile publice 

deconcentrate din judeţul Suceava la sfârşitul fiecărui trimestru.  

 
E. 1 Activitatea Colegiului Prefectural 

În anul 2020 a fost emis ordinul prefectului județului Suceava privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Prefectural constituit la nivelul 

judeţului Suceava 

Ca urmare a evoluției pandemiei de coronavirus, pentru a limita răspândirea 

virusului, în anul 2020, conducătorii celor 47 servicii publice deconcentrate și alte 

instituții centrale organizate la nivel județean, membri în Colegiul prefectural al 

Județului Suceava, au fost convocați prin ordin al prefectului în 2 ședințe ordinare. 

În cadrul acestor ședințe, 3 servicii publice deconcentrate au prezentat 

rapoarte de activitate și informări din domeniul specific de activitate,  

- Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a prezentat – ”Analiza accidentelor de 

circulație produse în anul 2019 pe raza județului Suceava”. 

- Garda Forestieră Suceava  a prezentat – ”Procedură privind modul de intervenție în 

situații de urgență în care este implicat un animal sălbatic”. 

- Direcția de Sănătate Publică Suceava a prezentat – ”Informare privind evoluția 

cazurilor de infecție cu rujeolă în județul Suceava. Prezentare informațiilor medicale 

despre infecția umană cu noul coronavirus Sars Cov-19”. 

De asemenea, prefectul județului Suceava a prezentat Raportul de activitate al 

Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava pentru anul 2019 și Raport privind starea 

economică și socială a județului Suceava pentru anul 2019. 

Ca urmare a problematicii dezbătute în cadrul acestor ședințe de Colegiu 

prefectural nu au fost adoptate Hotărâri ale Colegiului Prefectural. 

Având în vedere contextul epidemiologic din anul 2020 și restricțiile impuse de 

legislatia specifică, prefectul județului Suceava a avut întâniri de lucru în grupuri 

restrânse sau individual cu conducerile instituțiilor publice pe probleme punctuale,   

pentru a le soluționa cu maximă operativitate. Tot pentru operativitate și continuitate la 
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nivelul compartimentului de specialitate din cadrul instituției activitatea s-a desfășurat în 

două schimburi. De asemenea, în permanență s-a tinut legătura cu instituțiile de la nivel 

județean și central cu autoritățile locale pentru a se rezolva orice problemă apărută în 

perioada stării de urgență, respectiv stării de alertă. Instituțiile publice au adus la 

cunoștința Prefectului prin informări/rapoarte toate problemele cu care s-au confruntat 

și modul în care au acționat pe parcursul întregul an calendaristic. 

 
E .2.  Activitatea Comisiei  de Dialog Social  

Situaţia reprezentării confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel 

naţional cu reprezentativitate la nivel județean în cadrul Comisiei de Dialog Social a 

județului Suceava este următoarea: 

Confederaţii sindicale 

- Filiala C.N.S. „Cartel ALFA”; 

 - Blocul Naţional Sindical; 

 - Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere ”FRĂȚIA” din România; 

- Confederaţia Sindicatelor Democratice din România; 

- Confederaţia Sindicală Naţională “MERIDIAN”. 

Confederaţii patronale 

- Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România; 

- Uniunea Generală a Industriaşilor din România; 

- Patronatul Național Român; 

- Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din 

România; 

- Confederaţia Patronală „CONCORDIA”; 

- Confederaţia Patronatul Român; 

De asemenea, din Comisia de Dialog Social a județului Suceava mai fac parte 

reprezentanți ai Instituției Prefectului, Consiliului Județean Suceava și ai instituțiilor 

publice deconcentrate și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice 

centrale din județ. 

În anul 2020, Comisia de Dialog Social a judeţului Suceava s-a întrunit în 5 

ședințe, fiind luate în discuţie şi analizate teme privind: 

- reducerea a 70 de norme din unitățile școlare din învățământul sucevean; 
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- identificarea unor soluții privind plata orelor suplimentare efectuate în luna 

decembrie 2019 în mai multe unități școlare din învățământul sucevean; 

- modalitatea de acordare a stimulentului de risc în cuantum de 2500 lei ; 

- acordarea sporului pentru condiții deosebite salariaților Spitalului de Urgență 

”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- analizarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 

192/05.11.2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi 

pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii 

de telemuncă, art. 2 și luarea unei decizii privind oportunitatea încheierii de acte 

adiționale la contractele individuale de muncă ale angajaților din învățământ. 

 

E .3.  Acțiuni de protest – număr aspecte referitoare la gestionarea 

protestelor  

Având în vedere contextul epidemiologic la nivel național din cursul anului 2020, 

în județul Suceava nu au avut loc acțiuni de protest ale organizațiilor sindicale care 

să se adreseze Comisiei de Dialog Social.   

 

E.4. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru 

problemele persoanelor vârstnice  

Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice s-a întrunit în 2 ședințe. Temele abordate au vizat informarea 

permanentă asupra problemelor de interes pentru persoanele vârstnice, probleme cu 

caracter economic și social, ca de exemplu: 

 - prezentarea activității desfășurate de Asociația Pensionarilor CFR Filiala 

Suceava, Sindicatul Liber ”Frăția” al Pensionarilor Suceava și Asociația Seniorilor 

Bucovineni Suceava, Asociația Națională a Veteranilor de Război – Filiala Județeană 

”Mușatinii” Suceava și de Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere 

(M.I.) – Filiala Suceava.  

- prezentarea modului în care este garantată siguranţa fizică și patrimonială a 

persoanelor de vârsta a treia 
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- informare privind evoluția cazurilor de infecție cu rujeolă și gripă sezonieră în 

județul Suceava; Prezentarea informațiilor medicale pentru infecția umană cu 

noul coronavirus 2019-nCov. 

 

F. . Servicii comunitare de utilități publice  

Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilități Publice  

În contextul epidemiologic actual generat de noul coronavirus COVID-19, 

monitorizarea modului de gestionare a sistemului de asigurare cu apă curentă către 

cetățeni se impune ca un serviciu prioritar de utilitate publică. Astfel, în domeniul 

alimentării cu apă potabilă în sistem centralizat, Instituția Prefectului-județul Suceava a 

notificat ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU APĂ ȘI CANALIZARE (AJAC) SUCEAVA cu 

privire la funcționalitatea precară a sistemului de alimentare cu apă din localitatea 

Dornești.  

Având în vedere că începând cu anul 2016, la conducta de alimentare cu apă 

potabilă a orașului Gura Humorului s-a înregistrat un număr de 15 avarii, care au dus la 

sistarea serviciului de alimentare cu apă potabilă a orașului, pe perioade de timp de 

până la 24 de ore, culmimând cu cea din anul 2020, a fost adoptat Ordinul Prefectului 

județului Suceava nr. 269 din 03.06.2020 privind constituirea comisiei mixte pentru 

constatarea şi evaluarea avariilor produse la conducta de aducţiune a apei potabile a 

oraşului Gura Humorului.  

Raportul comisiei instituite a stat la baza promovării Proiectului Hotărârii de 

Guvern privind alocarea sumei de 1.232,615 mii lei din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 

pentru refacerea conductei de alimentare cu apă potabilă a orașului Gura 

Humorului, judeţul Suceava, în vederea înlăturării situației de urgență, 

generată de eșecul utilităților. 

În cursul anului 2020, Instituția Prefectului-județul Suceava a readus în atenția 

Primăriei municipiului Fălticeni, situația alunecării de teren care a afectat sistemul de 

canalizare al municipiului prin distrugerea colectorului B din zona Șoldănești. Aceasta în 

contextul în care Operatorul zonal SC ACET SA Suceava are prevăzut, prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare (POIM), reabilitarea unei porțiuni din colectorul B cu 

lungimea de 2 km care include și tronsonul de 450 metri afectat de alunecările de teren. 
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Proiectul de reabilitare nu a putut lua în considerare, din motive de eligibilitate, lucrările 

de stabilizare a versantului afectat de alunecări. Ca urmare, refacerea colectorului B, ca 

parte componentă a sistemului de canalizare a municipiului Fălticeni, este în strânsă 

dependență de stabilizarea versantului din zona Șoldănești. 

În colaborare cu Consiliul Județean Suceava și Asociația Județeană de Apă-Canal 

(AJAC Suceava) s-a monitorizat modul în care au fost îndeplinite măsurile și acțiunile 

necesare pentru conformarea sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare și de 

epurare a apelor reziduale, cuprinse în Master Planul ”Modernizarea infrastructurii de 

apă și de apă uzată din județul Suceava”.  

În domeniul gestionării deșeurilor, la solicitarea Consiliului Județean Suceava, 

Instituția Prefectului-județul Suceava a desemnat 2 reprezentanți în Grupul de lucru 

aferent Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava pentru perioada 

2020-2025. 

Tot în domeniul gestionării deșeurilor, Instituția Prefectului-județul Suceava a 

notificat Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Suceava și Primăria orașului 

Salcea, cu privire la existența unui depozit necontrolat de deșeuri în localitate. 

Prin circulară, Instituția Prefectului-județul Suceava a adus la cunoștința 

executivelor locale necesitatea întreprinderii unor acțiuni pentru înlăturarea, toaletarea, 

curățarea vegetației din zona rețelelor electrice și asigurarea întreținerii culoarelor 

instalațiilor electrice. 

 

G. Managementul situațiilor de urgență  

G.1. Numărul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență  

În anul 2020, an în care activitatea economică a fost afectată de contextul 

epidemiologic COVID-19, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 

Suceava s-a întrunit în 77 ședinte (2 ședințe ordinare și 75 ședințe extraordinare). 

Marea majoritate a acestora au fost desfășurate pentru gestionarea corespunzătoare a 

situației epidemiologice generate de noul coronavirus COVID-19, în județul Suceava. 

În contextul evoluției pe teritoriul României a virusului Pestei Porcine 

Africane (PPA) Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Suceava s-a 

întrunit în cadrul a 11 ședințe de lucru pentru luarea măsurilor de gestionare eficientă 
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a focarelor de PPA care evoluează la nivelul județului Suceava în scopul 

prevenirii/combaterii acestei zoonoze. 

 
G.2  Numărul Hotărârilor adoptate 

 
Pentru o bună gestionare a situaţiilor de urgenţă, pentru diminuarea sau 

limitarea efectelor fenomenelor meteohidrologice periculoase care s-au manifestat pe 

teritoriul județului Suceava în anul 2020 și pentru gestionarea situației epidemiologice 

actuale generate de noul coronavirus COVID-19, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Suceava a adoptat 113 hotărâri. 

