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În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul admininistrativ și ale Hotârârii Guvernului nr. 906/2019 pentru punerea 

în aplicarea a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul admininistrativ, Instituția Prefectului–Județul SUCEAVA a elaborat 

RAPORTUL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A JUDEŢULUI 

SUCEAVA, PE ANUL 2020, pe baza datelor furnizate de serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 

din subordinea Guvernului României organizate la nivel teritorial. 

Raportul privind starea economică și socială la nivelul judeţului SUCEAVA, 

pe anul 2020, a fost structurat respectând capitolele Programului de Guvernare, iar 

datele prezentate redau un aspect general asupra stării economice, evoluţia principalilor 

indicatori economici, sociali și culturali de la nivelul judeţului corelaţi cu factori interni 

sau externi și care reflectă dinamica fiecărui sector de activitate. 
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Capitolul I – POLITICI MACROECONOMICE. FISCALITATE. BUGET 
 

În domeniul politicilor macroeconomice, fiscalitate și buget, obiectivul prioritar a fost cel de 

asigurare a resurselor pentru cheltuielile publice prin colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a 

altor sume datorate bugetului general consolidat al statului.  

ADMINISTRAŢIA JUDETEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA a realizat 

transpunerea în practică a măsurilor aferente obiectivelor din Strategia fiscal bugetară pe anul 2020. 

A. Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în 2020 şi comparativ cu 

realizările anului 2019 

În cele ce urmează sunt prezentate principalele venituri bugetare realizate pe total și pe bugete în 
anul 2020 și comparativ cu realizările anului 2019 (în condiții comparabile din punct de vedere al 
contribuabililor administrați): 

-milioane lei- 

Venituri 

Total, 
 din care: 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

%2020 / 
2019 

TOTAL BGC, administrat de A.N.A.F. 2.559,64 2.621,51 102,42% 

Buget de stat  (exclusiv încasări în vama) , din care: 1.008,81 1.054,36 104,52% 

-Impozit pe profit; 107,02 115,99 108,38% 
-Impozit pe venit; 299,53 330,77 110,43% 
-TVA (exclusiv încasari pentru importurile de bunuri); 360,98 367,21 101,73% 

-Accize (exclusiv încasari in vama);  5,00 4,05 81,00% 
-Rest venituri (exclusiv încasari in vama); 236,28 236,34 100,03% 
Bugetul Fd. Naţional Unic de Asig. de Sănătate 444,34 442,13 99,50% 
Bugetul asigurărilor sociale de stat 1.072,70 1.090,11 101,62% 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj  33,79 34,91 103,31% 
 
 
Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete)  
 
AJFP Suceava Anul 2020 (cumulat 01-12.2020) 

Buget  
Program 
încasări 

Încasări 
Grad de 
realizare 

BUGET DE STAT, din care: 1.106.120.000 1.054.361.025 95,32% 
Impozit Profit 110.420.000 115.994.309 105,05% 
Impozit Venit 324.490.000 330.765.763 101,93% 
TVA 427.350.000 367.207.999 85,93% 
Accize 4.440.000 4.050.263 91,22% 
Alte venituri 239.420.000 236.342.691 98,71% 
BUGET ASIG SOC STAT 1.113.810.000 1.090.114.140 97,87% 
BUGET SOMAJ 36.400.000 34.905.234 95,89% 
BUGET FNUASS 444.880.000 442.129.871 99,38% 
TOTAL BUGET GEN CONSOLIDAT 2.701.210.000 2.621.510.270 97,05% 
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Activitatea de gestiune 
 
Număr total contribuabili administrați, din care: 224.016 
Număr persoane juridice 28.920 
Număr sedii secundare în administrare 752 
Număr persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent 9.635 
Număr persoane fizice care exercită profesii libere 4.295 
Număr membri întreprinderi familiale 1.731 
Număr sedii secundare înregistrate 1.469 
Număr persoane fizice administrate de CNP 177.214 

Număr contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal: 
Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit 4.633 
Număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor 21.123 
Număr contribuabili plătitori de impozit specific 9 
Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit și de impozit specific 73 
Număr contribuabili plătitori înregistraţi în scopuri de TVA 10.673 
Număr contribuabili plătitori de contribuţii individuale de asigurări sociale reţinute de la 
asiguraţi  14.679 
Număr contribuabili plătitori de contribuţii individuale de asigurări de sănătate reţinute de la 
asiguraţi  14.703 
Număr contribuabili plătitori de contribuţie asiguratorie de muncă  14.709 

Număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor  14.713 
Număr contribuabili plătitori de taxa jocuri de noroc 8 
Număr contribuabili plătitori de accize 32 
Număr contribuabili plătitori de redevențe miniere 71 
Număr contribuabili plătitori de redevențe petroliere 0 
Număr contribuabili plătitori de impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice 
și al gazului natural 0 
Număr contribuabili plătitori deimpozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor 
naturale, altele decât gazele naturale 544 
-declaraţii depuse în termen + declaraţii depuse în afara vectorului 769.570 

-declaraţii aşteptate conform vectorului fiscal + declaraţii depuse în afara vectorului 823.673 

Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite – realizat 93,43% 
-declarații depuse utilizând mijloace de transmitere la distanță 349.960 
-total declarații depuse 364.099 

Gradul de depunere electronică a declarațiilor fiscale – realizat 96,12% 
Observaţie: La data prezentului raport nu sunt stabilite țintele pentru 2020 referitoare la indicatorul  
privind gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite și la indicatorul 
privind gradul de depunere electronică a declarațiilor fiscale. 
 
Activitatea de colectare a creanţelor bugetare 
 
Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea 
modalităţilor de executare silită: 

Sume realizate la bugetul general consolidat din executare silita (lei): 66.307.185 
Total sume încasate la bugetul consolidat (lei) 2.621.510.270 
Pondere sume încasate din executare silită în total încasări 2,53% 
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Rata de colectare a arieratelor recuperabile: 
-încasari/stingeri din arierate recuperabile la persoane juridice (lei) 707.404.272 
-total arierate recuperabile la persoane juridice (lei) 1.008.104.103 
Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane juridice - realizat 70,17% 
-încasari/stingeri din arierate recuperabile la persoane fizice (lei) 36.615.350 
-total arierate recuperabile la persoane fizice (lei) 94.807.249 
Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane fizice - realizat 38,62% 
Observaţie: La data prezentului raport nu sunt stabilite țintele pentru 2020 referitoare la indicatorii  
privind rata de colectare a arieratelor recuperabile persoane juridice și persoane fizice. 
 

Conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) inclusiv plăţi parţiale: 

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

2.063.069.300 
 

- sume declarate       2.699.803.490 
Grad de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) inclusiv 
plăţi parţiale – realizat  76,42 
Observaţie: La data prezentului raport nu este stabilită ținta pentru 2020 în ceea ce priveşte gradul de 
conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) inclusiv plăţi parţiale. 
 
Număr de licitaţii organizate pentru valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate: 
 - număr licitaţii 48 
- sume încasate din licitaţii pentru valorificarea bunurilor mobile şi imobile 
sechestrate (lei) total 97.341 
 - din care TVA (lei) 15.350 
Debitori pentru care s-a deschis procedura de insolvenţă 
- număr  64 
- sume (lei) 70.024.911 

 
B. Activitatea de  inpecţie fiscală  

 
Persoane juridice 
 
În perioada ianuarie – decembrie 2020 cu un număr mediu total de 37 inspectori activi - 

Persoane Juridice, s-au realizat un număr de 753 acţiuni de control, din care: 
 493 inspecţii fiscale parţiale; 
 245 controale inopinate; 
  15 constatări la faţa locului. 
 

Denumire indicator Ian-dec 2019 Ian-dec 2020 Indice ± % 

număr acţiuni realizate 822 753 91,61 
număr inspectori activi 41 37 90,24 

număr acţiuni realizate de un inspector 20,05 20,35 101,50 
 

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

Denumire indicator Ian-dec 2019 Ian-dec 2020 Indice ± % 
Număr inspecţii fiscale generale 0 0 0 
Număr inspecţii fiscale parţiale 524 493 94,08 

Număr controale inopinate 275 245 89,09 
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Număr controale încrucişate 0 0 0 
Număr constatări la faţa locului 23 15 65,22 

Număr inspectori activi 41 37 90,24 
Număr  inspecţii fiscale generale / inspector 0 0 0 
Număr inspecţii fiscale parţiale / inspector 12,78 13,32 104,07 

Se observă o scădere a inspecţiilor fiscale parţiale cu 5,92%, iar în ceea ce priveşte alte tipuri de 
controale (inopinate, cercetări la faţa locului, încrucişate), acestea au înregistrat o scădere de la 298 în 
perioada ianuarie – decembrie 2019, la 260 în aceeaşi perioadă a anului 2020, respectiv cu 38 controale.  

 
În perioada ianuarie – decembrie 2020, numărul de decizii de impunere emise în numărul de 

rapoarte întocmite a fost de 82,35%, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019 unde numărul de decizii de 
impunere emise în numărul de rapoarte întocmite a fost de 92,94%. 

 

Denumire indicator Ian-dec 2019 Ian-dec 2020 
Indice 

±% 
Număr total decizii de impunere emise 487 406 83,37 

Număr total de rapoarte de inspecţie fiscală 
întocmite 

524 493 93,89 

Pondere decizii de impunere în număr de rapoarte 
întocmite 

92,94% 82,35% 88,57 

 
Sumele suplimentare nete atrase în perioada ianuarie – decembrie 2020 au atins o valoare de 

37.396.176 lei, evidenţiindu-se o scădere cu 13.419.322 lei (26,41%) faţă de aceeaşi perioadă a anului 
2019. 

 
De asemenea sumele nete suplimentare/inspector în perioada ianuarie – decembrie 2020 sunt de 

1.010.707,46 lei, respectiv 1.239.402,39 lei în aceeaşi perioadă a anului 2019, înregistrându-se o scădere 
cu 228.694,93 lei/inspector (adică 18,45%). 

 
Denumire indicator Ian-dec 2019 Ian-dec 2020 Indice ±% 

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

50.815.498 37.396.176 73,59 

Număr  inspectori activi 41 37 90,24 
sume atrase suplimentar pe un 

inspector (mii lei) 
1.239.402,39 1.010.707,46 81,55 

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

parţiale) au cunoscut o scadere în cifre absolute de la 96.976,14 lei/inspecţie fiscală în perioada ianuarie 
- decembrie 2019, la 75.854,31 lei/inspecţie fiscală în aceeași perioadă a anului 2020, procentual 
realizările fiind mai mici cu 21,78%. 

 
 

Denumire indicator Ian-dec 2019 Ian-dec 2020 Indice ±% 
Număr  inspecţii fiscale (generale+ parţiale) 524 493 94,08 

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

50.815.498 37.396.176 73,59 

sume suplimentare nete  atrase/inspecţie ( lei) 96.976,14 75.854,31 78,22 
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Sumele stabilite suplimentar comparativ perioada ianuarie – decembrie 2019 cu ianuarie – 
decembrie 2020, pe categorii de debite, accesorii, amenzi şi TVA fără drept de rambursare, se prezintă 
astfel:  

 
 

 
 
Din valoarea sumelor stabilite în perioada ianuarie – decembrie 2020 urmare a deciziilor de 

impunere emise de 44.474.487 lei (fără amenzi), au fost instituite 12 decizii de măsuri asiguratorii în 
valoare de 14.668.928 lei, procentul situându-se la 32,98%. 

Din valoarea sumelor stabilite în perioada ianuarie – decembrie 2019 urmare a deciziilor de 
impunere emise de 52.015.599 lei (fără amenzi), au fost instituite 16 decizii de măsuri asiguratorii în 
valoare de 17.391.799 lei, procentul situându-se la 33,44%. 

Ponderea numărului de contestaţii depuse de contribuabili în numărul de decizii de impunere 
emise în perioada ianuarie – decembrie 2020 este de 3,45%, iar în aceeaşi perioadă a anului 2019 este de 
2,87%. 

Denumire indicator Ian-dec 2019 Ian-dec 2020 Indice ±% 
Nr. decizii de impunere contestate 14 14 100 

Nr. total de rapoarte de inspecţie fiscală 
finalizate cu decizie de impunere 487 406 83,37 

ponderea nr. de contestaţii depuse de 
contribuabili în nr. deciziilor de impunere 

emise 2,87% 3,45% 120,21 
 
În perioada ianuarie – decembrie 2020 s-au soluţionat un număr de 304 deconturi de TVA cu 

opţiune de rambursare. Din totalul solicitat de 21.681.910 lei, s-a respins la rambursare suma de 
1.893.980 lei (8,74%) şi s-a aprobat suma de 19.787.930 lei. S-a stabilit TVA suplimentar de plată în 
valoare de 308.792 lei şi accesorii în sumă de 0 lei. 

În perioada ianuarie – decembrie 2019 s-au soluţionat un număr de 201 deconturi de TVA cu 
opţiune de rambursare. Din totalul solicitat de 28.929.349 lei, s-a respins la rambursare suma de 
1.708.291 lei (5,91%) şi s-a aprobat suma de 27.221.058 lei. S-a stabilit TVA suplimentar de plată în 
valoare de 563.313 lei şi accesorii în sumă de 0 lei. 