 
G.3 Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situațiilor de 
urgență  

 
În anul 2020, pe linia situațiilor de urgență, Prefectul județului Suceava a emis  

29 ordine ale prefectului, care au vizat  în principal: 

 - reorganizarea Centrului Local de Combaterea Bolilor la nivelul județului 

Suceava; 

- reorganizarea şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Suceava; 

- constituirea comisiei mixte pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse 

în agricultură, de fenomenele meteohidrologice periculoase din 10-12 februarie 2020 

care s-au manifestat în satul Lămăşeni, comuna Rădăşeni din judeţul Suceava; 

- constituirea comisiei mixte pentru verificarea situaţiei privind aspectele sesizate 

ca urmare a întoarcerii unor cetăţeni de etnie rromă din Italia, în localitatea Mironu, 

comuna Valea Moldovei, judeţul Suceava; 

- constituirea comisiilor privind reverificarea spațiilor de carantinare a 

persoanelor suspecte de infecția cu Coronavirus, pe teritoriul județului Suceava; 

- constituirea comisiilor mixte pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse 

în agricultură, de fenomenele meteohidrologice periculoase; 

- stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Instituţiei Prefectului -judeţul 

Suceava, pentru perioada stării de urgenţă pe teritoriul României; 
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- detaşarea de specialişti în domeniul IT la Direcţia de Sănătate Publică 

Judeţeană Suceava, pentru o perioada de 30 de zile, de la Consiliul Judeţean Suceava şi 

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Suceava; 

 - detaşarea la Spitalul Judeţean de Urgentă "Sf. loan cel Nou" Suceava de 

personal medical angajat al Spitalului Municipiul Câmpulung Moldovenesc; 

- detaşarea de specialişti în domeniul IT la Direcţia de Sănătate Publică 

Judeţeană Suceava, pentru o perioada de 30 de zile, de la Consiliul Judeţean Suceava şi 

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Suceava; 

- menţinerea, pe perioada prelungirii stării de urgenţă instituită prin Decretul 

Preşedintelui României nr. 195/2020, a măsurilor dispuse prin Ordinul prefectului 

judeţului Suceava nr. 179/2020; 

- constituirea comisiilor mixte de verificare a modului în care au fost  salubrizate 

cursurile de apă şi au fost realizate şanţuri şi rigole în localităţile judeţului Suceava, 

pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari; 

- constituirea comisiilor mixte de verificare a modului de respectare a măsurilor 

dispuse prin ordonanţele militare privind gestionarea stării de urgenţă şi a condiţiilor 

igienico-sanitare la furnizorii de servicii sociale din judeţul Suceava; 

- încetarea detaşării la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava 

de personal medical angajat al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc; 

-  constituirea comisiei mixte pentru constatarea şi evaluarea avariilor produse la 

conducta de aducţiune a apei potabile a oraşului Gura Humorului; 

- constituirea comisiei de verificare a stării tehnice şi funcţionale a iazului de 

decantare Tărnicioara, comuna Ostra, judeţul Suceava; 

- constituirea comisiei de verificare a stabilităţii lucrărilor de apărare de mal a 

pârâului Ruda, comuna Dorneşti, judeţul Suceava; 

- constituirea grupului de coordonare operativă la nivelul Judeţului Suceava 

pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 cu modificările ulterioare ; 

- constituirea comisiei de evaluare pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se 

cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise  

- constituirea comisiei mixte de verificare preventivă a secţiilor de anestezie şi 

terapie intensivă (ATI) de la nivelul unităţilor sanitare din judeţul Suceava; 
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- constituirea comisiei mixte de verificare a respectării măsurilor în domeniul 

sănătății publice în situații de risc epidemiologic pentru obiectivele amplasate pe 

domeniul public al municipiului Rădăuți; 

 De menționat este că Ordinul Prefectului județului Suceava nr. 84 din 04.02.2020 

privind reorganizarea şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Suceava, alături de legislația națională, a constituit baza legală pentru desfășurarea 

activității comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor, în urma manifestării 

fenomenelor meteohidrologice periculoase din anul 2020.  

În anul 2020, în județul Suceava, fenomenele meteohidrologice periculoase (ploi 

abundente) s-au manifestat în 6 etape, după cum urmează: 

- intervalul 21 martie-04 mai (precipitații cumulate de peste 74 l/mp); 

- intervalul 27 mai-30 iunie (precipitații  cumulate de peste 34 l/mp); 

- intervalul 01 iulie-14 iulie (precipitații cumulate de peste 95 l/mp); 

- intervalul 15 iulie-21 iulie (precipitații cumulate de peste 28 l/mp); 

- intervalul 23 iulie-30 iulie (precipitații cumulate de peste 47 l/mp); 

- intervalul 19 august-01 septembrie (precipitații cumulate de peste 40 l/mp); 

Centrul Județean de Comandă și Conducere a Intervenției (CJCCI) a fost activat 

de 4 de ori la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”BUCOVINA” al județului 

Suceava, astfel: 

- până la data de 14.03.2020 a fost activat de 3 ori; 

- după data de 14.03.2020 a fost activ permanent până la data de 31.12.2020, 

ca urmare a instituirii și prelungirii stării de alertă pe teritoriul României datorită 

contextului epidemiologic generat de noul coronavirus COVID-19. 

Ca urmare a manifestării fenomenelor meteohidrologice periculoase din anul 

2020, au fost constituite comisii mixte care au constatat și evaluat pagubele produse în 

cele 205 localități din 86 unități administrativ-teritoriale afectate din județul 

Suceava.  În baza datelor din procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor 

încheiate în teren, Grupul de Suport Tehnic privind apărarea împotriva inundatiilor, 

fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și 

poluărilor accidentale din judeţul Suceava a întocmit 6 rapoarte de sinteză. Suma 

estimată a pagubelor s-a  ridicat la 44.274,4 mii lei. 
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În urma constatării şi evaluării daunelor produse de fenomenele 

meteohidrologice periculoase, de comisiile de control constituite prin ordin ale 

prefectului, Instituția Prefectului-județul Suceava (în calitate de inițiator) și Consiliul 

Județean Suceava au fost întocmite 3 Proiecte de Hotărâri de Guvern privind 

alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2020, pentru judeţul Suceava, în vederea înlăturării efectelor 

fenomenelor meteohidrologice periculoase din anul 2020, astfel: 

- 2 Proiecte de Hotărâre de Guvern pentru refacerea infrastructurii administrate 

de Consiliul Județean Suceava și de consiliile locale; 

- 1  Proiect de Hotărâre de Guvern pentru refacerea în regim de urgență a unor 

lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, administrate de 

Administrația Bazinală de Apă ”SIRET” Bacău prin Sistemul de Gospodărire a Apelor 

Suceava. 

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. 554 

din 16.07.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 

unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale. Prin acest 

act normativ, județului Suceava i s-a alocat suma de 34.679 mii lei. 

În anul 2020, Instituția Prefectului-județul Suceava în calitate de inițiator, a 

înaintat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și Proiectul 

Hotărârii de Guvern privind alocarea sumei de 1.232,615 mii lei din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2020, pentru refacerea conductei de alimentare cu apă potabilă a orașului 

Gura Humorului, judeţul Suceava, în vederea înlăturării situației de urgență, 

generată de eșecul utilităților. 

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

urmare a manifestării fenomenelor meteohidrologice periculoase din anul 2020,  

Instituția Prefectului-județul Suceava a transmis Ministerului Lucrările Publice, 

Dezvoltării și Administrației, situația centralizatoare a pagubelor produse la nivelul 

județului. 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SUCEAVA 

RAPORT DE ACTIVITATE – 2020 
 

 

 44

 

G.4  Planuri aprobate. 

În calitate de Președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, 

Prefectul județului Suceava a aprobat în anul 2020, un număr de 18 Planuri necesare 

bunei desfășurări ale acțiunilor generate de situații de urgență, astfel: 

1. Planul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru asigurarea 

resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență 

pentru anul 2020;  

2. Planul de măsuri şi procedura privind Gestionare situaţiilor de urgenţă 

caracteristice sezonului rece 2020 – 2021; 

3. Planul specific privind asigurarea continuității activității Instituției Prefectului-

județul Suceava; 

4. Plan suplimentar de măsuri complementare privind gestionarea eficientă a 

fenomenelor meteorologice specifice sezonului de iarnă; 

5. Planul principalelor activităţi ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Suceava pentru anul 2020; 

6. Planul de control tematic inopinat pentru verificarea respectării măsurilor pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19; 

7. Programul de măsuri nestructurale în vederea reducerii eventualelor efecte ale 

fenomenului de zăpor pe Râurile Bistrița, Dorna, Moldova și afluenți, pentru iarna 2020-

2021; 

8. Schema privind riscurile teritoriale din județul Suceava (document care constituie 

fundament pentru întocmirea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor). 

           De asemenea, au fost aprobate 10 Planuri albe elaborate la nivelul 

unităților spitalicești; aceste planuri includ elementele organizatorice necesare în 

cazul unui aflux masiv de victime la preluarea unui număr mare de pacienţi în cazul unui 

accident colectiv sau al unei calamităţi.   

 

G.5 Acțiuni întreprinse și măsuri dispuse în contextul gestionării 

pandemiei generate de noul coronavirus SARS-Cov-2 

În vederea gestionării pandemiei la nivelul judetului Suceava, în anul 2020 s-au 

desfășurat activități , precum: 
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- diseminarea către executivele locale din județul Suceava a legislației naționale 

incidente gestionării situației epidemiologice actuale și a tuturor actelor adoptate de 

Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, de MAI-Departamentul pentru 

Situații de Urgență și de Comandantul Acțiunii; 

- dispunerea măsurilor pentru asigurarea asistenței medicale prin triaj epidemiologic 

zilnic (măsurarea temperaturii) realizat de un medic sau asistent în fiecare unitate de 

învățământ, atât în perioada de pregătire a elevilor (02-12.06.2020) cât și în perioada 

de evaluare națională și bacalaureat 2020; 

- întocmirea Planului specific privind asigurarea continuității activității Instituției 

Prefectului-județul Suceava; 

- demersuri pentru detașarea de personal medical pentru monitorizarea specializată 

a persoanelor implicate în traficul aerian gestionat de Aeroportul internațional ”Ștefan 

cel Mare” Suceava; 

- verificare/reverificarea spațiilor de carantinare a persoanelor suspecte de infecția 

cu Coronavirus, pe teritoriul județului Suceava; 

      - demersuri pentru detaşarea de specialişti în domeniul IT la Direcţia de Sănătate 

Publică Judeţeană Suceava, pentru o perioada de 30 de zile, de la Consiliul Judeţean 

Suceava şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Suceava; 

       -  demersuri pentru detaşarea la Spitalul Judeţean de Urgentă "Sf. loan cel Nou" 