În perioada ianuarie – decembrie 2020 s-au întocmit 3 sesizări penale pentru prejudicii care 
totalizează suma de 5.473.021 lei şi au fost instituite 12 decizii de măsuri asiguratorii pentru suma de 
14.668.928 lei. De asemenea, s-a diminuat pierderea la un număr de 16 agenţi economici cu suma de 
27.004.050 lei. 

În perioada ianuarie – decembrie 2019 s-au întocmit 12 sesizări penale pentru prejudicii care 
totalizează suma de 9.808.942 lei şi au fost instituite 16 decizii de măsuri asiguratorii pentru suma de 
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17.391.799 lei. De asemenea, s-a diminuat pierderea la un număr de 39 agenţi economici cu suma de 
9.272.612 lei. 
 

Persoane fizice 
 
În perioada ianuarie – decembrie 2020, cu un număr total mediu de 13 inspectori activi pe total 

structuri cu atribuţii de control, s-au realizat un număr de 341 acţiuni de control, în timp ce în aceeaşi 
perioadă a anului 2019 s-au realizat un număr de 372 acţiuni de control cu un număr total de 14 
inspectori activi. Astfel, fiecare inspector a realizat în medie 26,23 acţiuni de control în perioada 
ianuarie – decembrie 2020, respectiv 26,57 acţiuni de control în aceeaşi perioadă a anului 2019.  
 Gradul de încărcare pe un inspector, respectiv numărul de inspecţii fiscale efectuate cu raport de 
inspecţie fiscală de către un inspector este de 25,85 în perioada ianuarie – decembrie 2020, respectiv 
25,57 în aceeaşi perioadă a anului 2019.   
 

Denumire indicator Ian-dec 2019 Ian-dec 2020 Indice ±% 
Nr. inspecţii fiscale efectuate 358 336 93,85 

Nr. inspectori activi 14 13 92,86 
Nr. de inspecţii fiscale efectuate de un 

inspector pe an 
25,57 25,85 101,10 

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

Denumire indicator Ian-dec 2019 Ian-dec 2020 Indice ±% 
debite (lei) 7.664.152 4.514.625 58,91 

accesorii (lei) 0 0 0 
amenzi (lei ) 18.800 34.000 180,85 

confiscări (lei) 0 0 0 
Total ( lei) 7.682.952 4.548.625 59,20 

Sume aferente actelor contestate şi admise 
ori desfiinţate 

432.155 694.149 160,63 

Nr. inspectori activi 14 13 92,86 
Sume nete atrase suplimentar pe un 

inspector ( lei) 517.914,07 296.498,15 
57,25 

Se observă o scădere a sumelor suplimentar atrase pe un inspector cu un procent de 42,75% în 
perioada ianuarie – decembrie 2020 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019. 

În perioada ianuarie – decembrie 2020, ponderea numărului de decizii de impunere contestate 
în totalul deciziilor de impunere emise a fost de 0%. Nu s-au întocmit sesizări penale. 
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În perioada ianuarie – decembrie 2019, ponderea numărului de decizii de impunere contestate 
în totalul deciziilor de impunere emise a fost de 2,01%. 

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

 

 
 
 
 Activitatea BIROULUI VAMAL DE INTERIOR SUCEAVA  desfăşurată în anul 2020 , a 

vizat domenii precum : 
 

- Declaratii vamale prelucrate în anul 2020 comparativ cu anul 2019. 
 

INDICATOR 
 
 

2020 2019 
Dinamica (%) 

 
 TOTAL GENERAL OPERATIUNI 7153 6813 104.99 

Se constata o crestere a numarului de operatiuni efectuate in cadrul Biroului Vamal de Interior 

Suceava – 104.99%.  

- Activitatea de vamuire a marfurilor în anul 2020, comparativ cu anul 2019 

Indicator 2020 2019 
Dinamica 

(%) 
►Procese verbale de constatare si sanctionare a 
contraventiilor 

 
 

 

─Numar 18 8 225 

─Valoare 26500 10000 265 

  

Activitate control ulterior şi reverificare declaraţii vamale 

Nr. crt. DENUMIRE INDICATOR 
 

2020 
 

2019 
Dinamica  

(%) 
1 Numărul de acţiuni 0  0  0  

2 
Numărul de reverificari ale declaraţiilor 
vamale 510 811 62.88 

3 
Numărul de fraude/iregularităţi vamale 
identificate 

0/60 0/30 200 

4 Total sume constatate, din care: 349.638 135775 257.51 
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Miscarea produselor accizabile 
 

Indicator 
2020 2019 

Dinamic
a (%) 

Numar  total miscari primite 148 462 32.03 
Numar  total miscari initiate din care 0 5  

 
Gradul de realizare a planului de încasări pentru 2020, comparativ cu 2019  

Incasarile  comparative de venituri bugetare realizate de BVI Suceava in anul 2020 si in anul 2019 
sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

 
SITUATIE PLAN INCASARI BVI SUCEAVA 
2020 

 
2019 

 

 
program 
incasari 

incasat 
grad realiz 

incasari 
program 
incasari 

incasat 
grad realiz 

incasari 

TOTAL 33.997.000 35.818.773 105.36 34,609,500 35,709,954 103.18 
 

 Activitatea la BIROUL VAMAL DORNEŞTI este specifică atât unui birou de frontieră cât şi 

unui birou de interior, este activitate preponderent traficului feroviar dar şi rutier şi se desfăşoară în mai 

multe puncte de lucru  astfel:  

Punctul vamal Vicşani-prima/ultima staţie de cale ferată la intrare/ieşirea  trenurilor în/din ţară; unde se 

efectuează vămuirea mărfurilor introduse sau scoase, pe cale ferată, în/din ţară. 

 Biroul vamal din loc.Dorneşti, efectuează operaţiunile de vămuire a mărfurilor care intră/ies 

în/din ţară sau care vin în tranzit de la alte Birouri vamale, pentru agenţii economici din zonă. 

 Punctul vamal Poştă Radauţi, unde sunt vămuite, în două zile pe săptămână, coletele poştale 

primite sau trimise de catre persoane fizice sau juridice din zona Rădăuţi; 

        În ultimii ani activitatea nu s-a restrâns ci s-a menținut aproximativ la același nivel. Toate acestea 

se reflectă în numărul de ore care trebuie alocat pentru activităţi. 

       Agentii economici cu activitate de prelucrare a lemnului respectiv S.C.Egeer S.R.L. şi Holzindustrie 

Sweinghofer  S.R.L. au inregistrat cele mai multe operaţiuni de import/export. De asemenea, se constată 

creşterea importurilor de materii prime efectuate de către alţi agenţi economici, cum ar fi : 

ciment,produse laminate,hârtie,etc. Pe lângă biroul vamal sunt autorizate un număr de 7 antrepozite 

vamale în care sunt introduse sub supraveghere vamală, diferite mărfuri în vederea imprtului sau 

exportului.  

       Prin Biroul vamal Dorneşti se desfăşoară activităţile de import/export  a unui număr de 150-170 

agenţi economici din zonă sau din alte zone ale ţării. Pe lângă B.V.F.Dorneşti sunt autorizaţi un număr 

de 5 comisionari vamali. 
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          Volumul de activitate la B.V.F.Dorneşti a cunoscut un ușor trend ascendent la nivelul indicatorilor 

fizici dar a crescut la nivelul indicatorilor economici, față de anul anterior.Alăturat prezentăm o parte 

dintre indicatorii semnificativi realizaţi 2019/2020. 

ANUL 2019 2020 % 

Total operațiuni vamale import-export-tranzit 37.528 41.588 110% 

 

ANUL 2019 2020 % 

Total trafic mijloace de transport feroviar și auto 56.350 66.464 118% 

 

ANUL 2019 2020 % 

Persoane controlate intrare/iesire 18.719 10.880 58% 

 

ANUL 2019 2020 % 

Colete postale controlate /chitante vamale emise 2.049 1.412 69% 

       Numărul persoanelor controlate a scăzut din cauza situației pandemice care a afectat traficul de 

călători,trenurile internaționale de personae fiind suspendate din luna martie 2020. 

        De asemenea, numărul de colete a scăzut ca urmare situației pandemice, având în vedere că foarte 

multe colete externe veneau din China. 

Total drepturi vamale încasate 

TAXE 

VAMALE 

ACCIZE TVA ALTE 

 VENITURI 

TOTAL 

INCASARI 

10.165.093 5.155.141 143.940.962 82.424 159.343.620 

         

În anul 2020 s-a avut în vedere  și controlul privind respectarea codului de conduită și a 

masurilor anticorupție de către personalul biroului vamal, nefiind constatate fapte nelegale atât la nivelul 

biroului cât și constatări a altor organe de control. 

 La BIROUL VAMAL DE FRONTIERĂ SIRET o mare parte a activității este alocată 

sensurilor intrare și ieșire mărfuri, fluxuri unde sunt prelucrate un număr semnificativ de tranzite (TIR, 

ECS, T1, ATA), documente de însoțire pentru mărfurile accizabile (D.A.I.) și documente de însoțire 

pentru mărfurile aflate sub incidența Politicii Agricole Comune ( P.A.C.) 

 Dinamica indicatorilor înregistrați în anul 2020 comparatriv cu anul 2019, sunt următorii:  

I. Analiză trafic: 
                     
Analiză trafic 2019 2020 Dinamica 
 Intrare Ieşire Intrare Ieşire Intrare Ieşire 
Călători 1233748 1194219 432076 412348 35,06 % 34,57 % 
Autoturisme 223272 223139 71077 70560 31,87 % 31,67 % 
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Autocamioane 55024 60930 56120 59205 102 % 97 % 
Microbuze 96032 89511 49515 45462 51 % 51 % 
Autocare 4435 4348 1158 1195 26 % 27 % 
Alte autovehicole 1008 794 95 89 1 % 1 % 

 
II. Operaţiuni vamale efectuate:  

Nr. 
Crt. 

Operaţiuni vamale efectuate 2019 2020 Dinamica 
 
 

1 Număr de adeverințe de reținere 
a bunurilor emise 

218 320 147% 

2 Număr de adeverințe de reținere 
a  bunurilor abandonate emise 

208 140 67% 

3 Număr de adeverințe de reținere 
a  bunurilor confiscate emise 

194 74 38% 

4 Țigarete reținute (pachete) și 
trecute în propietatea statului 
 

2852 8500 298% 

5 Țigarete abandonate (pachete) și 
trecute în propietatea statului 

6105 5145 84% 

6 Țigarete confiscate (pachete) și 
trecute în propietatea statului 

42418 15086 36% 

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

3032 195 0% 

8 Număr de cazuri de infracțiuni 
înregistrate 

3 9 300% 

9 Alcool reținut (litri) 114 52,8 46% 
10 Alcool abandonat (litri) 15 20 133% 
11 Alcool confiscat (litri) 96 70 73% 
12 Număr de procese verbale de 

contravenție emise 
145 77 53% 

13 Cuantum amenzi aplicate 641500 lei 312500 lei 49% 
14 Număr de autovehicole reținute 

în vederea achitării amenzilor 
41 14 34% 

15 Număr de autovehicole reținute 
în vederea confiscării 

16 4 25% 

16 Număr de chitanțe vamale emise 
către persoane fizice 

90 16 18% 

17 Drepturi vamale încasate de la 
persoane fizice 

71400 lei 7124 lei 10% 

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

unor prejudicii  
454457 lei 157687 lei 35% 

20 Număr de operațiuni de tranzit 
emise 

50798 51545 
 

101% 

21 Număr de operațiuni de tranzit 
sosite 

24861 21667 87% 

22 Număr de operațiuni de export 
confirmate 

22522 22457 100% 
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BUGETUL JUDEȚULUI SUCEAVA pe anul 2020 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Suceava nr. 21/2020 şi rectificat ulterior prin hotărâri ale consiliului județean. 

Prevederile bugetare definitive înscrise în bugetul propriu al județului Suceava pe anul 2020 au fost 

în sumă de 495.174.529 lei la partea de venituri și 549.430.223 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit 

planificat de 54.255.694 lei, finanțat din excedentul bugetului local, conform prevederilor legale. 

La finele anului 2020, încasările realizate au fost de 419.857.502,80 lei, reprezentând 84,79% față 

de bugetul aprobat, iar plățile nete au fost de 398.360.722,99 lei, reprezentând 72,50% față de bugetul 

aprobat. Execuția bugetară se închide cu un excedent de 21.496.779,81 lei.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 

ulterioare, s-au aprobat finanţări nerambursabile din fonduri publice prevăzute în bugetul propriu al 

Consiliului Judeţean Suceava pentru activităţi nonprofit de interes judeţean,  în valoare de 2.620.000 lei. 

 
 
Capitolul II – ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE .  
 