Suceava de personal medical angajat al Spitalului Municipiul Câmpulung Moldovenesc; 

      - verificarea modului de respectare a măsurilor dispuse prin ordonanţele militare 

privind gestionarea stării de urgenţă şi a condiţiilor igienico-sanitare la furnizorii de 

servicii sociale din judeţul Suceava; 

      - constituirea grupului de coordonare operativă la nivelul Judeţului 

Suceava pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; 

      - verificarea preventivă a secţiilor de anestezie şi terapie intensivă (ATI) de la 

nivelul unităţilor sanitare din judeţul Suceava; 

      - verificarea respectării măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologic pentru obiectivele amplasate pe domeniul public al municipiului Rădăuți; 

     - asigurarea măsurilor de protecție sanitară în piețele agroalimentare în vederea 

prevenirii eficiente a infecțiilor cu noul coronavirus COVID-19; 
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      - alocarea cu titlu gratuit pentru județul Suceava, prin Administraţia Naţionale a 

Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, de cazarmament (200 de paturi, 200 de 

saltele, 600 de pături și 1.200 de cearșafuri) și 10 construcții ușoare din elemente 

modulate (dotate cu aerotermă), necesare triajului epidemiologic desfășurat la unitățile 

spitalicești din județ;  

     - actualizarea Planurilor albe elaborate la nivelul unităților spitalicești din județ, 

plan care include elementele organizatorice necesare în cazul unui aflux masiv de 

victime; 

      - distribuirea către Primăriile din județul Suceava a afișelor aferente campaniei de 

vaccinare destinate acțiunilor de prevenire în combaterea infecțiilor COVID-19; 

      - amenajarea centrelor de vaccinare în 16 U AT.-uri din județul Suceava: 5 

municipii, 6 orașe și 5 comune; 

      - constituirea Nucleului de coordonare a vaccinării din cadrul Comitetului Județean 

de Coordonare și Conducere a Intervenției de la nivelul judeţului Suceava; 

      - constituirea nucleelor locale de coordonare care vor asigura conducerea operativă 

a centrelor de vaccinare. 

Pe durata stării de urgență/stării de alertă pentru a veni în sprijinul cetățenilor 

care s-au confruntat cu probleme deosebite sau cei care s–au adresat Instituției 

Prefectului pentru a primi diferite informații privind modul in care trebuie să acționeze în 

această perioadă pentru a respecta restricțiiile legale impuse, a fost pusă la dispoziție, 

începând cu data de 04 aprilie 2020, linia dedicată “VREAU RĂSPUNS “ - adresa de e- 

mail și număr de telefon tip TEL VERDE. 

 

H. Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea 

ordinii publice 

-modalitatea în care prefectul a reglementat activitatea, instituțiile 

stabilite a conlucra, rezultate  

Săptămânal sau ori de câte ori situația a impus, prefectul județului Suceava a 

organizat şedinţe de lucru şi analiză cu structurile Ministerului Afacerilor Interne de la 

nivelul judeţului în care sunt analizate activităţile desfăşurate în săptămâna curentă şi 

cele ce urmează a fi desfăşurate în săptămâna următoare. 
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În contextul epidemiologic actual au fost de asemenea utilizate mijloacele 

electronice de comunicații, prin intermediul cărora s-au gestionat situațiile existente la 

nivelul județului Suceava 

În cadrul celor 77 de şedinţe ale Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Suceava, au fost discutate măsurile de ordine publică necesare, funcție de 

restricțiile prevăzute de starea de urgență sau starea de alertă, după caz.  

Structurile Ministerului Afacerilor Interne de la nivelul judeţului au prezentat 

permanent, rapoarte cu privire la misiunile specifice în care sunt angrenate pentru 

asigurarea ordinii şi liniştii publice, scopul determinant al acestora vizând respectarea 

măsurilor dispuse prin acte al Guvernului României, sau ale CNCCI care să mențină 

starea de sănătate a populației județului, în contextul manifestării epidemiei de COVID 

19.  

Totodată, aceste acțiuni au vizat creșterea gradului de siguranță al cetățenilor 

prin acţiuni preventive, menite să asigure un climat de ordine publică.  

  În perioadele în care s-au desfășurat procesele electorale, respectiv alegerile locale 

din data de 27.09.2020 și cele parlamentare din data de 06.12.2020, au fost dispuse 

măsuri legale ce au condus la respectarea ordinii și liniștii publice, fără a fi înregistrate 

evenimente deosebite.  

 

 

I. Relația cu minorităților naționale 

I.1 Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de 

îmbunătățire a situației romilor 

În contextul pandemiei de COVID -19, activitatea Biroului Județean pentru Romi 

și a Grupului de Lucru Mixt, s-a desfășurat în anul 2020 exclusiv în sistem on-line.  

Astfel, reprezentantul BJR Suceava, a participat la un numar de 3 videoconferințe 

naționale, organizate prin Cisco Webex, la inițiativa Agenției Naționale pentru Romi. În 

cadrul videoconferințelor s-au pus în discuție problemele cu care se confruntă 

comunitățile de romi în perioada de criză generată de pandemie, s-au identificat soluțiile 

imediate în vederea gestionării problemelor socio-medicale și s-au stabilit măsuri în 

vederea asigurării unei comunicări eficiente atât cu autoritățile locale cât și cu 

comunitățile de romi din județul Suceava. 
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Totodată, reprezentantul BJR a participat, săptămânal, la videoconferințe cu 

reprezentanții ANR, pe regiuni de dezvoltare, respectiv, în vederea gestionării situațiilor 

punctuale identificate în județ precum asigurarea necesarului minim de resurse de 

subzistență, facilitarea accesului la apă potabilă, furnizarea materialelor sanitare de 

urgență. 

 

I.2 Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. 

Identificarea problemelor și implicarea în rezolvarea acestora 

În vederea asigurării participării/reprezentării la acţiunile reprezentative ale  

organizatiilor minorităţilor naţionale de la nivelul judeţului, a Uniunii Ucrainenilor din 

România și a Uniunii Polonezilor din Romania, Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava, 

s-a implicat în acorda sprijinul solicitat, dar cu respectarea condițiilor sanitare impuse de 

contextul epidemiologic în care s-au desfășurat acestea. 

 

J. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a actelor normative  

J.1 Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea 

siguranței unităților de învățământ, cu modificările  ulterioare  

La nivelul judeţului Suceava a fost întocmit şi aprobat de către Prefectul judeţului 

Suceava, Planul Teritorial Comun de Acţiune - Cadru pentru creşterea gradului 

de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei 

juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. Pentru finalul anului 2019-2020, planul nu a avut aplicabilitate.  

La nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava au fost 

întocmite planuri locale comune de acţiune - cadru pentru creşterea gradului de 

siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în 

incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

În contextul epidemiologic actual și având în vedere că școala se desfășoară în 

prezent doar on-line, aplicabilitatea planului a fost limitată la perioada de debut al 

noului an școlar 2020 – 2021, perioada în care elevii au fost în clase.   

Pentru începerea noului an școlar 2020 – 2021, în contextul epidemiologic actual, 

a fost organizată în luna septembrie din anul trecut o videoconferință cu primarii, în 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SUCEAVA 

RAPORT DE ACTIVITATE – 2020 
 

 

 49

care au fost discutate măsurile suplimentare care se impun pentru reluarea cursurilor, 

cu prezența elevilor la clase.   

 

K . Alte activități  

          K.1 Participarea la efectuarea acțiunilor de control ce i-au fost 

solicitate prefectului de către ministere sau alte instituții ale administrației 

centrale  

În conformitate cu solicitările Ministerului Apelor și Pădurilor și a 

Administrației Naționale ”Apele Române”, în perioada 28-30 septembrie 2020, o 

comisie formată din reprezentanți ai Instituției Prefectului-județul Suceava, 

Administrației Bazinale de Apă ”Siret” Bacău, Sistemului de Gospodărire a Apelor 

Suceava, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” al județului Suceava și 

A.N.I.F. –Filiala teritorială de Îmbunătățiri Funciare Suceava a desfășurat o verificare a 

stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 

inundațiilor de pe râurile din județul Suceava, indiferent de deținător. 

Au fost verificate: 

-existența planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor;  

-modul de realizare a avertizării populației;  

-funcționarea sistemelor de avertizare în caz accidente la baraje; 

-stocurile minime de materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor, 

ghețurilor și poluărilor accidentale, afișarea hărților de risc; 

-modul de realizare a monitorizării și supraveghere al punctelor critice de pe 

cursurile de apă;  

- stadiul lucrărilor hidrotehnice de diminuare a riscului la inundații; 

-stadiul lucrărilor de corectare a torenților din fondul forestier; 

-starea tehnică și funcțională a construcțiilor cu rol de apărare împotriva 

inundațiilor. 

 

K. 2 Acțiuni pentru urmărirea aplicării Programului de Guvernare la 

nivelul județului  

În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f) din HG nr. 460/2006 pentru aplicarea 

unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificările și completările ulterioare, la 
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nivelul Instituției Prefectului-județul Suceava a fost elaborat Raportul privind starea 

economico-socială a judeţului Suceava în anul 2019, în care au fost  prezentate 

evoluțiile înregistrate privind indicatorii specifici ai domeniilor de interes, comparativ cu 

anul precedent. Astfel, analiza a vizat următoarele direcții: 

1. Evoluția principalelor sectoare economice;  

2. Amenajarea teritoriului, urbanism, locuințe, servicii publice de gospodărire comunală;  

3. Stadiul realizării programului de investiții;  

4. Comerț și protecția consumatorului;  

5. Starea de sănătate a populației;  

6. Combaterea sărăciei și șomajului;  

7. Protecția mediului;  

8. Siguranța cetățeanului și nivelul de infracționalitate la nivelul județului;  

9. Protecția copilului și a persoanelor cu dizabilități;  

10. Relații externe, cooperare regională și transfrontalieră, programe și acțiuni cu 

finanțare externă.  

Prioritățile principalelor direcții de acțiune pentru realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de guvernare 2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1 din 14 

martie 2020 pentru acordarea încrederii Guvernului pentru realizarea Programului de 

Guvernare au fost cuprinse în Planul de acţiuni pentru anul 2020 în vederea 

realizării în judeţul Suceava a obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare structurat pe 16 capitole, respectând structura Programului de Guvernare 

care transferă responsabilități în plan local pe 138 direcții de acțiune/obiective, în 

cadrul cărora au fost identificate 481 acțiuni punctuale care revin în sarcina 

serviciilor publice organizate la nivel județean și/sau autorităților administrației publice 

locale vizând impactul semnificativ generat asupra dezvoltării economico-sociale a 

județului Suceava.  