Numărul total al firmelor existente (neradiate), la 31.12.2020, în judeţul Suceava, era 35.157, din 

care: 

- persoane juridice  24363 
 din care:  

  - societăţi pe acţiuni 180 
   - societăţi cu răspundere limitată 24002                
                - societăţi în nume colectiv 40 
   - regii de interes local  3             
   - cooperative agricole                                56                
               - cooperative meşteşugăreşti 2         
   - cooperative de consum                                1             
   - organizaţii cooperatiste de credit  3             
   - societăţi cooperative  74 
   - societăţi cooperative europene 1 
   - altele  1 
- persoane fizice  10794

    
 din care:  - persoane fizice 5508 

  - întreprinderi familiale  1326 
  - întreprinderi individuale 3960 
Pe domenii de activitate: 

 Domeniu activitate Nr_firme 

G 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor                                                                                                          11258 

F Construcţii                                                                                                                  3723 
C Industria prelucrătoare                                                                                                          3432 
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H Transport şi depozitare                                                                                                                                                         3377 
A Agricultură, silvicultură şi pescuit                                                                                                                                                                    3043 
I Hoteluri şi restaurante                                                                                                      2543 
M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice                                                                              2288 
S Alte activităţi de servicii 1232 
N Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport                                                       970 
J Informaţii şi comunicaţii                                                                                                    799 
R Activităţi de spectacole, culturale şi recreative                                                                                                                       576 
Q Sănătate şi asistenţă socială                                                                                                                                                                           536 
K Intermedieri financiare şi asigurări                                                                                         364 
L Tranzacţii imobiliare                                                                                                        353 
P Învăţământ                                                                                                                   321 
E Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare                                                                      141 

D 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat                                                                                                              130 

B Industria extractivă                                                                                                       61 
O Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public                                                      10 
  35157 

 

În 2020 au fost înmatriculaţi 2405 agenţi economici: SRL – 1767, CA – 8 , PFA – 406, II – 195, 

IF – 28, SA – 1, iar  1035 s-au radiat. 

 
În judeţul Suceava existau un număr de 870 agenţi economici cu participare străină,  cei mai 

importanţi ca număr şi capital social provenind din următoarele ţări: 

Nr. 

crt. 

Ţara Număr 

firme 

Total capital 

social (lei) 

1. Italia 240 15772586,72 
2. Germania 73 16321836,13 
3. Ucraina 71 1281970,00 
4. Spania 56 555560,00 
5. Franţa 50 111838734,70 
6. Austria 46 1187834282,50 
7. Moldova 42 213440,00 
8. SUA 39 636462,60 

 

După valoarea capitalului social, cele mai importante ţări sunt: 

Nr. 

crt. 

Ţara Număr 

firme 

Total capital 

social (lei) 

1. Austria  1187834282,50 
2. Franţa  111838734,70 
3. Luxemburg  53071055,00 
4. Marea Britanie  23220620,00 
5. Germania  16321836,13 
6. Italia  15772586,72 
7. Belgia  14843711,00 
8. Elveţia  14385399,05 
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Principalele domenii de activitate ale firmelor cu capital străin: 

 Domeniu activitate Nr_firme 

G 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor                                                                                                          257 

F Construcţii                                                                                                                                                                         124 
C Industria prelucrătoare                                                                                                                                                                                 110 
H Transport şi depozitare                                                                                                      82 
I Hoteluri şi restaurante                                                                                                      61 

 
Indicele producţiei industriale, serie brută, realizată la nivelul judeţului Suceava, în luna 

noiembrie 2020, pentru unităţile cercetate statistic (eşantion reprezentativ la nivel de ţară), a fost 

94,2%, în scădere cu 5,8 puncte procentuale faţă de aceeași lună din anul 2019. 

In perioada 1.01-30.11.2020 indicele producţiei industriale, serie brută, comparativ cu perioada 

similară a anului 2019, 

a fost  91,5%.  

Evolutia indicilor productiei industriale, serie bruta
                                                  luna corespunzatoare din anul 2019 = 100
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Indicele valoric al cifrei de afaceri în industrie (piata internă si piata externă) realizat de 

întreprinderile din judeţ, cu activitate principală de industrie, pentru unităţile observate statistic în 

luna noiembrie 2020, a fost 95,1%, mai mic cu 4,9 puncte procentuale comparativ cu luna noiembrie 

2019.  

In perioada 1.01-30.11.2020 indicele cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de 

industrie, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, a fost 95,7%.  
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Evolutia indicilor valorici ai cifrei de afaceri din industrie 

luna corespunzatoare din anul 2019=100
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BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ (BRML),conform prevederilor legale în 

domeniu are următoarele competenţe: 

- stabileşte cerinţe tehnice şi metrologice pentru mijloacele de măsurare supuse controlului 

metrologic legal pentru desfăşurarea activităţilor de metrologie, prin armonizarea cu 

reglementările europene şi alinierea la practicile internaţionale; 

- atestă etaloanele naţionale şi asigură transmiterea unităţilor de măsură; 

- deţine, perfecţionează, conservă şi utilizează etaloane naţionale; 

- exercită controlul metrologic legal asupra mijloacelor de măsurare, măsurărilor şi activităţilor 

care au ca obiect  măsurările şi mijloacele de măsurare;  

- examinează mijloacele de măsurare, prin raportare le cerinţele tehnice şi metrologice stabilite 

în reglementările aplicabile acestora; 

- constată contravenţiile şi aplică sancţiunile în domeniile pentru care este nominalizat, conform 

legislaţiei în vigoare.   

        Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare s-a realizat pentru a stabili conformitatea 

mijloacelor de măsurare cu modelele aprobate şi gradul de menţinere a caracteristicilor metrologice ale 

acestora, pe perioada utilizării, s-au efectuat: 

          -  verificări metrologice pentru  3.546  mijloace de măsurare; 

          -  etalonări pentru 432 mijloace de măsurare, 

rezultând un venit de  448.542,00 lei.  

              Pentru desfăşurarea de către operatorii economici de activităţi având ca obiect mijloace de 

măsurare supuse controlului metrologic legal (verificare metrologică, reparare / modificare, montare) în 

anul 2020 au fost efectuate evaluări / reevaluări pentru acordarea a 24 avize metrologice și a 3 

autorizații laboratoare de verificări metrologice. 
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              S-au supravegheat, prin testare, un număr de 246 mijloace de măsurare, verificate metrologic, 

pe teritoriu judeţului Suceava, de către laboratoare ale operatorilor economici, autorizate de Biroului 

Român de Metrologie Legală (BRML). 

 A rezultat un venit de 92.043,00 lei.  

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

tehnice iniţiale şi periodice. În anul 2020 SJML Suceava a efectuat 1.145 de verificări tehnice inițiale / 

periodice cu o valoare de 342.787,00 lei. 

     Întreaga activitate se desfăşoară conform unui program  anual  de instruire, întocmit la nivelul 

Biroului Român de Metrologie Legală (BRML), în baza temelor propuse de structurile din teritoriu şi 

având lectori desemnaţi de la Institutul Naţional de Metrologie (INM).              

 De asemenea există un program de instruire la nivelul Direcţiei Regionale de Metrologie Legală 

Bacău (DRML), cu teme specifice activităţii din zona de competenţă. 

      În anul 2020 aceste programe au fost îndeplinite parțial din cauza restricțiilor impuse de autorități 

pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID -19.   

       Valoarea totală a activităţii din anul 2020 este de 883.372,00 lei, solicitările pentru servicii 

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

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

 

COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR 

SUCEAVA (CJPC SUCEAVA)  

       In decursul anului 2020, CJPC Suceava si-a desfasurat activitatea in baza celor 65 de tematici 

nationale si proprii, precum si a celor 1114  reclamatii inregistrate. 

    Avand in vedere situatia generata de pandemia de coronavirus majoritatea controalelor au fost 

orientate spre preventie si consilierea operatorilor economici. 

       Tot ca urmare a tematicilor naţionale, in decursul anului 2020  s-au efectuat controale pe diverse 

categorii de produse alimentare importante în meniul  consumatorilor cum ar fi carnea şi produsele din 

carne, peştele şi conservele de peşte, laptele şi produsele lactate în care s-au urmărit de asemenea 

calitatea produselor, modul de informare al consumatorilor, condiţiile de transport şi depozitare, 

respectarea cerinţelor legale în cazul promoţiilor şi/sau a reducerilor de preţ.  

      Incepand cu luna martie, CJPC Suceava a efectuat continuu controale pentru verificarea modului de 

comercializare a mastilor, precum si pentru depistarea comercializarii de masti neconforme.         

       In perioada sarbatorilor, atat de Paste cat si de Craciun, s-au derulat tematici privind respectarea 

prevederilor legale la comercializarea produselor specifice acestor sarbatori. Au fost verificati 52 

operatori economici, 19 dintre acestia fiind sanctionati contraventional, aplicandu-se 15 avertismente si 

4  amenzi in cuantum de 12000 lei.     
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        Din totalul de 1114  reclamatii, 703 au fost reclamatii intemeiate si 133 reclamatii au fost 

redirectionare catre alte CJPC –uri sau alte institutii, operatorii economici reclamati aflandu-se in afara 

ariei de competenta teritoriala sau materiala a institutiei noastre. 

        În urma controalelor toţi operatorii economici care au fost găsiţi cu deficienţe au fost sancţionaţi 

conform legislaţiei în vigoare şi au rămas sub atenta noastră supraveghere. 

        Pe tot parcursul anului trecut s-au efectuat activitati de consiliere a operatorilor economici, atat in 

ceea ce priveste etichetarea produselor si modul de afisare al informatiilor cat si in ceea ce priveste 

contractele si certificatele de garantie acordate de catre producatori. 

 
 

Capitolul III – FONDURI EUROPENE  
 

 Proiectele în cadrul cărora CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA a îndeplinit calitatea de 

beneficiar al finanțării, partener lider și partener cu buget propriu, în anul 2020: 

Proiecte aflate în evaluare, în vederea obţinerii finanţării nerambursabile în cadrul Programul 

Operațional Regional (POR) 2014-2020 

1. Proiect prioritar „Modernizare rețea drumuri județene”; 

2. Proiect prioritar „Muzee pentru comunitate”; 

3. Fișă Proiect prioritar „Grup de laboratoare regionale autorizate”. 

Proiecte aflate în evaluare, în vederea obţinerii finanţării nerambursabile în cadrul 

Programului Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020  

1. Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Suceava - Cernăuți 

(Izvoarele Sucevei - Shepit)”; 

2. Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Cernăuți - Suceava 

(Shepit - Izvoarele Sucevei)”; 

3. Proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de sănătate în zona transfrontalieră Suceava - Cernăuți”; 

4. Proiectul „Îmbunătățirea pregătirii pentru situațiile medicale de urgență în instituțiile medicale 

din oblastul Cernăuți și județul Suceava”; 

5. Proiectul „BON APPETITE! - Gastronomie și artă culinară transfrontalieră”;  

6. Proiectul „Siguranță și protecție - factor comun în cooperarea transfrontalieră”; 

7. Proiectul „Îmbunătățirea siguranței populației din regiunea Cernăuți și a județului Suceava de 

factorii de radiație și de contaminare chimică”. 

  Activităţi privind asigurarea sustenabilității proiectelor implementate de Consiliul 

Judeţean Suceava din fonduri structurale  

1. „Modernizarea DJ 178, Ilişeşti - Ciprian Porumbescu, km 36+150.00- 44+000.00, judeţul 

Suceava”; 
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  2. „Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT - uri din judeţul Suceava I”; 

3. „Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT - uri din judeţul Suceava III”; 

  4. „Reabilitarea Cetăţii de Scaun şi a zonei de protecţie a acesteia”; 

  5. „O clădire de patrimoniu - muzeu pentru mileniul III”. 

Stadiul realizării lucrărilor din Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeţul Suceava” derulat prin POS Mediu - Axa prioritară 1 în care se efectuează 

lucrări de infrastructură pentru apă şi apă uzată în  aglomerările: Suceava cu Salcea, Fălticeni, Gura 

Humorului, Rădăuţi şi Vatra Dornei fost monitorizat pe parcursulanului 2020.   Lucrările programate au 

fost realizate în proporie de 90 %.   

 
 INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE JANDARMI SUCEAVA a participat ca beneficiar în 

cadrul Proiectului Îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi a intervenţiei la situaţii de 

urgenţă, inclusiv în zona eligibilă România – Ucraina, proiect aprobat de Comisia Europeană la 

16.11.2018, implementat la nivelul IGPR  

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

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

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

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

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

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

de Urgență din Ivano-Frankivsk (Ucraina), Inspectoratul pentru Situațiile de Urgență „Bucovina” al 

județului Suceava, Inspectoratele Județene de Poliție Botoșani, Suceava, Maramureș, Satu Mare și 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației.  

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

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

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

Ivano-Frankivsk (Ucraina), achiziția de vehicule speciale și pregătirea cadrului legal privind organizarea 

şi operarea structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL SUCEAVA în parteneriat cu organizatii 

neguvernamentale , respectiv, Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina a depus proiectul 

„ROMA CIVIC – Tineri romi pentru o comunitate cu inițiativă”, 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 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 
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planuri de acțiune locală privind incluziunea romilor, organizarea unei 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.  