La stabilirea indicatorilor de măsurare a rezultatelor s-a avut în vedere 

posibilitatea cuantificării acestora, fie sub formă de număr unitar (ex.: număr controale, 

număr acțiuni, număr probe etc.), fie sub formă de procent (ex.: 100% solicitări 

prelucrate).  

 Modul de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Planul de actiuni au fost 

monitorizate semestrial în conformitate cu macheta transmisă de Ministerul 
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Afacerilor Interne prin radiograma nr. 16404 din 30.06.2020, dar a  fost continuată  și 

activitatea de monitorizare lunară a modului de realizare a acțiunilor cuprinse în 

Planul de acțiuni pentru anul 2020 în vederea îndeplinirii obiectivelor Programului de 

Guvernare 2020, care s-a întocmit cu termenul de realizare în luna respectivă.  

 

K.3. Implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate  POAD  

   Implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – 

POAD s-a realizat în baza dispozițiilor H.G. nr. 784/2014, pentru stabilirea unor măsuri 

necesare implementării programului . 

La solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, în vederea desfășurării în bune 

condiții a Programului ”Acordarea de ajutoare alimentare și produse de igienă în cadrul 

POAD 2019/2021”: În județul Suceava, derularea POAD 2019/2020, tranșa II – produse 

de igienă și produse alimentare, tranșa I, s-au realizat în conformitate cu prevederile 

Ordonanței de urgență nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în 

vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 

POAD, astfel au beneficiat un număr de 60.922 persoane eligibile în acest 

program. 

Distribuirea produselor de igienă s-a făcut, către categoriile defavorizate, până la 

data de 17 august 2020, iar produsele alimentare au fost distribuite până la data de 

30.10.2020, având în vedere că în perioada campaniei electorale 27.08. – 27.09.2020, 

nu s-a realizat nici o distribuire. 

 

Tichete sociale electronice pentru  masă caldă: 

Conform prevederilor OUG 115/2020 la sediul Instituției Prefectului-Județul 

Suceava s-a realizat procedura pentru recepția suporturilor electronice (card-uri) pentru 

tichete sociale pentru mese calde, în două tranșe, respectiv în data de 06.11.2020 și în 

data de 11.11.2020 întocmindu-se procese verbale de recepție în acest sens. Numărul 

total al suporturilor electronice recepționate a fost de 12.074 , din care 11.872 

fiind pentru persoane vârstnice și 202 pentru persoane fără adăpost. 

În perioada 16-18 noiembrie 2020,s-a realizat procedura pentru distribuție către 

reprezentanții U.A.T-uri din județul Suceava desemnați prin Ordinul Prefectului 
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nr.917/11.11.2020, a suporturilor electronice (card-uri) pentru tichete sociale pentru 

mese calde, care au procedat la distribuirea plicurilor mai sus-menționate către 

beneficiarii finali până la data de 27.11.2020; 

Din totalul de 12.074 carduri, 11.314 au fost distribuite persoanelor 

eligibile. Din cele 760 de carduri care nu au fost distribuite până acum din diverse 

motive (lipsa persoanelor de la domiciliu, adrese noi ale titularilor cardurilor, persoane 

titulare devenite neeligibile conform datelor transmise de Casa Județeană de Pensii, 

decese), un număr de 146 de carduri au fost refuzate de către persoanele 

titulare. 

 

Tichete sociale pentru sprijin educațional: 

La nivelul Instituției Prefectului-județul Suceava s-a constituit prin Ordinul 

Prefectului nr. 345/25 august 2020, Grupul de lucru pentru derularea Schemei naționale 

de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați (S.N.S.E.D.) care are 22.500 benefeciari  

Listele cu beneficiarii finali, pe cele trei categorii, preșcolar, primar și gimnazial 

au fost întocmite și asumate la nivelul UAT-urilor și transmise Instituției Prefectului-

județului Suceava până la data de 15 septembrie 2020. 

Lista finală a beneficiarilor din județul Suceava a fost centralizată la nivelul 

Instituției Prefectului-județul Suceava și transmisă către Ministerul Fondurilor Europene 

– Serviciul de Implementare POAD la data de 30 septembrie 2020 și însumează un 

număr de 22.500 beneficiari din cele trei categorii prevăzute de OUG 133/2020. 

Ulterior baza de date a fost completată cu veniturile/membru de familie și retransmisă 

MFE la data de 14 octombrie 2020. 

 

K. 4  Alte activități  

 Procese  electorale  

În vederea bunei organizări a celor două procese electorale din anul 2020 – 

pentru alegerile autorităților locale - a primarilor, consilierilor locali, a 

președintelui consiliului județean și a membrilor consiliului județean  din 27 

septembrie precum și  alegerile pentru membri în Parlamentul României- 

Camera Deputaților și Senat  din  06 decembrie 2020,  prin ordin al Prefectului s-

au constituit  Comisiile Tehnice Județene și Grupurile tehnice auxiliare care au asigurat 
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sprijinul tehnic și logistic pentru Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.35 

Suceava. 

 Prin măsurile dispuse și implementate în cele 560 de secții de votare de la nivelul 

judetului Suceava au fost asigurate toate condițiile tehnice și de legalitate în vederea  

desfășurării acestor procese electorale.  

 
Activitatea pe linie de arhivă la instituția prefectului a constat în gestionarea 

depozitelor de arhivă, a solicitărilor de ieșire/returnare a unităților arhivistice din 

depozite și completarea registrelor de depozit (au fost scoase și returnate în depozitele 

de arhivă 406 de unități arhivistice). 

Au fost efectuarea inventarierea unităților arhivistice constituite în perioada 2005 

– 2018 în cadrul: Serviciului Controlul legalității actelor și contencios administrativ, 

Compartimentului fond funciar, Compartimentului Informare, relații publice, secretariat 

și aplicarea apostilei, Compartimentului audit public intern, Compartimentului 

monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, Compartimentului dezvoltare economică 

și programe și Compartimentului financiar-contabil. 

Au fost efectuate lucrări de întreținere și igienizare a depozitelor de arhivă. 

În anul 2020, Instituția Prefectului a avut o colaborare sustenabilă cu Consiliul 

Județean Suceava, Primăria municipiului Suceava și celelalte 113 primării, sectorul 

neguvernamental și alte forme de asociere reprezentative, organizații sindicale, precum 

și cu mass-media locală.  

De asemenea, menționăm faptul că la nivelul Instituției Prefectului-județul 

Suceava pentru realizarea activităților de prevenire în domeniul combaterii traficului de 

persoane și a consumului de droguri funcționează, prin ordine de prefect, echipa 

interinstituţională de lucru pentru realizarea cooperării în domeniul prevenirii şi 

combaterii traficului de persoane la nivelul judeţului Suceava și Grupul de lucru pentru 

elaborarea, implementarea, monitorizarea Strategiei Judeţene Antidrog 2014-2020 şi a 

Planului de Acţiune 2017-2020. În cadrul acestor entități își aduc contribuția atât 

instituții publice, cât și organizații neguvernamentale. 
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Cap. V. SUPORT DECIZIONAL 

 

1. Controlul intern managerial, registrul riscurilor, registrul 

procedurilor  

    Activitatea Instituției Prefectului - județul Suceava, a urmărit realizarea priorităţilor 

asumate, iar prin activitatea desfăşurată, utilizarea raţională şi eficientă a resurselor 

financiare repartizate, asigurarea suportului necesar în vederea asigurării unor condiţii 

cât mai bune de muncă dar, mai ales, gestionarea eficientă a resurselor umane de care 

a dispus. 

 S-a realizat activitatea de urmărire a realizării obiectivelor prin monitorizarea 

permanentă a activităţilor realizate în săptămâna de raportare, precum şi a planurilor de 

activitate pe săptămâna următoare celei de raportare, întocmite săptămânal de către 

salariaţi. 

La nivelul fiecărui serviciului, au fost întocmite săptămânal, situaţia activităţilor 

realizate în săptămâna de raportare, precum şi a planurilor de activitate pe săptămâna 

următoare celei de raportare.  

Planificarea activităţilor s-a analizat atât în cadrul şedinţelor la nivelul serviciului  

cât şi la nivelul instituţiei în cadrul şedinţelor operative, săptămânale, organizate la 

nivelul conducerii.  

  Controlul realizat a avut în vedere respectarea principiilor legalităţii, obiectivităţii, 

eficienţei, eficacităţii, adaptării controlului, al stimulării salariatului, executându-se în 

mod continuu.  

 Rezultatele controalelor au fost materializate prin procesele verbale întocmite în 

registrul de procese verbale al şefului de serviciu, înregistrat în Registrul unic. Au fost 

înregistrate un număr de 5 procese verbale, în care au fost  cuprinse inclusiv verificările 

stabilite în monitorizarea  activităţilor în care au fost identificate riscurile la corupţie. 

    Activităţile individuale au fost stabilite pentru fiecare salariat prin fişa postului  în 

sensul realizării obiectivelor individuale şi specifice şi se revizuiesc, ca urmare a 

reevaluării obiectivelor specifice când se constata modificări ale premizelor iniţiale.  

Au fost reactualizate toate fișele de post ale salariaților serviciului. 

Procesul de gestionare a riscurilor și de monitorizare a indicatorilor de performanță a 

cuprins:  
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- Autoevaluarea la 31.12.2019 și evaluarea procesului de gestionare al riscurilor și 

monitorizarea indicatorilor de performanță la nivelul structurilor funcționale pentru anul 

2019; 

- Evaluarea implementării activităților din Programul de dezvoltare SCIM pe anul 

2019; 

- Monitorizarea Planului de activități/management la nivelul sem. I 2020; 

- Registrul de riscuri la corupție; 

- Fișele de alertă la risc; 

- Lista activităților desfășurate la nivelul Instituției Prefectului – județul Suceava în 

anul 2020 (nr. 21172/2020); 

- Lista activităților procedurabile (nr. 21173/2020) ; 

- Inventarul centralizat al situațiilor generatoare de întreruperi la nivelul Instituției 

Prefectului – județul Suceava în anul 202020 (nr. 21175/2020); 

- Registrul funcțiilor sensibile (nr. 21179/2020);  

- Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile (nr. 21178/2020);  

- Registrul funcțiilor sensibile (nr. 21179/2020); 

- Planul de măsuri pentru asigurarea diminuării funcțiilor sensibile (nr. 21180/2020); 

-Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile (nr. 

21176/2020); 

- Planul pentru implementarea măsurilor de control (nr. 21177/2020).  

La nivelul fiecărui serviciu, au fost întocmite și prezentate conducerii, situaţia 

activităţilor realizate în săptămâna de raportare, precum şi planurile de activitate pe 

săptămâna următoare celei de raportare, Planul de activitate trimestrial, Bilanţul, 

informări.  