Instituția Prefectului - judetul Suceava este partener în proiectul Ministerului Afacerilor Interne, 

denumit ”Management performant la nivelul DGRIP, DGCTI, DSG și instituțiilor prefectului”, cod 

SIPOCA 591/cod MySMIS2014:127548, cofinanțat prin Fondul Social European.  

Obiectivul general este crearea și dezvoltarea unui cadru unitar pentru managementul calității și 

performanței la nivelul DGRIP, DGCTI, DSG și la nivelul celor 42 instituții ale prefectului 

 
 
Capitolul IV  – TURISM 

 
Activitatea de turism desfăşurată la nivelul Consiliului Judeţean Suceava în perioada1 ianuarie - 

31 decembrie 2020 a avut ca principal obiectiv promovarea internă și internațională a județului Suceava, 

din punct de vedere turistic, în scopul creșterii numărului de turiști în județ, în contextul pandemiei COVID 

19.  

În vederea realizării acestui obiectiv, s-au întreprins următoarele acțiuni: 

- Participarea Bucovinei cu standuri/desk-uri proprii la 6 târguri şi expoziţii de profil (3 naţionale 

şi 3 internaţionale), respectiv: Târgul de Turism FERIEN MESSE - Viena, Austria (16-19 ianuarie 2020), 

Târgul Internațional de Turism FITUR - Madrid, Spania (22-26 ianuarie 2020), Târgul Internațional de 

Turism IMTM - Tel Aviv, Israel (11-12 februarie 2020), Târgul de Turism TOURISTICA - Cluj Napoca, 

județul Cluj (14-16 februarie 2020), Târgul de Turism al României - Bucureşti, România (20-23 februarie 

2020), Târgul de Turism „Vacanța” - Timișoara, județul Timiș (28 februarie - 01 martie 2020); 

- Elaborarea unui număr de patru propuneri de proiecte în domeniul turismului, ce pot fi dezvoltate în 

perioada 2021-2027 la nivelul județului Suceava, ca urmare a demersului inițiat de către Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est; 

- Întocmirea Memoriului justificativ în vederea primirii statutului de pol de dezvoltare turistică 

pentru județul Suceava; 

- Elaborarea, în vederea recunoașterii de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 

- Direcția Generală Turism, a 7 propuneri pentru rute cultural-turistice, respectiv: 

- ,,Drumul Huțulilor în Bucovina”;  

- ,,Civilizația Lemnului în Bucovina”;  

- ,,Drumul Ouălor Încondeiate în Bucovina”;  

- ,,Pe urmele geniilor George Enescu - Ciprian Porumbescu” (realizată în colaborare cu Consiliul 

Județean Botoșani); 



21 
 

- „Ruta bisericilor de lemn din Bucovina”;  

- Ruta caselor memoriale din Bucovina; 

- Ruta muzeelor din Bucovina. 

Primele 5 rute au fost recunoscute ca Rute Cultural Turistice dezvoltate pe plan local, „Ruta 

bisericilor de lemn din Bucovina” fiind și parte integrantă în „Ruta Cultural Turistică a Bisericilor de 

Lemn din România”, alături de rutele cu aceeași tematică din județele Bihor și Maramureș.  

Proiecte în cadrul cărora Consiliul Județean Suceava a îndeplinit calitatea de beneficiar al finanțării, 

partener lider și partener cu buget propriu: 

1. Proiectul „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră Strategică 1: Iași-Suceava”; 

2. Proiectul „Management administrativ performant și orientat către cetățeni la nivelul UAT - Județul 

Suceava”; 

3. Proiectul „Smart Travel Bucovina”; 

4. Proiectul „Învățământ special în zona transfrontalieră Suceava - Cernăuți: modern, incluziv și 

adecvat pieței forței de muncă”; 

5. Proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Stelian” 

Rădăuți”; 

6. Proiectul „Șanse egale pentru un viitor mai bun”; 

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

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

moderne”; 

9. Proiectul „Îmbunătățirea calității serviciilor medicale minim invazive în regiunea 

transfrontalieră România-Ucraina; 

10. Proiectul „Înființarea parcului științific și tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret”. 

 

 În anul 2020, au fost realizate lucrări de reabilitare clădire  „Centrul Naţional de 

Informare şi  Promovare Turistică” Suceava. Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii 

(DALI) a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 195 din 22 decembrie 2020. 

 
 
Capitolul V – POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI 

JUSTIȚIEI SOCIALE 

        În cursul anului 2020, organizarea şi asigurarea serviciilor de evidenţă, stabilire, modificare, 

suspendare, reluare, încetare a drepturilor beneficiilor sociale  de la nivelul AGENȚIEI JUDEȚENE 

PENTRU PLĂȚI SI INSPECȚIE SOCIALĂ SUCEAVA, s-a realizat prin: 
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- verificarea a 16213 dosare primite de la UAT – uri în sensul îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate 

privind stabilirea drepturilor la beneficii de asistenţă socială, fiind restituite  un numar de 5 dosare; 

- operarea a 16127 dosare în vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială; 

- acordarea a 237 ajutoare de urgenţă din totalul de 254 de solicitări, pentru creşterea nivelului de trai 

al persoanelor aflate in risc de excluziune sociala. Din cele 237 ajutoare de urgenta acordate , 218 au 

fost destinate familiilor afectate de fenomene meteorologice. 

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

Legii nr. 34/1998, s-a realizat în urma verificării a unui număr de 48 de rapoarte lunare  în vederea 

îndeplinirii criteriilor şi condiţiilor legale pentru cele 4 fundaţii. 

 - acordarea de indemnizații pentru întreruperea activității ca urmarea a prevenirii răspândirii SARS 

CoV-2 unor categorii de beneficiari prevăzuți în OUG 30/2020 s-a realizat prin verificarea și aprobarea 

unui număr de 6.960 cereri. 

- acordarea de indemnizații pentru reducerea temporară a activității ca urmarea a prevenirii răspândirii 

SARS CoV-2 unor categorii de beneficiari prevăzuți în OUG 132/2020 s-a realizat prin verificarea și 

aprobarea unui număr de 1.233 cereri. 

           Activitatea de optimizare a modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plăţile beneficiilor 

sociale şi a  programelor de servicii sociale a fost implementată datorită elaborării bugetului de venituri 

şi cheltuieli în conformitate cu principiile bugetare, pentru care au fost solicitate 680.662.462  credite, 

fiind efectuate plăţi în valoare de 680.509.850 lei compuse din: 

Asistenţă socială – 671.725.525 lei 

Transferuri – 1.815.176 lei 

Alte transferuri(indemnizatii OUG nr.30 si OUG nr.132) – 3.067.758 lei 

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

vârstnice) – 357.050 lei 

Taxe poștale -3.544.341 lei 



23 
 

      
  2018 2019 2020 
Cheltuieli de asistență socială 353065499 569193430 671725525 
Transferuri 127932361 1286983 1815176 
Alte cheltuieli 364414 341100 1719340 
Taxe poștale 1781046 3346014 3544341 
Total 483143320 574167527 678804352 

                                      Grafic 1. Raportarea Plăților - Buget asistenţă socială 
 

        Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială asigură plata următoarelor beneficii de asistență 
socială: 

Beneficiu de asistență socială 
Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

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

136693 135081 134622 

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

12215 10378 9054 

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

5799 6074 6101 

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

2671 2621 2591 

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

18 17 21 
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Venit minim garantat (ajutor social) 
acordat în baza Legii nr. 416/2001, 
Legea 260/2008, HG 50/2011 și Ord. 
1474/2011 

7381 6815 6691 

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

21 54 43 

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

236 247 259 

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

1214 1154 1134 

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

38 50 237 

Drepturi handicap L448/2006 0 21567 22137 

În anul 2020, AJPIS Suceava a efectuat plata indemnizațiilor pentru întreruperea activității 

ca urmarea a prevenirii răspândirii SARS CoV-2 unor categorii de beneficiari conform prevederilor 

OUG30/2020  și plata indemnizațiilor pentru reducerea temporară a activității ca urmarea a prevenirii 

răspândirii SARS CoV-2 unor categorii de beneficiari conform prevederilor OUG 132/2020.  Pentru 

anul 2020 în evidențe, situatia beneficiarilor OUG 30/2020 este urmatoarea: 

  6.299 cereri depuse de către alți profesioniști, definiți la art.3 alin.(2) din Legea nr.287/2009;  

 181 cereri depuse de către persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor 

și drepturile conexe conform Legii nr.8/1996 

 424 cereri depuse de către avocați 

 40 de cereri depuse pentru 323 persoane care au convenții individuale de muncă în baza 

Legii nr.1/1995 care au fost plătite în perioada aprilie – iunie 2020 și 12 cereri depuse pentru 

6 persoane care au convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/1995 până la sfârșitul 

anului 

 16 cereri depuse de către 4 Structuri sportive prevăzute la art.67¹ alin.(1) din Legea educației 

fizice și sportului nr.69/2000 cu 65 sportivi, din care 4 cereri depuse de către 1 structură 

sportivă în subordinea administrației locale cu 20 sportivi și 12 cereri depuse de către 3 

structuri sportive private cu 45 sportivi care au fost plătiți pentru  perioada stării de urgență ; 

- Situatia beneficiarilor de indemnizații pentru reducerea temporară a activității ca urmarea a 

prevenirii răspândirii  SARS CoV-2 conform OUG 132/2020 este urmatoarea : 

 948 cereri depuse de către alți profesioniști, definiți la art.3 alin.(2) din Legea nr.287/2009; 

 211 cereri depuse de către avocați 
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 74 Persoane care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional în domeniile 

prevăzute la art.13 din Legea  nr.52/2011 

  

    Date comparative referitoare la numărul mediu de beneficiari pentru anii 2018, 2019 2020:       

                   
 

Grafic 2.  Nr. beneficiari alocație de stat             Grafic 3. Nr beneficiari indemnizație lunară  
                                                                      pentru creșterea copilului 

 

         
 
Grafic 4. Nr. beneficiari stimulent de inserție    Grafic   5. Nr. beneficiari  indemnizație lunară                                                     
                                                                                 Concediu în vederea adopției 
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Grafic 6. Nr. beneficiari venit minim garantat    Grafic 7. Nr. beneficiari alocație pentru  
                                                                                                  susținerea familiei  

         
rafic 8. Nr. beneficiari indemnizație lunară de              Grafic 9. Nr. beneficiari ajutor refugiați                      
hrană HIV 
                            

           
Grafic 10. Nr. beneficiari alocație de plasament      Grafic 11. Nr. beneficiari ajutoare de        
                                                                                                  urgență 
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Grafic 12.Drepturi handicap                                     
  

În anul 2020, AJPIS Suceava a plătit cu titlul de subvenții un număr de 4 asociaţii şi fundaţii 

conform prevederilor Legii nr.34/1998, pentru un număr de 140 de beneficiari,achitând suma de 

357.050 lei. 

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

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

anului 2020 include primirea unui număr de 4252 de formulare necesare lucrătorilor migranţi, în 

vederea  gestionării eficiente a schimbului de date cu instituţiile din alte state membre UE şi 

monitorizarea aplicării unitare a prevederilor legale în vederea stabilirii dreptului la beneficiile familiale.  

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

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

migranţi şi plăţilor efectuate. Au fost constituite 169 debite în valoare de 420.374 lei, prin acordarea de 

beneficii în mod necuvenit. Valoarea debitelor recuperate a fost de 337.007 lei din valoarea totală a 

debitelor constituite de  420.374 lei. 

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

2020, ca urmare a încasării de către beneficiari  a unor drepturi necuvenite în cazul următoarele beneficii 

de asistență socială: alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, indemnizaţia 

pentru creşterea copilului, stimulentul de inserție, indemnizația lunară concediu acomodare în vederea 

adopției, venitul minim garantat (ajutor social), alocație de plasament, astfel: 

 Au fost constituite debite în valoare de 4.912.491 lei, pentru a diminua prejudiciile aduse 

bugetului de stat prin acordarea de plăţi în mod necuvenit; 

 Valoarea debitelor recuperate a fost de 2.783.058 lei din valoarea totală a debitelor constituite de  

4.912.491 lei. 

Debitele menționare anterior au fost constituite în urma realizării unor intersecții de baze de date 

fiind identificate următoarele suspiciuni:  
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- 1726 suspiciuni cu beneficiari de Indemnizaţia pentru creşterea copilului cu venituri;  

- 46 suspiciuni stimulent insertie platit concomitent cu concediu medical COD08  

- 1184 suspiciuni cu beneficiari de Stimulent de inserție care nu au realizat venituri din salarii;  

- 157 suspiciuni cu destinatari de plata decedati; 

- 2522 suspiciuni cu beneficiari de Venit minim garantat (ajutor social); 

- 2182  suspiciuni cu beneficiari de Alocaţia pentru susţinerea familiei. 

           Pe parcursul anului 2020, inspectorii sociali din cadrul AJPIS Suceava au desfășurat 

următoarele campanii de inspecție: 

 

 Campania ,, Certificarea funcționării serviciilor sociale destinate protecției copilului și/sau 

familieicu respectarea legislației în vigoare din domeniul asistenței sociale, respectiv a 

prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și a legislației subsecvente, de către furnizorii 

de servicii sociale”. 

 Campania ,, “Certificarea funcționării serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și adulte în 

dificultate cu respectarea legislației în vigoare din domeniul asistenței sociale, respectiv a prevederilor 

Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și a legislației subsecvente, de către furnizorii de servicii sociale” 

 Campania ”Certificarea funcționării serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilități cu respectarea legislației în vigoare din domeniul asistenței sociale, respectiv a 

prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și a legislației subsecvente, de către furnizorii 

de servicii sociale” 

 Campania “Certificarea funcționării serviciilor sociale destinatevictimelor violenței 

domestice cu respectarea legislației în vigoare din domeniul asistenței sociale, respectiv a 

prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și a legislației subsecvente, de către furnizorii 

de servicii sociale” 

 Campania  „Verificarea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, 

informațional și comunicațional” s-a desfăşurat în perioada ianuarie-decembrie 2020. 

 

Atribuţiile AJPIS Suceava ce decurg din  prevederile Decretului - Lege 118/1990  s-au concretizat 

în perioada 01.01.2020-31.12.2020, în următoarele etape: 

 S-a acordat consultanţă în vederea întocmirii dosarelor  pentru acordarea  calităţii  de 

beneficiar al Decretului –Lege 118/1990 unui număr de 520 de persoane; 

 Comisia pentru aplicarea Decretului –Lege 118/1990  din cadrul AJPIS Suceava a analizat şi 

a emis decizii de admitere a 471 cereri, iar pentru 9 cereri au fost emise decizii de respingere conform 

încheierilor de ședință, întocmite în cursul celor 7 ședințe/an.  
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Au fost înaintate Casei Judeţene  de Pensii Suceava un număr de 471 de dosare în vederea  acordării 

drepturilor prevăzute de Decretul - Lege 118/1990.     

 Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a asigurat  pe 

parcursul anului 2020, prin Secretariatul tehnic judeţean, urmărirea aplicării şi respectarii legislației și 

politicilor în domeniul formării profesionale.   

 

Activitatea INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA,  în anul 2020, a 

vizat : 

I. Domeniul relațiilor de muncă 

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii, în 

domeniul relaţiilor de muncă, în perioada ianuarie – decembrie 2020 s-au desfăşurat acţiuni de control 

tip campanie, tematice şi de fond, vizând toate categoriile de angajatori, acţiuni care au generat  

următoarele rezultate:  

•  2.247  controale efectuate; 

•  923 sancţiuni contravenţionale aplicate din care 494 avertismente şi 429 amenzi în sumă de 3.706.900 

lei, au fost dipsuse 3.668 măsuri pentru remedierea neconformităţilor depistate.  

Depistarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată  

Din totalul acţiunilor de control întreprinse în perioada ianuarie – decembrie  2020, o pondere 

semnificativă o deţin acţiunile de control privind depistarea şi combaterea cazurilor de muncă 

nedeclarată (muncă fără forme legale de angajare). Au fost efectuate 2.194 controale, au fost aplicate 

155 sancţiuni contravenţionale, 53 avertismente şi 102 amenzi. Au fost depistate 201 persoane care au 

prestat muncă nedeclarată conform prevederilor art.15^1 din Legea nr.53/2003 republicată, fiind  

aplicate amenzi în valoare de 2.650.000 lei;  

În perioada ianuarie 2020 - decembrie 2020 inspectorii de muncă din cadrul compartimentului control 

relaţii de muncă și-au desfășurat activitatea de control și în contextul derulării  mai multor Campanii 

Naționale, astfel: 

 În perioada 13.01.2020-23.01.2020 s-a desfășurat Campania Națională privind încheierea, 

modificarea, suspendarea  contractelor de muncă cu timp parțial. 

Au fost verificați 81 de angajatori, au fost aplicate 35 sancțiuni contravenționale, 11 amenzi în 

sumă de 74.500 lei și 24 avertismente. Au fost depistate 3 persoane fără forme legale de angajare, 3 

angajatori fiind sancționați cu 60.000 lei.  

-În perioada 11.05.2020-22.05.2020 s-a desfășurat Campania Națională privind verificarea  angajatorilor 

care au ca obiect de activitate plasarea forței de muncă.  
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La nivelul ITM Suceava au fost înregistrați și verificați 13 agenți de plasare a forței de muncă. 

Au fost sancționați 5 angajatori, au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale, 4 amenzi în sumă de 

34.000 lei și au fost dispuse 11 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. 

Campania Națională pentru desfășurarea acțiunilor de control în domeniul relațiilor de muncă 

privind respectarea prevederilor legale la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul 

construcțiilor  –  COD CAEN 41,42,43  și reparații auto (cu verificarea CIM suspendate). 

Au fost efectuate 68 controale, au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale pentru muncă nedeclarată, 5 

avertismente și  3 amenzi. Cuantumul amenzilor aplicate a fost de 120.500 lei din care 60.000 lei pentru 

muncă nedeclarată. 

Aplicarea Ordinului Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 776/07.04.2020 și a Ordinului 

Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 1317/26.08.2020: 

- Aplicare Ordin 776/2020  - nr. total angajati implicati = 17 din care 16 inspectori de muncă; 

- Aplicare Ordin 1317/2020 – nr. total angajati implicati = 6 inspectori de muncă; 

Acțiuni privind verificarea centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, 

centrelor rezidențiale pentru copii și adulți cu și fără dizabilități – a fost elaborat planul de acțiuni la 

nivel de inspectorat conform listei primite de la Inspecția Muncii cuprinzând  29 de angajatori. Planul de 

acțiuni a fost întocmit ținând cont de zonele de control alocate inspectorilor de muncă. Au fost demarate 

acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor cu un număr de salariați mai mare de 50 – au fost 

trimise în 400 de notificări. 

Campania Națională privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale în 

domeniul textilelor, confecțiilor, a pielăriei și încălțămintei – COD CAEN 13,14,15. 

S-a desfășurat în perioada 02.06-06.06.2020, perioadă în care au fost efectuate 44 controale, au fost 

aplicate 13 sancțiuni contravenționale, 3 amenzi în sumă de 90.000 lei și 10 avertismente. Au fost 

depistate 13 persoane prestând muncă nedeclarată. 

Campania Națională privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale 

referitoare la suspendarea și executarea CIM. 

-347 controale programate; 

-303 controale efectuate; 

-73 controale sâmbătă/duminică; 

-13 controale efectuate noaptea; 

-18 angajatori sancționați, din care: 

       * 13 angajatori  –  conform  prevederilor art. 260, 1,e  din Legea nr.53/2003 republicată; 

       *  2 angajatori – conform  prevederilor art. 260, 1, e^2  din Legea nr.53/2003 republicată;  

       *  3 angajatori –  conform  prevederilor art. 260, 1, e^3  din Legea nr.53/2003 republicată; 

-  23 persoane depistate prestând muncă nedeclarată; 
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-517 măsuri dispuse pentru remedierea  deficiențelor  constatate ; 

În temeiul și  altor prevederi legale au  fost aplicate 142 sancțiuni 70 amenzi în cuantum de 435.000 lei 

și  72 avertismente. 

Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își 

desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor – COD CAEN 41,42, 43. 

Campania s-a desfășurat în perioada 20.07-22.07.2020 și s-a concretizat prin verificarea a 25 

angajatori, au fost sancționați 5 angajatori, au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale, 7 amenzi în 

sumă de 170.000 lei și 2 avertismente. 

Pentru remedierea deficiențelor constatate au fost dispuse 55 măsuri. 

Campania Națională privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale în 

domeniul relațiilor de muncă privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de 

zilieri. Acțiunile de control s-au desfășurat în perioada 14.09.2020 - 19.09.2020. Au fost verificați 22 

beneficiari, au fost dispuse 11 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate . 

 Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea 

modului de respectare a normelor de securitate și  sănătate în muncă la angajatorii care își desfășoară 

activitatea în domenii de activitate precum, fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – 

COD CAEN 107 și întreținerea și repararea autovehiculelor – COD CAEN 452. 

Campania s-a desfășurat în perioada 21.09-26.09.2020. Au fost verificați 51 de angajatori, au 

fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale, 7 avertsimente și 2 amenzi în sumă de 6.000 lei. Au fost 

dispuse 48 măsuri pentru remedierea deficiențelior constatate.  

Campania Naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale 

referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de 

odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează 

detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională. 

 Au fost controlați 47 angajatori, au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale din care 2 amenzi în sumă 

de 5.000 lei și 6 avertismente. Au fost dispuse 103 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. 

Acțiunile de control s-au desfășurat cu sprijinul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul 

Rutier - I.S.C.T.R. 

         Acțiunea de conștientizare a angajatorilor cu privire la necesitatea stabilirii de programe 

individualizate de muncă, în vederea  reducerii riscului de contaminare cu COVID-19, pe durata 

stării de alertă, în conformitate cu prevederile  art.21 din Legea nr.55 din 15 mai 2020 modificată, 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform 

cărora, ”Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin.1 din Legea nr. 53/2003 - 

Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, 

autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, 
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precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul 

social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr 

mai mare de 50 de salariaţi, organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în 

grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.” 

Au fost transmise notificări angajatorilor și au fost efectuate verificări  privind aceste aspecte.  

Au fost intensificate controalele pe perioada stării de alertă, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, 

acțiuni desfășurate  în baza unei bune colaborări și cu alte instituții din județul Suceava, cu atribuții în 

acest sens. 

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

muncii nedeclarate în anul 2020 încheiat între IM și IGI, inspectorii de muncă au participat la mai multe 

acțiuni de control pe raza județului Suceava.  

În cadrul compartimentului control relaţii de muncă în perioada ianuarie – decembrie  2020 au 

fost înregistrate și soluționate  525 sesizări. 

 

II. Domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  

Principalele acţiuni prevăzute în Programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de 

Muncă Suceava pentru anul 2020 au fost campaniile de control şi conştientizare şi acţiunile specifice în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Derularea acestora au înregistrat unele sincope determinate de 

apariția  pandemiei cu COVID 19 încă din luna februarie 2020. 

 S-au desfăşurat următoarele campanii și acțiuni: 

Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă - 

Prevenirea riscurilor generate de substanțe periculoase, sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi 

Sănătate în Muncă. Campania s-a desfășurat sub denumirea ” Afecțiunile musculo-scheletice (AMS)”. 

ITM Suceava a întocmit două lucrări științifice în domeniul securității și sănătății în muncă pe care le-a 

prezentat online la conferința moderată de ITM Maramureș.  

 Campanie națională „Program educațional privind prevenirea în mediul lucrativ și consilierea 

profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial” – Proiect AVE.  

Determinată de apariția pandemiei cu COVID 19, această campanie nu s-a derulat.  

Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor 

generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își 

desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile. 

-au fost controlate în șantiere temporare sau mobile un număr de 41 angajatori, din care 9 au fost 

sancționate contravențional; 
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-au fost constatate 20 deficiențe pentru care au fost aplicate 18 avertismente și 2 amenzi 

contravenționale în valoare de 11.000 lei; 

-s-au dispus 20 măsuri de remediere a deficiențelor constatate, o parte din acestea fiind remediate chiar 

în timpul controlului; 

Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de 

competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2020, coordonat de către 

Comisia Europeană. 

S-au efectuat 15 controale unde s-au identificat 239 produse conforme. 

 Număr de controale efectuate în domeniul securității și sănătății în muncă 

În anul 2020 au fost efectuate 908 controale şi s-au dispus 1.179  măsuri pentru neconformităţile 

constatate, în urma cărora au fost aplicate 1100 sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 376.00 

lei. 

 Autorizarea sau avizarea funcționării agenților economici din punctul de vedere al securității și 

sănătății în muncă 

În anul 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a autorizat şi a avizat 50 de societăţi, după caz: 

- funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform 

Legii nr. 319/2006 modificată şi completată - 22;  

- producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea materiilor 

explozive, în baza Legii nr. 126/1995 republicată – 24; 

- alte legi – 4. 

În ceea ce privește  accidentele de muncă și bolile  profesionale, în anul 2020 au fost înregistrate un 

total de 69 persoane accidentate în muncă, din care 6 au fost accidentate mortal.  

 

Domeniul  Contracte Colective de Muncă și Monitorizare Relații de Muncă 

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

Suceava a eliberat în perioada 01.01.2020/31.12.2020, un număr de 1.569 parole pentru accesarea 

portalului Inspecției Muncii. 

Pentru perioada 01.01.2020/31.12.2020, au fost preluate un număr de 1.587 de registre electronice ale 

salariaţilor, transmise în baza de date centrală a Inspecţiei Muncii, au fost liberate 1.190 

certificate/rapoarte cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii și un  număr 

de 96 adeverinţe eliberate în baza documentelor existente în arhiva ITM Suceava. 