S-a comunicat în permanenţă între servicii pentru evitarea oricăror disfuncţionalităţi  

şi asigurării  convergenţei şi coerenţei  deciziilor .  

Obiectivele comune s-au realizat prin colective de lucru stabilite în baza ordinelor 

prefectului sau note interne. Analizele s-au realizat în mod constant în şedinţele 

operative, sau ori de câte ori situaţia a impus-o. Prin colaborare directă cu personalul de 

specialitate, şefii structurilor au asigurat coordonarea şi supravegherea activităţii, pentru 

rezolvarea  sarcinilor de serviciu.  
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Au fost analizate şi stabilite cunoştinţele şi aptitudinile necesare în vederea 

îndeplinirii sarcinilor/atribuţiilor asociate fiecărui post. În acest sens, s-au întocmit 

rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate şi s-au stabilit  obiectivele pentru anul 

următor. Posturile din cadrul serviciului  sunt încadrate cu persoane care îndeplinesc 

condiţiile de studii şi experienţă  impuse de  activităţile pe care le desfăşoară. În fişele 

postului s-au prevăzut cunoştinţele şi aptitudinile necesare ocupantului postului.  

Salariaților instituției le-au fost aduse la cunoştinţă documentele actualizate privind 

misiunea entităţii, regulamentele interne şi fişele posturilor. Actualizările atribuţiilor 

postului au fost  aduse la cunoştinţă fiecărui salariat prin fişa postului, pe bază de 

semnătură. Noutăţile legislative au fost făcute cunoscute salariaţilor în fiecare zi  prin 

programul legislativ la care are acces fiecare salariat, iar ordinele ministrului MAI sau 

alte precizări venite din partea ministerului, prin note interne, postate pe site-ul/reţeaua 

internă.  

Modificările din ROF-ul şi ROI-iul instituţiei, aprobate prin ordin al prefectului au fost 

aduse la cunoştinţa personalului prin comunicare pe e-mail şi postare pe site-ul intern.  

Conform procedurii interne privind circuitul documentelor la nivel de instituţie, 

lucrările salariaţilor se avizează de către şeful serviciului înainte de a fi predate spre 

semnare conducerii instituţiei.  

Activităţile individuale au fost stabilite pentru fiecare salariat prin fişa postului în 

sensul realizării obiectivelor individuale şi specifice şi au fost revizuite ca urmare a 

reevaluării obiectivelor specifice când se constată modificări ale premizelor iniţiale. 

Au fost analizate procedurile de sistem transmise de către ordonatorul principal de 

credite spre consultare și, acolo unde a fost cazul s-au formulat puncte de vedere în 

scris. 

Au fost diseminate la nivel de serviciu procedurile de sistem transmise de către 

ordonatorul principal de credite spre aplicare. 

În conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018 s-au întocmit revizuit o serie de 

proceduri, activitate fiind în continuă dinamică. 

La data  de 31.12.2020 indicatorii  principali la nivelul instituției  se prezintă astfel: 

 - obiectivele generale  - 11  

- obiective specifice – 58    

- activităţi procedurabile - 121 
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- proceduri elaborate -134 (din care 6 PS transmise de MAI) 

 -funcţii sensibile – 24 

- persoane care ocupă funcții sensibile - 76 

 -indicatori de performanță asociaţi  obiectivelor specifice – 74  

- riscuri – 42 (din care 17 aplicația MARK) 

 

În anul 2020, Comisia de Monitorizare s-a întrunit în 10 ședințe, fiind încheiate 

minute/procese verbale. Problematicile analizate și aprobate au fost consemnate în 

procesele verbale de ședință încheiate. 

 
2. Audit intern  

Activitatea de audit în anul 2020 s-a desfăşurat în baza legislatiei specifice, 

domeniile auditabile fiind ierarhizate în funcţie de probabilitatea de apariţie a riscurilor, 

respectiv gravitatea consecinţelor şi durata acestora. 

Elaborarea Planului anual de audit s-a făcut respectând structura, termenele şi 

relevanţa ariei auditate, în conformitate cu metodologia promovată de Direcţia Audit 

Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

În anul 2020, în activitatea de audit au fost abordate domeniile: bugetul 

instituţiei, evidenţa şi elaborarea paşapoartelor, procesul electoral, managementul 

resurselor umane, controlul intern. 

Activitatea de audit din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava se 

desfăşoară sub directa monitorizare şi supervizare a Serviciului 2 Audit Intern pentru 

instituţiile prefectului şi alte structuri ale MAI din cadrul Direcţiei Audit Public Intern şi 

cu informarea conducătorului instituţiei. 

 

3. Etică și conduită 

Personalului i-au fost aduse la cunoştinţă documentele actualizate privind misiunea 

entităţii, regulamentele interne şi fişele posturilor. Actualizările atribuţiilor postului au 

fost aduse la cunoştinţă fiecărui salariat prin fişa postului, pe bază de semnătură. 

Noutăţile legislative au fost făcute cunoscute salariaţilor în fiecare zi  prin programul 

legislativ la care are acces fiecare salariat, iar ordinele ministrului MAI sau alte precizări 

venite din partea ministerului, prin note interne, postate pe site-ul/reţeaua internă. 
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ROF-ul şi ROI-iul instituţiei, aprobate prin ordin al prefectului sunt aduse la cunoştinţa 

personalului prin comunicare pe e-mail şi postare pe site-ul intern. 

 În condițiile abrogării Legii nr. 7/2004 și al Legii nr. 477/2004 prin OUG nr. 

57/2019, funcționarilor publici și personalului contractual i s-a adus la cunoștință 

prevederile Codului administrativ în ceea ce privește drepturile și îndatoririle ce le revin 

în exercitarea atribuțiilor prin Nota internă nr. 1577/40/8/2020 care a fost transmisă 

prin rețeaua intra-net. 

           Salariaţii beneficiază de consiliere etică şi li se aplică un sistem de monitorizare 

a respectării normelor de conduită. 

 Prin Ordinul prefectului nr. 158/2020 a fost desemnat consilierul de integritate şi 

a fost constituit  grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei.  

Salariaţii au fost consiliaţi etic la solicitarea acestora, sau atunci când situaţia a  

impus-o. Pentru anul 2020, au fost consiliați etic un număr de 2 funcționari publici 

datorită unor situații ce s-a apreciat de către conducere că necesită consiliere etică. 

 Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului serviciului au fost depuse la 

persoana responsabilă care are această atribuţie prin fișa postului, în termen legal, fiind 

afişate pe site-ul instituţiei. 

 La nivel de instituţie este aplicabilă procedura internă 053 privind etica şi 

integritatea la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava. Salariaţii instituţiei nu au 

primit bunuri cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea funcţiei, 

pentru a fi înregistrate în registrul constituit în baza Legii nr. 251/2004 şi înregistrat sub 

nr. 222/2014. 

 

4. Protecția informațiilor clasificate 

În cadrul Instituției Prefectului – Județul Suceava, pe parcursul anului 2020: 

 - au fost întocmite, înregistrate și gestionate documente clasificate conform 

legislației în vigoare; 

- au fost gestionate Sistemele Informatice Și de Comunicații (SIC) în care sunt 

vehiculate formații clasificate, conform Procedurilor Operaționale de Securitate 

aprobate; 

- au fost reacreditate SIC-urile care gestionează mesageria electronică criptată; 
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 - a fost efectuată instruirea personalului din cadrul instituției prefectului, conform 

Planului de pregătire a personalului aprobat pentru anul 2020; 

 - au fost descărcate, înregistrate și puse în circuitul documentelor, un nr. de 

1143 radiograme;  

 - s-au realizat activități de predare primire a poștei militare și de înregistrare a 

documentelor clasificate în registrele de evidență special constituite. 

 

5. Prevenirea și combaterea corupției. Actualizarea riscurilor la 

corupție și monitorizarea lor  

Pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016–2020 prin ordin al 

prefectului a fost constituit Grupul de lucru pentru prevenirea faptelor de 

corupţie la nivelul Instituţiei Prefectului, judeţul Suceava şi consilierul de 

integritate desemnat prin ordin al prefectului.  

Utilizând aplicaţia informatică Managementul Asistat al Riscurilor de Corupţie – 

MARC implementată de Ministerul Afacerilor Interne, Grupul de lucru pentru prevenirea 

corupţiei a urmărit:  

 Identificarea riscurilor de corupţie şi realizarea unui inventar al acestora, apt să 

surprindă gama de ameninţări potenţiale existente în activitatea specifică structurilor 

instituţiei;  

 Particularizarea circumstanţelor ce determină sau favorizează manifestarea corupţiei, 

încercându-se identificarea elementelor comune şi a celor specifice fiecărei structuri;  

 Identificarea tipurilor de consecinţe asupra obiectivelor specifice ale fiecărei structuri a 

instituţiei, determinate de materializarea unor riscuri de corupţie;  

 Identificarea ansamblului de măsuri generale şi specifice, aplicate pentru controlul 

riscurilor de corupţie, corespunzător fiecărui domeniu de activitate;  

 Realizarea unei analize a cadrului normativ care determină sau favorizează expunerea 

la corupţie a activităţilor desfăşurate de structurile instituţiei;  

 Identificarea măsurilor suplimentare de control pentru minimizarea expunerii la riscuri 

a structurilor;  

 Formularea unor recomandări pentru implementarea măsurilor de control şi evaluarea 

expunerii la riscuri de corupţie a structurilor.  
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Demersurile de identificare, descriere şi estimare a riscurilor de corupţie au avut 

ca finalitate întocmirea Registrului riscurilor de corupţie, instrument care a evaluat 

capacitatea instituţiei de a face faţă factorilor actuali sau potenţiali ce pot favoriza 

apariţia unor acte de corupţie, respectiv a consolidat mecanismele de prevenire/control 

existente la fiecare nivel, contribuind la fundamentarea necesităţii adoptării unor măsuri 

suplimentare care să răspundă mult mai concret problemelor identificate.  

Revizuirea riscurilor şi a procesului de gestionare a acestora s-a realizat 

semestrial/anual de către responsabilii de risc, care au evaluat riscurile din sfera lor de 

responsabilitate, stadiul de implementare şi eficacitatea instrumentelor de control intern 

utilizate.  