În cursul anului 2020 au fost soluţionate un număr de 12 cereri lunare transmise de către AJPIS 

Suceava, verificându-se un număr de 84.991 persoane apte de muncă beneficiare de ajutor social. 

În ceea ce priveşte activitatea de evidenţă a prestatorilor de servicii pentru completarea şi transmiterea 

registrului electronic de evidenţă a salariaţilor precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile H.G. 
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905/14.12.2017, în evidenţa Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, numărul notificărilor privind 

incheierea contractului de prestări servicii în perioada 01.01.2020/31.12.2020 a fost de 573, din care: 

- 37 notificări privind încetarea contractului de prestări sevicii ; 

- 9 certificate/adeverinte de finalizare a stagiului, vizate conform Legii nr.335/2013  

- 339 carnete de muncă au fost predate titularilor din totalul de 16.329 carnete de muncă aflate în 

evidența ITM Suceava  

- 31 contracte de ucenicie înregistrate conform Legii nr.279/2005, 

- 13 registre de evidenţă a zilierilor au fost eliberate angajatorilor care s-au adresat în scris instituţiei. 

La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, în aplicaţia informatică « Columbo » s-

au înregistrat un număr de 101 de registre de zilieri active, prin 28.011 poziții, cu un numar de 

2.097 zilieri distincți activi. 

În perioada 01.01.2020/31.12.2020, în aplicaţia informatică « Columbo » s-au înregistrat 24 

notificări de detașare comunicate de 13 angajatori din spatiul U.E. și Spațiului Economic European. 

Potrivit bazei de date a Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava la 31.12.2020 pe raza 

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

activitate un număr de 138 (o suta treizeci si opt) salariaţi detasati care au cetăţenia unui stat membru 

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

În cadrul activității de dialog social în  perioada 01.01.2020/31.12.2020: 

- s-au verificat și înregistrat un număr de 136 contracte colective de muncă și 22 acte adiționale ale 

acestora;  

- la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut loc un număr de 1(una)  sedințe ale 

Consiliului Consultativ Tripartit; 

- s-au eliberat un număr de 5 dovezi de obținere a reprezentativității sindicatelor;  

- s-au eliberat un număr de 5 dovezi de obținere a reprezentativității patronatelor ; 

- nu s-a înregistrat nici un conflict colectiv de muncă. 

În urma verificărilor efectuate în Registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic 

organizat la nivelul Inspecţiei Muncii, au fost obținute datele privind numărul de contracte active, în 

vederea obținerii dosarului de reprezentativitate patronate pentru 278 societăți comeciale.  

Începând cu luna aprilie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de 

Muncă Suceava au verificat cererile și anexele de plată pentru indemnizațiile de șomaj tehnic  ale 

beneficiarilor acestora, respectiv I.F., drepturi de autor, sportivi, P.F.A, I.I.  pt. AJPIS Suceava și 

contracte de muncă pt. AJOFM Suceava. 

Activităţile AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

SUCEAVA, în anul 2020, au trecut printr-un proces de adaptare la necesităţile de digitalizare a 

serviciilor de ocupare şi la nevoile persoanelor din categoriile vulnerabile, prin subvenţionarea 
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angajatorilor atât pentru menţinerea contractelor de muncă ale salariaţilor, cât şi pentru încadrarea unor 

categorii de persoane dezavantajate pe piața muncii. Implementarea proiectelor cu finanaţare europeană 

a continuat pe tot parcursul anului, calificarea prin ucenicie la locul de muncă, subvenţionarea 

angajatorilor şi stimularea angajării şomerilor având susţinere financiară din fonduri europene.  

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

parcursul anului 2020, precum şi retrospectiv, vor evidenţia tendinţele relevante pe piaţa locală a 

muncii. 

I.Analiza comparativă a ratei şomajului înregistrat în perioada 2019-2020 
 

 

                     

Rata șomajului, în ultimii doi ani, a avut un parcurs foarte apropiat, cu o ușoară creștere în anul 

2020. Fluctuațiile aferente intrărilor și ieșirilor din piața muncii în anul 2020 menținându-se aproape de 

nivelul anului 2019, prin măsuri active adecvate. Raportându-ne la nivel naţional, rata şomajului în 

județul Suceava la sfârşitul anului 2020 a fost de 5,10%, valoare superioară atât ratei înregistrate la 

nivelul Regiunii Nord-Est (4,81%), cât și celei  de la nivel de ţară (3,38%). 

Numărul de şomeri înregistraţi în anul 2020 s-a situat între un maxim de 12130 persoane din 

evidenţă în luna noiembrie şi un minim de 10161 persoane în luna mai. 

              Luna       
Indicator 

Ian Feb Mar Apr Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 

Rata 
şomajului % 4,72 4,69 4,49 4,44 4,39 4,64 4,99 5,06 5,01 5,20 5,24 5,10 

Şomeri 
beneficiari de 

indemn. 
3475 3301 3047 3541 3842 3865 3998 4298 4487 4588 4669 4929 

Şomeri care 
nu benefic. de 

indemn. 
7462 7570 7342 6739 6319 6870 7565 7422 7113 7446 7461 6875 

Total şomeri 
înregistraţi 

10937 10871 10389 10280 10161 10735 11563 11720 11600 12034 12130 11804 

 

      Dinamica mai scăzută a pieţei muncii, reflectată în numărul total de intrări şi ieşiri din evidenţă, 

ponderea mai mare a şomerilor indemnizaţi în numărul total de şomeri pe finalul anului 2020 faţă de 

2019, precum şi scăderea numărului de locuri de muncă identificate în 2020 faţă de 2019, marchează 

efectele crizei sanitare.  



36 
 

      Analizând structura șomajului înregistrat după mediul de rezidență și după nivelul de instruire se 

constată că 69% din șomeri provin din mediul rural și au o slabă pregatire profesională, 46% din 

numărul total având studii gimnaziale. 

 
Monitorizarea serviciilor de ocupare adresate angajatorilor şi persoanelor în căutarea unui loc 
de muncă 

          În cursul anului 2020 s-au angajat 9.075 persoane care au apelat la serviciile publice de ocupare, 

din care:  

- după statutul persoanei: 2.280 şomeri neindemnizaţi, 2.301 şomeri indemnizaţi   şi 4.494 persoane 

aflate în căutarea unui loc de muncă;  

- după apartenenţa de gen: 3.618 femei şi 5.457 bărbaţi;   

- după mediul de rezidenţă: 4.106 persoane din mediul urban şi 4.969 persoane din mediul rural. 

Pe parcursul anului 2020, au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională 

15.902 persoane, 14.899 persoane nou înregistrate şi 1.003 persoane revenite din alte luni la consiliere, 

la care se adaugă 8 sesiuni de informare şi consiliere în şcoli, unde au participat 354 elevi. 

 

Măsuri de sprijin acordate în contextul situaței epidemiologice 
 

În contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, AJOFM Suceava a implementat  măsuri de 

sprijin pentru angajatori şi salariaţii lor, afectaţi de restricţionarea activităţilor şi necesitatea respectării 

regulilor de protecţie sanitară, după cum urmează: 

• șomaj tehnic -  indemnizația de 75% din salariul de bază al angajatului, acordată angajatorilor 

pentru contracte individuale de muncă suspendate (sprijin financiar pentru menținerea activa a 

contractelor de muncă, conform OUG 30/2020): 

Perioada Nr. firme Nr. persoane Sume (lei) 
Martie 2020 1925 12607 7.639.575 
Aprilie 2020 4197 26895 44.602.861 
Mai 2020 3904 22124 31.074.397 
Iunie 2020 501 3731 4.488.392 
Iulie 2020 207 1354 1.860.497 
August 2020 158 802 1.275.128 
Septembrie 2020 62 243 378.981 
Octombrie 2020 121 768 728.650 
Noiembrie 2020 267 1832 2.406.825 
Decembrie 2020 294 1929 2.711.434 

• sprijin financiar în cuantum de 41,5% din salariul de bază brut al salariatului, acordat 

angajatorilor pentru reactivarea contractelor de muncă ale angajaților care s-au aflat în șomaj tehnic şi s-

au întors la muncă (art. I din OUG nr. 92/2020); 

Perioada Nr. firme Nr. persoane Sume (lei) 
Iunie 2020 2378 13880 13.600.873 
Iulie 2020 2589 15673 15.743.641 
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August 2020 2807 16905 17.053.319 
• zile libere pentru părinți - indemnizația de 75% din salariul de bază, acordată unuia dintre 

părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a 

unităţilor de învăţământ: 

Perioada Nr. firme Nr. persoane Sume (lei) 
Martie 2020 151 294 145.098 
Aprilie 2020 157 314 342.624 
Mai 2020 127 250 310.691 
Iunie 2020 94 153 93.376 
Septembrie 2020 3 4 2.485 
Octombrie 2020 10 11 8.085 
Noiembrie 2020 114 151 234.306 
Decembrie 2020 82 100 149.896 

• subvenționarea timpului redus de muncă  (Kurzarbeit) – decontarea a 75% din diferenţa 

între salariul de bază brut lunar al angajatului şi salariul cuvenit ca urmare a reducerii timpului de muncă 

(art.1  din OUG 132/2020), acordată angajatorilor cu cifra de afaceri în scădere; 

Perioada Nr. firme Nr. persoane Sume (lei) 
Septembrie 2020 10 476 364.916 
Octombrie 2020 20 587 479.798 
Noiembrie 2020 43 959 787.491 
Decembrie 2020 39 992 803.116 

•sprijin financiar în cuantum de 41,5% din salariul aferent contractelor de muncă cu durata 

determinata de trei luni- acordat angajatorilor care încheie contracte conform art. 5 din OUG 

132/2020; 

Perioada Nr. firme Nr. persoane Sume (lei) 
August 2020 2 4 2.591 
Septembrie 2020 5 11 10.720 
Octombrie 2020 7 14 11.034 
Noiembrie 2020 6 19 21.045 
Decembrie 2020 5 15 16.188 

 telemunca – suma de 2.500 lei, acordată angajatorilor pentru fiecare telesalariat în scopul 
achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activităților în 
regim de telemuncă (art. 6 din OUG 132/2020); 
 

Perioada Nr. firme Nr. persoane Sume (lei) 
2020 40 294 735000 

 
• subvenția de 50% din salariul angajatului, acordată angajatorilor care au încadrat șomeri cu 

vârsta de peste 50 de ani, ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor în perioada 

stării de urgenţă/alertă sau șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani (art. III din OUG nr. 92/2020); 

Categoria de persoane Nr. firme Nr. persoane 
 șomeri cu vârsta de peste 50 de ani 46 67 
șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani 301 535 

                                       Total 347 602 
Medierea locurilor vacante în străinătate prin reţeaua serviciilor publice de ocupare EURES 
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Pandemia COVID 19 din anul 2020 a afectat major contextul socio-economic, cu urmări  

semnificative asupra pieţei muncii, inclusiv asupra mobilității lucrătorilor și a restricţiilor de circulaţie. 

Astfel, în cursul anului 2020 un număr de 111 persoane au fost consiliate în vederea ocupării unui loc 

de muncă pe piaţa europeană a muncii sau au primit informaţii referitoare la condiţiile de muncă şi de 

viaţă în ţări care aparţin SEE. În ceea ce priveşte solicitarea şi furnizarea informaţiilor acestea au fost, în 

principal, din domeniul securităţii sociale. Derularea contractelor de muncă în străinătate şi aplicarea 

legislaţiei europene în materie de securitate socială au condus la eliberarea a 160 de formulare 

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

stabilirea dreptului la indemnizația de șomaj,  pentru a beneficia de exportul indemnizaţiei de şomaj sau 

care au solicitate prestaţii de şomaj  în funcţie de veniturile membrilor de familie rămaşi în ţară. Statele 

membre care au oferit cele mai multe locuri vacante în anul 2020 sunt: Spania, Danemarca, Norvegia și 

Germania. Majoritatea posturilor au avut în vedere muncitori necalificați în culturi vegetale, restul fiind 

oferite pentru alte ocupații: muncitori constructori, muncitori necalificați în pescuit și culturi acvatice, 

măcelari, ambalatori, operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului, mecanici de autovehicule, 

tehnicieni. 

 

Activitatea CASEI JUDEŢENE DE PENSII SUCEAVA, în anul 2020, a constat în principal  

în stabilirea drepturilor de pensii, cât şi în recalcularea acestora.   

Comparativ cu anul 2019, în anul 2020, situaţia cererilor de înscriere şi recalculare a pensiilor şi 

a îndemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, se prezintă conform tabelului de mai jos. 

Tipuri de cereri înregistrate 2019 2020 
Cereri de înscrieri noi 7.490 9.354 
Cereri de recalculare a pensiilor 11.238 8.527 
Cereri de stabilire şi recalculare  a drepturilor prevăzute de legi 
speciale  

103 388 

Total cereri înregistrate 18.831   18.269 
 

În anul 2020, s-au depus un număr de 62 cereri de reluare a pensiei şi 2.206 cereri  

completare acte dosar. 

În anul 2020, Casa Judeţeană de Pensii Suceava a prelucrat un număr total de 400 dosare 

comunitare, din care: 

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

2020 era de 149.158 , din care : 

 136.266* pensionari din sectorul de stat; 

   10.470  pensionari din sectorul agricol ; 

    2.422  veterani. 
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Persoanele care îndeplinesc conditiile de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice  şi care au lucrat în statele membre ale Uniunii Europene, pot beneficia 

de  pensie comunitară. 

 Precizăm că numărul pensionarilor din sectorul de stat este de  149.158,  cuprinde şi  beneficiarii de legi 

speciale şi  beneficiarii de pensii comunitare.    

Activitatea de Plăţi Prestaţii s-a concretizat prin punerea în plată a pensiilor de asigurări 

sociale  şi a  îndemnizaţiilor  prevăzute  prin  legi speciale. 

   În anul 2020, au fost efectuate şi prelucrate în sistemul informatic, 44.476(tranzacţii),din care : 

 comunicări de drepturi noi şi modificări /recalculări de pensii şi îndemnizaţii, 30.279; 

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

acordare taloane CFR,comunicări în conturi : 5.039; 

 înfiinţarea şi lichidarea de popriri: 9.158  

        Deasemenea, au fost procesate  544  reordonanţări  pensii neachitate, s-au transferat  pensii şi 

îndemnizaţii în alte judeţe în număr de 128 şi au fost preluate dosare de pensie şi  îndemnizaţii  de  la 

alte judeţe, în  număr de 151. 

Au fost acordate un număr de 8.330 ajutoare de deces , iar pentru un număr  de 298 dosare de pensie s-

au emis şi scadenţat certificate de viaţă şi procuri. 

Activitatea de expertiză medicală, în anul 2020, este redată sintetic in tabelul următor: 

 
Persoane expertizate 

 
Cazuri noi neîncadrate(respinşi) 

 
Depensionaţi 

13.343 68 10 
 

         În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, Casa Judeţeană de Pensii Suceava a decontat cheltuieli 

pentru reabilitarea medicală a asiguraţilor care au suferit un accident de muncă sau o îmbolnăvire 

profesională, în sumă de 157.386,61 lei. 

         Numărul accidentelor de muncă înregistrate la nivelul Casei Judeţene de Pensii Suceava, în 

cursul anului 2020, a fost de 77 din care 12 au fost urmate de decesul persoanei asigurate în sistemul de 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale . Pe de altă parte, în aceeaşi perioadă s-au 

înregistrat 6 cazuri de boli profesionale confirmate de Direcţia de Sănătate Publică Suceava .  

         Au fost acordate compensaţii pentru atingerea integrităţii, pentru o persoană care a rămas cu 

deficienţe în urma unor accidente de muncă sau îmbolnăvire profesională, în cuantum de 11.400 lei şi 

despăgubiri în caz de deces ca urmare a unui accident de muncă, în valoare totală de 265.968 lei      

( 13 cazuri ) . 

         Pentru angajatorii care au sediul social pe teritoriul jud. Suceava, Casa Judeţeană de Pensii 

Suceava a decontat suma de 450.942 lei, reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor plătite 

lucrătorilor pentru incapacitatea temporară de muncă datorată accidentelor de muncă . 
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         Pentru un număr mediu de 263 asiguraţi/lună, din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi 

boli profesionale, în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 a fost decontată suma de 2.141.969 lei, 

reprezentând pensii de invaliditate şi de urmaş .  

În vederea acordării drepturilor prevăzute de Legea nr.346/2002; îmn anul 2020, au fost soluționate 

1133 cereri. 

Totodată, au fost efectuate următoarele activități: 

 Au fost consiliaţi un număr de 2 angajatori din judeţul Suceava; 

 Au fost elaborate un număr de 23 tablouri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor 

profesionale; 

 A fost achitatată contravaloarea serviciilor medicale acordate prin Casa de Asigurări de Sănătate 

Suceava, pentru un număr de 162 cazuri; 

 S-au acordat prestaţii în bani, pe termen lung şi scurt,sub formă de compensaţii,îndemnizaţii 

pentru atingerea integrităţii şi despăgubiri de deces, pentru un număr de 217 cazuri. 

 Cheltuielile efectuate din bugetul de stat în anul 2020 au fost de 411.233.524  lei, repartizate 

astfel: 

Cheltuieli 2020 Efectuat (lei ) 
 

Pensii agricultori 182.298.484 
Indemnizaţii veterani de război, Legea nr. 44/1994 22.862.147 
Indemnizaţii DL nr. 118/1990, Legea nr. 189/2000  22.920.547 
Legea 309/2002 3.837.928 
Pensii magistraţi, Legea nr. 303/2004 22.758.618 
Legea nr.130/2015-pensii serviciu 1.466.598 
Pensii IOVR, Legea nr. 49/1999 209.402 
Indemnizaţii eroi martiri ai Revoluţiei, Legea nr. 42/1990 
şi Legea nr. 341/2004 1.219.142 
Indemnizaţii membri uniunilor de creatori, Legea nr. 
109/2005, Legea nr. 8/2006 1.706.039 
Ajutoare soţ supravieţuitor, Legea nr. 578/2004 6.507.749 
Pensia socială minim garantată, O.U.G. nr. 6/2009 122.496.451 
Pensii parlamentari,  Legea nr. 96/2006,Legea 215/2015 174.223 
Indemnizaţii de însoţitor 16.634.006 
Recuperare debite ani precedenţi -3.057 
Pensii aviatori – Legea nr.83/2015 454.972 
Pensii personal Curtea de Conturi, Legea nr. 217/2008 953.437 
Taxe poştale 3.817.740 
Abonamente telefonice pentru beneficiari de legi speciale  316.029 
Ajutoare anuale veterani 91.200 
Bilete călătorie, DL119/1990,L189/2000 477.974 
Ajutoare deces, IOVR 27.145 
Indemnizaţii, Legea nr. 323/2004 6.750 
Total cheltuieli bugetul de stat 411.233.524 
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 Fondul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale: 
 

 În perioada de referinţă, s-au efectuat cheltuieli in suma de  4.201.841 lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La nivelul lunii  decembrie 2020, existau 1.043 contracte de asigurare în plată. Casa Judeţeană de 

Pensii Suceava colectează veniturile persoanelor asigurate prin contracte de asigurare socială.Valoarea 

totală a încasărilor la sfârşitul anului 2020 era de 6.770.326,32 lei. 

În conformitate cu prevederile OUG nr.163/2020, s-au încheiat 132 contracte în valoare de 

1.456.938 lei şi s-a încasat suma de 1.331.946 lei. 

În ceea ce priveşte certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul public de pensii,în anul 2020 

au fost eliberate un număr de 15.442 adeverinţe.  

În anul 2020  au fost înregistrate un număr de 11.517 cereri de notificare a respingerii cererii de emitere 

a Formularului A1, în cazul lucrătorilor migranţi,angajaţi temporar pe teritoriul Germaniei pentru 

efectuarea de lucrări sezoniere şi s-au emis 11.517 negaţii. 

       În anul 2020, biletele de tratament balnear s-au acordat, ca şi în anii precedenţi, fie cu suportarea 

unei contribuţii individuale, fie cu titlu gratuit, beneficiarii fiind pensionarii, asiguraţii din sistemul 

public de pensii şi beneficiarii prevederilor unor legi speciale. 

Situaţia biletelor de tratament, pentru anul  2020, se prezintă conform tabelului de mai jos: 

An Număr cereri 

înregistrate 

Număr bilete 

repartizate 

Număr bilete 

valorificate 

Grad de 

valorificare 

2020 5.627 1.946 1.942 99,79 % 

     

 

 

Cheltuieli 
2020 
Efectuat (lei) 

Pensii 3.086.802 
Asistenţă socială în caz de invaliditate(ITM) 449.873 
Cheltuieli de personal 194.660 
Ajutoare acordate asiguraţilor pentru decese 265.968 
Cheltuieli materiale 7.581 
Prestaţii pentru reabilitare medicală 165.334 
Compensaţii pentru atingerea integrităţii 11.400 
ITM deduse de agenţii economici 0 
Cheltuieli cu transmiterea drepturilor 24.458 
Cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 144 
Recuperari debite anii precedenţi -4.379 
Total cheltuieli FAAMBP 4.201.841 
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DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI A 

JUDEȚULUI SUCEAVA, la data de 31.12.2020, D.G.A.S.P.C. Suceava avea în evidență un număr de 

1.432 copii/tineri care beneficiau de măsură specială de protecție. 

Dinamica copiilor/tinerilor din sistemul de protecție 31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

31.12. 

2020 

în plasament la asistenţi maternali profesionişti 581 557 564 580 

în plasament în familia lărgită 383 384 336 334 

în plasament la familii/persoane fără grad de rudenie 127 117 93 96 

în plasament în servicii de tip rezidențial din structura DGASPC a 

Județului Suceava 

447 400 363 275 

în plasament în servicii de tip rezidențial private 133 132 139 147 

TOTAL 1671 1590 1495 1432 

Dinamica copiilor abuzați, neglijați, exploatați - perioada anilor 2017-2020 

Cazuri de: 2017 2018 2019 2020 

Abuz  fizic 27 31 27 32 

Abuz emoţional 44 58 87 105 

Abuz sexual 12 8 19 11 

Neglijare 457 420 558 494 

Exploatare prin muncă  3 2  

Total 540 520 693 642 

La data de 31 decembrie 2020: 

- nr. asistenți maternali profesioniști care au copii în plasament - 362 

- 7 tineri care au părăsit sistemul de protecție beneficiau de serviciile Centrului social cu destinație 

multifuncțională Gura Humorului (16 beneficiari în anul 2020) 

- 5 persoane beneficiau de serviciile Centrului  multifuncțional destinat victimelor violenței în 

familie Gura Humorului (77 copii și persoane adulte în anul 2020)  

- un număr de 262 copii beneficiau de servicii de zi, din care: 

o copii care beneficiază de servicii de zi (centru de zi și centre de recuperare) - 122 

o copii care beneficiază de serviciile echipelor mobile - 140 

- un număr de 786 persoane adulte sunt asistate în centre rezidențiale destinate persoanelor adulte 

cu handicap, iar un număr de 65 beneficiază de servicii zi (centru de zi și centru de recuperare) 

- numărul persoanelor încadrate în grad de handicap este de 23.774, din care: 

o copii încadrați în grad de handicap - 2.329 

o persoane adulte încadrate în grad de handicap - 21.445 

D.G.A.S.P.C. a județului Suceava are în evidenţă un număr de 7.135 copii ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate, proveniţi din 5.242 familii, din care: 1.279 copii cu ambii părinţi 
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plecaţi la muncă în străinătate, 5.357 copii cu un părinte plecat la muncă în străinătate și 499 copii cu 

părinte unic susţinător plecat la muncă în străinătate. 

Totodată, în anul 2020, D.G.A.S.P.C. Suceava a derulat o serie de proiecte, după cum urmează: 

- PROIECTUL „PAȘI SPRE VIITOR” din cadrul Programului de Interes Național - Înființarea de 

servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea 

instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate; 

- Proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, depus de către ANPDCA 

în parteneriat cu cele 47 DGASPC-uri din țară, în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului 

de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali profesioniști”; 

- Proiectul realizat în parteneriat cu Fundația „Hope and Homes for Children România” care a avut ca 

obiectiv închiderea Centrului de plasament „Mihail și Gavril” Solca și înființarea a două case de tip 

familial în orașul Solca, cu o capacitate de 12 locuri fiecare; 

- Proiectul realizat în colaborare cu Fundaţia ,,Hope and Homes for Children” România, prin care a 

fost închis Centrul de Plasament „Speranţa” Suceava, și au fost deschise 2 apartamente: Apartamentul 

„Speranța” în municipiul Fălticeni, cu o capacitate de 5 locuri și Apartamentul nr.10 în orașul Gura 

Humorului, cu o capacitate de 5 locuri. 

Totodată, în colaborare cu Fundaţia ,,Hope and Homes for Children” România, a fost deschis 

Apartamentul social nr.6 Fălticeni, cu o capacitate de 6 locuri, preluat în structura Centrului de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate Fălticeni.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.138/30.10.2020: 

- au fost reorganizate 2 servicii de tip rezidențial destinate copiilor, respectiv Casa de tip familial 

„Visătorii” Fundu Moldovei și Centrul terapeutic modular pentru copilul cu nevoi speciale „Ama Deus” 

Siret, cu capacitatea de 32, respectiv 34 locuri prin transformarea în centre rezidențiale pentru persoane 

adulte cu dizabilități; 

- a fost închisă Casa de tip familial „Sf. Gheorghe” Dolhasca, cu capacitatea de 18 locuri; 

- a fost închisă Casa de tip familial „Sidorovici” Gura Humorului, cu o capacitate de 12 locuri; 

- au fost diminuate capacitățile a 7 servicii de tip rezidențial, acestea ajungând fiecare la capacitatea 

de 12 locuri. 