Ca urmare a activității realizate la nivelul Instituţiei Prefectului, judeţul Suceava 

putem concluziona că  :  

 nu au fost înregistrat incidente legate de furnizarea de informaţii către mass-media 

sau alte instituţii .  

 soluţionarea petiţiilor şi a cererilor de informaţii de interes public s-a efectuat în 

termene şi doar în condiţiile legii;  

 au fost respectat procedurile privind transparenţa decizională;  

Riscurile la corupţie care au fost identificate şi inventariate, fiind înscrise în 

Registrul de riscuri prin utilizarea aplicaţiei informatice Managementul Asistat al 

Riscurilor de Corupţie – MARC. Registrul este în format electronic şi a fost înregistrat în 

Registrul registrelor la nr. 413/2020. – 17 riscuri.  

Acolo unde este cazul, se fac verificări de către şeful serviciului, consemnate în 

registrul de procese verbale în monitorizarea  activităţilor în care au fost identificate 

riscurile la corupţie. 

 Au fost analizate procedurile de sistem transmise de către ordonatorul principal 

de credite spre consultare și, acolo unde a fost cazul s-au formulat puncte de vedere în 

scris. 

 Au fost diseminate procedurile de sistem transmise de către ordonatorul principal 

de credite spre aplicare. 

 S-a desfășurat acțiunea de verificare a stadiului implementării şi dezvoltării  

sistemului de control intern/managerial la data de 31.2.2019, respectiv 30.06.2020, 

întocmindu-se Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării întocmite la nivel de 
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instituție, și Situația centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de control 

intern/managerial. 

În ceea ce priveşte domeniul ”educaţiei anticorupţie”, aşa cum prevede SNA 

2016-2020, cunoaşterea de către angajaţi a normelor etice care guvernează exercitarea 

funcţiei publice, a atribuţiilor de serviciu, constituie precondiţii esenţiale pentru 

integritatea instituţională.  

Pentru instituirea culturii anticorupţie, ofiţerii de prevenire din cadrul Serviciului 

Judeţean Anticorupţie Suceava au efectuat o sedință de instruire privind problematica 

anticorupţie în cadrul cărora au avut loc dezbateri privind bunele practici dezvoltate în 

implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020, măsurile de prevenire şi 

combatere a conflictelor de interese fraudelor în achiziţiile publice, campanii de 

informare privind legislaţia aplicabilă în domeniul prevenirii şi combaterii faptelor de 

corupţie, obligativitatea funcţionarilor de a sesiza de îndată procurorul sau organul de 

cercetare penală în situaţia în care a luat la cunoştinţă despre săvârşirea unei infracţiuni 

în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile, creşterea simţului civic 

prin cunoaşterea şi aplicare prevederilor legale referitoare la avertizorii de integritate 

(Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, prezentarea unor situaţii 

reale cu implicarea în fapte de corupţie a personalului MAI (acţiuni de prindere în 

flagrant, teste de integritate, spoturi etc.). 

 

 

Cap . VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

 

1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența 

Pașapoartelor Simple  

 

    La nivelul Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor 

Simple Suceava activitatea de preluare cereri/ documente şi de soluţionare a acestora s-

a  desfăşurat pe două paliere:  

-  la ghişeul serviciului (paşapoarte simple electronice şi temporare); 
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- prin misiunile şi oficiile consulare ale României în străinătate – MDOC (numai 

paşapoarte simple electronice). 

Evoluția epidemiologică la nivelul României respectiv a județului a influențat, 

volumul, ritmul și modalitatea de derulare a activităților specifice serviciului și implicit au 

fost adaptate măsurilor de prevenție și protecție a personalului și a cetățenilor care au 

accesat serviciile instituției noastre. În acest context au fost puse în aplicare cu 

celeritate măsuri organizatorice urmare a dispozițiilor organismelor superioare și care au 

reflectat prevederile actelor normative privind instituirea stării de urgență sau de alertă. 

Prin urmare indicatorii statistici arată o scădere a solicitărilor înregistrate la nivelul 

serviciului, pe linii de muncă, astfel: 

 

1.Activitatea de emitere paşapoarte: 

  1.1. La ghișeele serviciului au fost preluate 29.301 cereri de eliberare a 

paşapoartelor din care: 

- 26.810 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice; 

-   2.491 cereri de eliberare a paşapoartelor simple temporare.  

Activitatea prin punctul de lucru mobil Rădăuți – suspendată din 11.03.2020; 

până la această dată s-au preluat prin Punctul de Lucru Rădăuți un număr de 762 cereri 

și s-au eliberat un număr de 626 cereri. 

1.2 Prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate în 

perioada 01.01.2020-31.12.2020, au fost primite şi soluţionate de serviciul nostru 

9.992 cereri. 

1.3  Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate(CRDS) au fost preluate: 

- la ghişeele serviciului un număr de 966 cereri (916 cereri pentru pașapoarte simple 

electronice și 50 cereri pentru pașapoarte simple temporare).  

Cu privire la stabilirea domiciliului din străinătate în România de la serviciile 

publice comunitare locale de evidență a persoanelor s-au primit și verificat în evidențele 

de pașapoarte 480 cereri. 

În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 numărul total al cererilor pentru eliberarea 

pașapoartelor simple (electronice și temporare) soluționate de serviciul nostru este de 

29.301(ghișee)+9.992(MDOC)=39.293 cereri. 
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 În anul 2020 s-au emis un număr de 27.307 paşapoarte, din care: 

         -  2.469  paşapoarte simple temporare, din care 48 CRDS. 

         - 24.838 paşapoarte simple electronice, din care 926 CRDS; 

În procesul de emitere s-au înregistrat 32 rebuturi din care 17 pașapoarte simple 

temporare (1-rebut de emitere, 2 defect de fabricație,  14 rebuturi tehnologice datorate 

imprimantei) și 15 pașapoarte simple electronice (rebut de emitere). 

1.4. Prin ghişeul eliberări al serviciului au fost “livrate către solicitant” un număr 

de 22.212 pașapoarte simple, din care:  

        -   2.419 paşapoarte simple temporare;  

        -   19.793 paşapoarte simple electronice,  

S-au  înmânat 2.505 adeverinţe privind existența limitării exercitării dreptului 

la libera circulaţie a cetățenilor români în străinătate. 

Prin curier au fost livrate către solicitanți un număr de 4.979 de paşapoarte 

simple electronice. 

1.5. Au fost sancţionate contravenţional la regimul paşapoartelor 257 persoane . 

 

2. Activitatea de prevenire şi constatare a cazurilor de încălcare a 

regimului paşapoartelor, aplicarea măsurilor restrictive şi relaţii consulare: 

- 749 comunicări primite de la instanţele de judecată privind dispunerea de măsuri de 

suspendare temporară a dreptului la libera circulaţie pentru 866 persoane; 

- 91 acţiuni desfăşurate în teren/de la distanță (telefon/poșta, poșta electronică), în 

vederea punerii în aplicare a măsurii, din care: 

a) 75 paşapoarte retrase la momentul instituirii măsurilor restrictive;  

b) 14 procese verbale întocmite pentru lipsă la domiciliu şi transmise ulterior la 

instanţa de judecată; 

c)   2 declarații de pierdere a pașaportului; 

- 68 menţiuni în evidenţă referitoare la persoane decedate și respectiv 7 privind 

persoane accidentate în străinătate; 

- 99 cetăţeni români reţinuţi sau arestaţi ce au încălcat legile statelor în care au călătorit 

şi despre care a fost informat şi Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. 

Suceava; 
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- 2.505 persoane verificate şi au fost eliberate 2.505 adeverinţe care atestă sau infirmă 

existenţa limitării dreptului la libera circulaţie în străinătate, rezultat comunicat lunar 

Serviciului cooperare şi reglementări în domeniul relaţiilor de muncă în străinătate din 

cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte). 

 

Centralizator preluare cereri şi eliberare paşapoarte în anul 2020 

MDOC - misiuni diplomatice și oficii consulare  

CRDS  - cetățeni români cu domiciliul in străinătate 

 

 

Cereri paşapoarte electronice 

Cereri  

paşapoarte 

temporare 

    Paşapoarte 

eliberate 

 

 

 

36.802=26.810(ghişee)+9.992(MDOC) 2.491 
   27.191= 

22.212 (ghișee)+ 

4.979 (curier) 

Pas. electronic 

(ghişee+MDOC) 

Pas. electronic  

CRDS(ghişee) 

  

36.802=26.810(ghișee Sv+PLMRti)              

+ 9.992(MDOC)                     

916 (ghișee) 

Ghişee 

SPCP 

Suceava 

Ghişeu 

PLM 

Rădăuţi 

 

MDOC 

 

Pas. 

temp. 

Pas. 

temp 

CRDS 

Pas.electr. 

din care 

prin:PLMR şi 

curier 

Pas. 

temp. 

26.048 762 9.992 2441 50 
24.772/ 

626 (PLM) și 

4.979(curier) 

2.419 

TOTAL CERERI PAȘAP. SOLUȚIONATE  

39.293=29.301(ghişee)+9.992(MDOC) 

TOTAL PAȘAP. 

ELIB.  = 27.191 
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2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare 

a Vehiculelor 

 

În perioada 01.01-31.12.2020 activitatea Serviciului public comunitar regim 

permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor Suceava s-a desfășurat, ca și 

activitatea celorlalte instituții publice, în concordanță cu măsurile dispuse pentru 

reducerea riscului răspândirii pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2. 

Atât încetarea activității serviciului pe perioada instituirii stării de urgență pe 

teritoriul României cât și măsurile de prevenire a răspândirii virusului au influențat 

negativ rezultatele obținute în perioada analizată. 

În plus, activitatea serviciului a fost grav afectată de problemele de personal 

generate atât de acțiunea DNA-S.T. Suceava de la sfârșitul lunii noiembrie 2020 (6 

lucrători arestați, 3 lucrători împotriva cărora a fost dispusă măsura controlului judiciar, 3 

lucrători având calitatea de suspect) cât și de alte cauze( un lucrător aflat în concediu de 

creștere a copilului și un lucrător aflat în concediu medical). 

Cu toate acestea, lucrătorii serviciului au desfăşurat în perioada analizată un 

important volum de muncă pentru deservirea publicului, parcul auto ajungând la un 

număr total de 277166 vehicule (față de258374 la sfârșitul anului 2019), plus +18792 

dar şi pentru derularea în condiţii optime a activităţilor specifice pe linie de permise de 

conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 

 

I. Pe linie de înmatriculare a vehiculelor şi autorizare provizorie: 

În perioada analizată: 

 au fost efectuate un număr de 40.303(față de 51.344 în anul 2019), certificate de 

înmatriculare   

 - au fost efectuate 11.041 operaţiuni de înmatriculare în circulaţie a vehiculelor, un  

număr  total de 18.272(față de 24.687  în cursul anului 2019), 

 -au fost efectuate 6415  transcrieri. 

 au atribuit un număr de 19.066(față de 23.613 în cursul anului 2019), -4547  

autorizaţii provizorii şi plăci pentru vehiculele care au fost înregistrate provizoriu 

pentru definitivarea documentelor in vederea înmatriculării definitive, pentru dealeri 

autorizaţi, etc.; 
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 au fost efectuate  4326 operațiuni (față de 6.993 în cursul anului 2019),  

 -2667 radieri auto din evidenţe ca urmare a schimbării proprietarului, la cererea 

proprietarului, în cazul dezmembrării,furt,export, etc; 

Analizând structura parcului auto pe categorii de vehicule înmatriculate la nivelul 

judeţului, acesta se prezintă astfel: 

Nr.crt. Categoria Număr 

vehicule    la 

31.12.2019 

Număr 

vehicule la 

31.12.2020 

Diferenţe 

0 1 2 3 4 

1 Autobuz 523 576 +23 

2 Automobil mixt 1483 1446 -37 

3 Autoprop.lucrări 2 2 0 

4 Autoremorcher 3 3 0 

5 Autorulotă 11 11 0 

6 Autospecială 178 170 -8 

7 Autospecializată 1309 1296 -13 

8 Autotractor 725 719 -6 

9 Autoturism 197693 212334 +14641 

10 Autoutilitară 36025 38636 +2611 

11 Autovehicul spec. 802 886 +84 

12 Microbuz 712 708 -4 

13 Moped 2 2 0 

14 Motocar 3 3 0 

15 Motocicletă 456 453 -3 

16 Motociclu 2516 2786 +270 

17 Motocvadriciclu 2 2 0 

18 Motoretă 31 31 0 

19 Remorcă 9593 10316 +723 

20 Remorcă lentă 8 8 0 

21 Remorcă specială 637 734 +97 

22 Scuter 6 6 0 
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23 Semiremorcă 4830 5217 +387 

24 Tractor 123 122 -1 

25 Tractor rutier 700 699 -1 

 TOTAL 258374 277166 +18792 

 

II. Pe linie de permise de conducere şi examinări: 

 

 S- au preluat un număr de 28.460 dosare  (față de 37.919 pe parcursul anului 2019), 

-9459 dosare de candidat pentru obținerea permisului de conducere; 

 Au fost examinate in vederea obţinerii permisului de conducere auto la proba 

teoretica de sala un număr total de 20.865 (față de 27.360 la sfârșitul anului 2019), - 

6495 persoane, din care au fost declarate ,,Admis” un număr de 10.777 (față de 

10.386 la sfârșitul anului 2019), +391 ponderea candidaților declarați ,,Admis”  din 

totalul de candidați ridicându/se la 51,65 %(față de un procent 37,96 % la sfârșitul 

anului 2019).  

La proba practica au fost examinaţi un număr total de 15.605 candidați (față de 

20.951 în cursul anului 2019) - 5346 candidaţi, fiind declaraţi „Admis” un număr de 

11.140(față de 12.404 în cursul anului 2019), -1264 reprezentând un procent de 

71,39%(față de 59,20% în cursul anului 2019) +12,19%.  

 De asemenea, în perioada analizată, au fost preschimbate in documente similare 

româneşti un număr total de 1401(față de 2.213 în cursul anului 2019), -812 permise de 

conducere străine.      

 

 

Cap. VII. COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII 

INTERNAȚIONALE 

 

Cooperararea interinstituțională a fost derulată pe tot parcursul anului 2020 

în condițiile prevederilor legale.  

 În realizarea atribuțiilor prevăzute de legislația in vigoare, Instituția Prefectului - 

județul Suceava și serviciile din subordine au colaborat cu Guvernul României, Ministerul 

Afacerilor Interne, celelalte ministere, agenții sau companii naționale, precum și cu alte 
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structuri subordonate ministerelor, ca de exemplu: Autoritatea Națională pentru 

Restituirea Proprietății, Autoritatea Electorală Permanentă sau Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).  

La nivel județean a avut colaborare sustenabilă cu Consiliul Județean Suceava, 

Primăria municipiului Suceava și celelalte 113 primării, sectorul neguvernamental și alte 

forme de asociere reprezentative, organizații sindicale, precum și cu mass-media locală.  

Totodată, Instituția Prefectului - Județul Suceava a colaborat cu Universitatea 

„Ştefan cel Mare”  

În acest context, subliniem faptul că la toate solicitările înaintate de organizațiile 

neguvernamentale, Instituția Prefectului-județul Suceava a pus la dispoziție suportul 

logistic pe care îl deține în vederea desfășurării diverselor acțiunilor inițiate de acestea.  

 În domeniul relaţiilor internaţionale, activitatea Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Suceava în contextul situației epidemiologice de la nivel mondial.   

 În luna octombrie 2020, prefectul județului Suceava, a primit vizita consulului 

general al Republicii Moldova. 

 Discuțiile au vizat sprijinirea deschiderii și funcționării unei secții de votare în 

municipiul Suceava – incinta Universității Ștefan cel Mare, și dotarea acesteia cu 

logistica tehnică specifică pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova, care au 

avut loc în data de 1 noiembrie 2020 , respectiv 15 noiembrie - turul II). 

 Ca urmare a demersurilor inițiate de Instituția Prefectului-județul Suceava, 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava va pune la dispoziție spațiul necesar pentru 

amenajarea unei secții de votare, spațiu care a fost folosit și la scrutinele electorale 

anterioare și care poate asigura condițiile de protecție pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei, iar Primăria Municipiului Suceava va asigura logistica necesară.  

Pentru monitorizarea activităţilor de relaţii internaţionale, la nivelul Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Suceava s-a actualizat  „Registrul de evidenţă a activităţii de relaţii 

internaţionale”. 
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Cap . VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

 

Informarea instituțiilor publice asupra oportunităților. Evidența 

proiectelor aflate în derulare la nivelul județului. 

Având în vedere că o importantă sursă de finanţare sau de cofinanţare în 

implementarea unor proiecte o constituie fondurile nerambursabile europene, o 

preocupare constantă a Instituției Prefectului-județul Suceava a fost informarea a cât 

mai multor categorii de potențiali beneficiari.  

În vederea cunoașterii oportunităților de finanțare și a calendarului liniilor de 

finanțare eligibile 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 reuniunile în sistem videoconferință care au 

fost organizate de către Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

În contextul epidemiologic cu care ne-am confruntat, informarea pe teme 

europene s-a realizat prin transmiterea on - line de informări  către autoritățile locale, 

serviciile 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.  

 În vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor nerambursabile europene 

la nivel județean, Instituția Prefectului-județul Suceava, în anul 2020, a sprijinit 

implementarea proiectelor derulate atât de autoritățile publice locale, cât și de 

organizațiile din sectorul societății civile.  
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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. 

Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina a încheiat cu Instituția 

Prefectului-județul Suceava un parteneriat care vizează implementarea proiectului cu 

titulatura „ROMA CIVIC – Tineri romi pentru o comunitate cu inițiativă” pe care această 

organizație neguvernamentală l-a depus în cadrul apelului deschis Creșterea incluziunii 

și abilitarea romilor, finanțat prin SEE Grants (South-East Europe Grants) și Norvegiene 

2014-2021 - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor.  

Activitățile din cadrul proiectului propuse pentru a fi implementate în parteneriat 

cu Instituția Prefectului-județul Suceava constau în identificarea liderilor formali și 

informali din comunitatea roma, organizarea de întâlniri consultative cu participarea 

reprezentanților autorităților publice locale și a grupurilor de inițiativă comunitară, 

dezvoltarea de planuri de acțiune locală privind incluziunea romilor, organizarea unei 
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campanii de conștientizare pe teme anti-discriminare și respectarea drepturilor romilor, 

precum și sprijin în organizarea unor cursuri pe teme de anti-discriminare având 

beneficiari personalul și voluntarii din domeniul sănătății, ocupării și asistenței sociale 

din administrație publică și sectorul ONG.  

Activitățile proiectului se vor implementa în minimum 10 comunități de la nivelul 

județului Suceava care au 30% populație cu etnici romi, beneficiari fiind un număr de 

aproximativ 656 de tineri, între vârste cuprinse 16-35 ani.  

Instituția Prefectului este partener în Proiectului Ministerului Afacerilor Interne  

”Management performant la nivelul DGRIP, DGCTI, DSG și instituțiilor prefectului”, cod 

SIPOCA 591/cod MySMIS2014:127548, cofinanțat prin Fondul Social European.  

Obiectivul general: crearea și dezvoltarea unui cadru unitar pentru 

managementul calității și performanței la nivelul DGRIP, DGCTI, DSG și la nivelul celor 

42 instituții ale prefectului 

 

 

Cap . IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

 

1. Informare și relații publice. Numărul de solicitări de informații 

publice 

 În anul 2020, activitatea Instituției Prefectului – județul Suceava s-a desfășurat 

în condiții deosebite având în vedere situația epidemiologică în care s-a urmărit 

asigurarea unui cadru de comunicare transparent, deschis în relaţia cu cetăţeanul şi 

instituţiile care se adresează instituţiei prefectului, a transparenţei acţiunilor 

desfăşurate, în limitele de competenţă ale salariaţilor instituției dar și în condițiile  de 

siguranță sanitară  impuse de legislația în vigoare în stare de urgență respectiv în starea 

de alertă. 

Actualizarea site-ului instituției cu toate informațiile gestionate de instituție și 

care fac obiectul liberului acces la informațiile de interes public a fost realizată în 

permanență . 

Comunicarea intra-instituţională s-a realizat pe pagina de Intranet, unde sunt 

postate informaţii esenţiale şi comunicări ale serviciilor din cadrul instituţiei: note 
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interne, ordinele prefectului, registrele specifice activităţii de secretariat, regulamente, 

proceduri, date de contact ale salariaţilor, primăriilor etc.  

             Asigurarea transparenței în relația cu cetățeanul, s-a realizat și prin 

actualizarea permanentă a documentelor care fac obiectul liberului acces la informațiile 

de interes public ce pot fi consultate în spațiul special amenajat în acest sens.  

În anul 2020, la Instituția Prefectului – județul Suceava s-a realizat asigurarea 

primirii, înregistrării, repartizării și expedierii operative a unui număr de 25.491 

documente înregistrate (registru general de intrare-ieșire, registrele de 

petiții locale și centrale), față de 23.273 documente gestionate în anul 2019.  

 

Activitatea de relații publice s-a desfășurat și prin biroul de Biroul relații cu 

publicul care a funcționat la nivelul instituției în program de lucru normal, pîna la 

declanșarea stării de urgență/alertă  după care  au fost utilizate mijloacele de 

comunicare eletronice. 

Astfel, la Biroul de relații cu publicul, în anul 2020 au fost consiliate un 

număr de 322 persoane față de un număr de 53 de persoane în anul 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Scăderea numărului de persoane consiliate a fost determinată de contextul 

epidemiologic care a guvernat anul 2020, activitatea de relații cu publicul fiind 
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suspendată în mod fizic, ea desfășurându-se preponderent în cadrul activității de 

petiționare. 

În conformitate cu Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, la nivelul Instituției Prefectului – județul Suceava au fost depuse în anul 

2020 un număr de 88 de cereri, din care 53 au fost soluționate favorabil, 17 a fost 

redirecționate, iar în 18 cazuri informațiile au fost inexistente sau exceptate de la liberul 

acces. Răspunsurile au fost ridicate personal de solicitant, transmise pe suport de hârtie 

prin poștă sau în format electronic prin e-mail, respectând cu strictețe termenul legal 

prevăzut în lege pentru comunicarea informațiilor de interes public. 

RECLAMAȚII ADMINISTRATIVE – 1, care nu s-a confirmat. 

 Răspunsurile au fost ridicate personal de solicitant (până la declanșarea 

pandemiei), transmise pe suport de hârtie prin poștă sau în format electronic prin e-

mail, respectând cu strictețe termenul legal prevăzut în lege pentru comunicarea 

informațiilor de interes public. 

 

2. Activitatea de soluționare a petițiilor și audiențelor 

Pe parcursul anului 2020 s-a realizat asigurarea primirii, înregistrării, repartizării 

și expedierii operative a unui număr de 25.491 documente (registru general de 

intrare-ieșire, registrele de petiții locale și centrale).  

Dintre totalul documentelor gestionate, 587 reprezintă petiții înregistrate în 

registrele de petiții locale și centrale, după cum urmează:  

-  128  petiții au fost primite de la administrația publică centrală și alte instituții 

de stat;  

-  459  au fost înregistrate în registru de petiții locale.  

Activitatea de soluționare a petițiilor, la 31.12.2020, s-a concretizat în:  

- 5 cu  răspuns pozitiv sau parțial pozitiv; 

- 25 cu răspuns  negativ; 

- 205  au fost redirecționate, pentru competentă soluționare, către alte instituții 

abilitate ale statului; 

- în 22 cazuri a fost declinată competența către organele justiției ori parchet 

sau au fost comunicate petenților precizările necesare privind posibilitatea 

legală de soluționare; 
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- în 216  de cazuri au fost acordate precizări; 

- 63 au fost clasate; 

- 51  în curs de soluționare. 

 

Clasificarea petițiilor pe problematici este prezentată în tabelul de mai jos:  

Nr. 

crt. 

Indicativ Petiții  

1 66 – cereri retrocedare terenuri și imobile 101 

2 61 – alte cereri 478 

3 52/3 (comitere de acte sau fapte de corupție, 

asimilate corupției sau în legătură directă cu 

corupția) 

0 

4 64/1 – primire în audiență 1 

5 54 – pensii, majorare, recalculare 3 

6 52/4 – tulburarea liniștii și ordinii publice 2 

7 52/2 (comiterea de infracțiuni contra 

patrimoniu) 

0 

8 52/5 – alte infracțiuni sau contravenții 0 

9 24 – scrisori de mulțumire 0 

 

Se constată o creștere a numărului de petiții față de anul 2019, dar aceasta nu 

semnifică o scădere a scăderii gradului de satisfacție a cetățenilor. Creșterea a fost 

determinată de contextul epidemiologic care a determinat stabilirea de măsuri de 

securitate a personalului instituției, menite să asigure continuitatea activității acesteia. 
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Cele 587 de petiții, au fost soluționate după cum urmează: 

Mod de soluționare Petiții centrale Petiții locale 

Pozitiv 0 5 

Negativ 4 21 

Precizări 65 151 

Redirecționate 24 181 

Declinare competență 8 14 

Clasate 16 47 

În curs de soluționare 11 40 

 

Din totalul petițiilor înregistrate și al căror circuit a fost asigurat prin CIRPSAA 

salariații serviciului au asigurat soluționarea în anul 2020 pentru un număr de 152 de 

petiții locale și 37 petiții centrale. De asemenea, salariaților Serviciului Fond Funciar, 

Informare, Relații Publice, Secretariat și Aplicarea Apostilei le-au fost repartizate un 

număr de 2740 de lucrări înregistrate la registrul general de intrare-ieșire. 

De asemenea, în anul 2020  au fost emise, înregistrate și comunicate un număr 

de 1061 de Ordine ale Prefectului județului Suceava, din care 65 cu caracter 

normativ. 

Pe parcursul anului 2020 au fost primite de în audiență de către conducerea 

instituției un număr de 51 persoane, din care: 

- 29 au fost primiți de către Prefect; 

- 22 au fost primiți de către Subprefecți; 

Față de anul 2019, situația se prezintă astfel: 
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Scăderea numărului de persoane primite în audiență a fost determinată de 

contextul epidemiologic care a guvernat anul 2020, activitatea de audiențe fiind 

suspendată în mod fizic, ea desfășurându-se preponderent în cadrul activității de 

petiționare. 

 

3. Apostilarea documentelor  

Activitatea de aplicare a apostilei pe  actele oficiale administrative desfășurată în 

anul 2019, a vizat, în principal, următoarele categorii de acte administrative: 

acte de stare civilă; 

caziere: judiciar, fiscal, auto; 

acte de studii; 

documente medicale ș.a., 

Până la 31.12.2020 au fost primite spre înregistrare în conformitate cu 

prevederile Convenției de la Haga din 1961, un număr de 1.450 cereri, pentru un 

număr de 1.669 documente apostilate. 

 

 

Cap. X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE /PROPUNERI DE 

EFICIENTIZARE 

 

           Dificultăți constate în desfăşurarea activităţii. 

-  Se menţine gradul de încărcare pe salariaţii ; 

- Se menţine necesitatea efectuării de ore suplimentare pentru susţinerea 

activităţilor curente; 
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-  Se mai menţine situaţia de neefectuare a concediilor de odihnă şi ale orelor 

suplimentare efectuate în afara programului de lucru; 

- Gradul de complexitate sporită a lucrărilor necesită  timpi sporiți pentru analiză 

şi stabilirea măsurilor ce sunt supuse analizei conducerii. 

Numărul mare de documente gestionate şi circuitul documentelor la nivel de 

instituţie, generează  eforturi sporite pentru soluționarea în timp util . 

Propuneri pentru eficientizarea activităţii şi creşterea performanţei s-au înaintat 

şi supus analizei şi aprobării conducerii, raportat la resursele de care dispune instituția, 

cu termene de implementare. 

 

 

Cap . XI. OBIECTIVE 2021 

 

Raportat la legislaţia în baza căreia funcţionează instituţia prefectului şi a 

specificului activităţii serviciului, şi în anul 2021, se menţin obiective stabilite anterior, 

respectiv: 

- garantarea dreptului la proprietate prin Constituţie - reprezintă o 

responsabilitate a tuturor instituţiilor statului,  

-  asigurarea aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a 

hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative este o prioritate ce reprezintă 

deopotrivă un domeniu de intervenţie şi o direcţie de acţiune de o importanţă majoră 

pentru administraţia publică în general şi instituţia prefectului, în special..  

     -  asigurarea transparenţei activităţilor instituţiei, a accesului liber la informaţii de 

interes public, a prelucrării datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale. 

  - preocuparea permanentă pentru îmbunătățirea calității serviciilor publice 

oferite și creșterea satisfacției cetățenilor; 

  - preocuparea continuă pentru creșterea transparenței și îmbunătățirea 

managementului comunicării în relația cu autoritățile publice locale și centrale precum  

și cu mediul asociativ  

Dacă în cazul altor domenii de intervenţie, instituţia prefectului este dublată sau 

ajutată de alte instituţii cu atribuţii similare, în cazul asigurării legalităţii actelor 

administrative, instituţia prefectului, ca reprezentant al guvernului este unica 
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organizaţie cu atribuţii in acest sens, unicitate care îi conferă instituţiei prefectului 

deopotrivă importanţă şi responsabilitate. 

     Având în vedere că situația epidemiologică a pandemiei COVID evoluează  în 

continuare si a demarat procesul de vaccinare anticovid, Instituția Prefectului – Județul 

Suceava se va implica cu maximă  responsabilitate în gestionarea eficientă a etapelor 

programate în gestionarea acestui proces. 

 În același timp Instituția Prefectului -județul Suceava va asigura cu 

responsabilitate managementul CJSU în vederea prevenirii și gestionării situațiilor de 

urgență ți combaterii efectelor pandemiei.   

 

 

Cap . XII. CONCLUZII 

 

Instituția Prefectului – Județul Suceava, în colaborare cu serviciile publice 

deconcentrate și celelalte structuri subordonate ministerelor, organizate în județ, 

Consiliul Județean Suceava, primăriile, organizațiile reprezentative ale sindicatelor, 

patronatelor, alte forme de asociere și mass-media locală, a gestionat activitățile din 

sfera de competență, și a îndeplinit rolul de interfață între autoritatea publică centrală și 

cetățean.  

Având în vedere contextul epidemiologic al pandemiei COVID 19, cu care ne-am 

confruntat pe parcursul anului 2020, întreaga activitatea a Instituției Prefectului a avut 

o altă dimensiune și intensitate, care prin eforturile conjugate ale tuturor factorilor de 

decizie de la nivel central, a instituțiilor cu atribuții în domeniu de la nivel județean cu 

sprijinul societății civile, a mass media și a cetățenilor au avut o abordare responsabilă 

pentru gestionarea in bune condiții a acesteia. 

 În cursul anului 2020, Instituţia Prefectului - judeţul Suceava a realizat toate 

activităţile și a întreprins toate demersurile având ca obiectiv principal transformarea 

într-un model de eficiență și transparență administrativă în relația cu partenerii săi, 

acționând în permanență pentru asigurarea ordinii publice și a siguranței cetățeanului, 

respectarea legalității actului administrativ, întărirea capacității instituționale a 

administrației publice locale, în vederea susținerii unei administrații eficiente orientată 

către cetățeni. În situația epidemiologică fără precedent care a înregistrat o extindere 
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rapidă în majoritatea statelor lumii ce a condus la instituirea stării de urgență, a 

carantinei și ulterior a stării de alertă, Instituţia Prefectului - judeţul Suceava și-a 

asumat rolul de coordonator strategic la nivel județului și s-a angajat ferm la 

îmbunatățirea capacității de răspuns a tuturor instituțiilor de la nivelul județului printr-

un efort consolidat și integrat de prevenire și control al evoluției pandamiei de COVID  

 

 

 

PREFECT 

  

        Gheorghe - Alexandru MOLDOVAN 

 