 

 

 D.G.A.S.P.C. Suceava a desfășurat și o serie de campanii/activități: 

- Campania „Susținem performanța”, ediția a III-a, în cadrul căreia au fost selectați un număr de 

141 de copii și tineri care au fost  premiați pe 3 secțiuni:  învățătură, arte, sport. 

- a 10 a Campanie „19 Zile de activism pentru prevenirea violenței și abuzurilor împotriva 

copiilor și tinerilor”.  
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- D.G.A.S.P.C Suceava, cu sprijinul Echipelor Mobile, a organizat în parteneriat cu Primăria 

Comunei Păltinoasa, acțiunea intitulată „Pentru copiii noștri”, eveniment care a avut loc în incinta 

Căminului Cultural Păltinoasa;  

 În baza convenției de colaborare încheiată cu D.G.A.S.P.C. Suceava, Fundația „Hope and 

Homes for Children România” a  alocat: 

- 124.850 lei pentru 201 copii proveniţi din 105 familii aflate în situaţie de risc, în vederea 

prevenirii separării copilului de familia sa; 

-  26.100 lei pentru reintegrarea a 10 copii din sistemul de protecţie în familia naturală;  

- 35.350 lei pentru 37 tineri care au părăsit sistemul de protecţie, cu scopul sprijinirii în vederea 

integrării socio-profesionale. 

În anul 2020, au fost înregistrate un număr de 930 sesizări de violenţă în familie, din care 642 

au fost confirmate.  

Au fost încuviințate un număr de 45 adopții  naționale, pentru 35 copii din sistemul de protecție a 

fost stabilită măsura încredințării în vederea adopției și au fost deschise  proceduri de adopție pentru 44 

copii. 

D.G.A.S.P.C. a județului Suceava a încheiat 28 convenții de colaborare/acorduri de parteneriat cu 

organisme private și instituții publice, având ca scop respectarea și promovarea drepturilor copilului, 

prevenirii separării de familia sa, îmbunătățirea calității vieții copiilor aflați în sistemul de protecție, 

acordarea de servicii copilului aflat în situație de risc și familiei acestuia. 

La propunerea specialiștilor din cadrul Serviciului de evaluare complexă a copilului cu 

dizabilități, Comisia pentru protecția copilului Suceava a eliberat certificate de încadrare în grad de 

handicap pentru un număr de 1787 copii cu dizabilități.  

Ca urmare a acțiunilor și măsurilor luate în anul 2020, în structura D.G.A.S.P.C. a județului 

Suceava nu mai există niciun centru de tip clasic sau modulat și servicii de tip rezidențial cu 

capacitatea mai mare de 12 locuri, îndeplinindu-se astfel unul din principalele obiective cuprinse în 

Strategia naţională în domeniul protecţiei copilului, cât și Strategia Județeană în domeniul protecției și 

promovării drepturilor copilului. 

D.G.A.S.P.C. a județului Suceava a primit din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 

un certificat de bună practică, în semn de apreciere a efortului depus pentru gestionarea pandemiei de 

COVID - 19. 
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Capitolul VI – POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI 
  

În conformitate cu datele transmise de INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

SUCEAVA, pentru anul şcolar 2020-2021 structura rețelei școlare a județului Suceava,  pe tipuri de 

unităţi de învăţământ, s-a prezentat astfel: 

Tip de unitate 
TOTAL 
DIN 
CARE 

PJ Structuri 
URBAN RURAL 

TOTAL PJ Structuri TOTAL PJ 
Struc- 
turi 

Grădiniţe cu program 
normal 

347 
7 340 57 6 51 290 1  289 

Grădiniţe cu program 
prelungit 

25 
10 15 21 9 12 4 1 3 

Şcoli primare 82 0 82 3 0 3 79 0 79 
Şcoli gimnaziale 219 141 78 40 37 3 179 104 75 
Licee 37 37 0 31 33 0 6 6 0 
Şcoli speciale 6 6 0 6 6 0 0 0 0 
Cluburi sportive 3 3 0 3 3 0 0 0 0 
Cluburi ale elevilor 7 6 1 7 6 1 0 0 0 
Şcoală postliceala 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
C.J.R.A.E. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
C.C.D. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
TOTAL 729 213 516 172 102 70 557 111 446 
 
La acestea se adaugă unităţile de învăţământ particulare: 

Tip de unitate 
TOTAL, 
din care 

PJ Structuri 
URBAN 

TOTAL 2 Structuri 
Grădiniţe cu program 
normal 

2 2 
0 

2 5 
0 

Grădiniţe cu program 
prelungit 

5 5 
0 

5 2 
0 

Şcoli primare 2 2 0 2 4 0 
Licee 4 4 0 4 7 0 
Şcoli postliceale 7 7 0 7 20 0 
TOTAL 20 20 0 20 22 0 
 

În vederea atingerii obiectivelor propuse de către compartimentul managementul resurselor 

umane din cadrul I.Ș.J. Suceava, s-a realizat încadrarea cu personal didactic, iar în rețeaua școlară a 

județului Suceava este cuprins: 7449 personal didactic de predare, 967 personal didactic auxiliar și 1848 

personal nedidactic. 

Raportul număr elevi/număr cadre didactice, la începutul anului şcolar 2020-2021  

Nivel de învăţământ 
Număr de 
elevi 

Număr norme 
didactice 

Elevi/norme 
didactice 

Preşcolar 19376 1047 18.50 
Primar 33519 1699 19.72 
Gimnazial 26329 2166.08 12.15 
Liceu şi învăţământ profesional 27293 1906.55 14.31 
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Special 1611 422 3.81 
Total 108128 7240.63 14.93 

 
 
 
Raportul număr elevi/număr cadre didactice, la începutul anului şcolar 2020-2021 

Nivel de învăţământ 
Număr de 
elevi 

Număr norme didactice 
Elevi/norme 
didactice 

Preşcolar 19376 1047 18,5 
Primar 33519 2098 15,97 
Gimnazial 26329 2166 12,15 
Liceu şi învăţământ profesional 27293 1907 14,31 
Special 1611 488 3,3 
Total 108128 7706 64,23 
 
          S-a realizat pregătirea şi monitorizarea debutanţilor în cadrul Programului de formare Bazele 

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

naţional de definitivat.  

 
Situaţia autorizării de unităţi/specializări în învăţământul de stat, în 2020, comparativ cu 

perioada 2012-2019: 
 

Anul 
Număr  
unităţi şcolare 
 autorizate 

Număr  
specializări 
autorizate 

Nivel de învăţământ 

2012 8 10 nivel gimnazial, liceal, postliceal 
2013 2 12 nivel liceal, postliceal 
2014 6 10 nivel liceal, postliceal, profesional 
2015 9 15 nivel preşcolar, liceal, postliceal,profesional 
2016 3 3 nivel liceal, profesional 
2017 2 5 nivel primar, liceal, profesional 
2018 3 3 nivel preşcolar 
2019 3 2 nivel primar, gimnazial, liceal 
2020 - 3 1 nivel preșcolar, 2 nivel profesional, în cadrul 

unităților școlare acreditate 
 
 
   Situaţia acreditării de unităţi în învăţământul particular, în 2020, comparativ cu perioada 2012-2019: 

Anul 
Număr unităţi 
acreditate 

Nivel de învăţământ 

2012 - - 
2013 5 - nivel postliceal, liceal, profesional, preşcolar 
2014 1 nivel profesional 
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Anul 
Număr unităţi 
acreditate 

Nivel de învăţământ 

2015 -  
2016 -  
2017 1 nivel postliceal 
2018 3 nivel preşcolar 
2019 3 nivel primar, gimnazial, liceal 
2020 2 1 nivel preșcolar, 1 nivel liceal 

 
Realizarea planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional prin corelarea domeniilor de 

calificare /specializare cu cele solicitate pe piaţa locală a pieţei forţei de muncă, conform PRAI şi PLAI; 

aprobarea în CLDPS a calificărilor /specializărilor noi propuse, astfel, în anul şcolar 2019-2020 

funcţionează: 170 grupe cu 4196 elevi iar în anul școlar 2020-2021 funcționeză183 grupe cu 4404 elevi. 

 

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

promovabilitate la nivel de judeţ, în 2020, faţă de perioada 2012-2019: 

 

Sesiunea 
Anul 

Iunie-iulie August-septembrie 

2012 46,98 % 38,24 % 
2013 65,78 % 30,97 % 
2014 67,32 % 41,42 % 
2015 70,09 % 23,86 % 
2016 72,55 % 21,84 % 
2017 74,86 % 26,39 % 
2018 71,69 % 31,81% 
2019 67,83 % 30,27% 
2020 66,96% 38,24% 

 
Evoluţia organizării învăţământului cu predare simultană în anul 2020, comparativ cu perioada 2014-
2020 
 

Nivel de 
şcolaritate 

Nr. unităţi 
2014 

Nr 
.unităţi 
2015 

Nr.  
unităţi 
2016 

Nr.  
unităţi 
 2017 

Nr. 
unităţi 
2018 

Nr. 
unităţi 
2019 

Nr.  
unităţi 
 
2020 

Dinam
ică 

Învăţământ 
primar şi  
gimnazial 

171 165 147 132 147 132 140 crește  
cu 
0,94% 

 
        Rezultatele obţinute de elevi la diferite faze ale olimpiadelor, în anul școlar 2019-2020, comparativ 
cu anii 2014-2020: 

Tipul de competiţie 
 
Anul  

Olimpiade pe discipline  
faza naţională 

Olimpiade pe discipline  
faza internaţională 

2014 156 11 
2015 152 8 
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2016 190 7 
2017 156 4 
2018 165 10 
2019 209 8 
2020 18 5 

Din cauza pandemiei cu SARS-CoV-2, începând cu 20 martie 2020 foarte multe concursuri și 

olimpiade școlare nu au fost organizate, excepție făcând cele organizate online. 

 
Administrarea Programelor guvernamentale sociale: 
 
Bani de liceu ( în anul şcolar 2019-2020 au fost 3857 beneficiari iar în anul şcolar 2020-2021 sunt 

beneficiari  3395 de elevi; 

Bursa profesională (în anul şcolar 2019-2020 au fost 4719 beneficiari iar în anul şcolar 2020-

2021 sunt 4957 beneficiari; 

Rechizite şcolare în anul şcolar 2019-2020 s-au acordat pentru 4747 elevi;  

Corn și lapte (beneficiari în anul şcolar 2019-2020: 15662 de preşcolari şi 61458 de elevi de la clasa 

pregătitoare la clasa a VIII–a, iar începând cu anul şcolar 2020-2021 acest program nu a mai derulat din 

cauza învățământului online și a epidemiei cu SARS-CoV-2);  

Euro 200 (în anul şcolar 2019-2020 au fost 190 beneficiari iar în anul şcolar 2020-2021 au fost 313 

beneficiari). 

Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava a continuat în anul 2020 să organizeze, în parteneriat 

cu Agenţia Suceava a BNR, activităţi de educație financiară sub egida Proiectului adresat elevilor  

“Să vorbim despre bani şi bănci”, care se derulează în baza unui Protocol de colaborare încheiat între 

cinci instituții din România, printre care BNR şi Ministerul Educaţiei și Cercetării. Astfel, banca 

centrală urmăreşte să informeze cu privire la rolul, atribuţiile şi funcţiile principale ale BNR, precum şi 

însuşirea unor noţiuni economice de bază şi a unui vocabular financiar-bancar, la au  participat 559 de 

elevi şi 22 cadre didactice provenind din 12 unități școlare din judeţul Suceava. 

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ (CJRAE) 

Suceava,  reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi 

monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor 

şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa 

necesară în acest sens. 

 În anul 2020 au funcţionat 53 de cabinete şcolare de asistenţă psihopedagogică, în care activează 

un număr de 55 profesori consilieri școlari, care își desfășoară activitatea în 70 de unități școlare din 

totalul unităților școlare cu personalitate juridică din județul Suceava.  

CJRAE a planificat și desfășurat parțial activitatea de evaluare psihosomatică a preșcolarilor, în 

vederea înscrierii lor la clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020. Această activitate s-a desfășurat 
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normal până la data de 11 martie, data suspendării activităților din școli, în contextul pandemiei de 

COVID-19. Până la data de 11 martie 2020 au fost evaluați 692 copii.  

  Numărul elevilor consiliați, pe nivel de învățământ: 

 

Numărul elevilor consiliați pe nivel de învățământ - în anul 2020  

Preșcolar Primar Gimnazial Liceal  

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural  

Numărul 

elevilor 

consiliați 

(individual si 

in grup)  

521 118 3.126 1177 4703 2123 13448 2575 TOTAL 

TOTAL 639 4303 6826 16.023 27708 

        

În  activitățile logopedice au fost  înscrişi 5.551 copii din care 3.071 sunt preşcolari şi 2.480 

şcolari. Profesorii logopezi au examinat 786 preşcolari de la 37 grupe mari din 13 grădiniţe și 322 

şcolari de la clasa pregătitoare, fiind identificaţi cu tulburări de limbaj 266 preşcolari şi 74 şcolari. Au 

fost selectaţi pentru terapie logopedică 114 preşcolari şi 52 şcolari. Terapia logopedică s-a desfăşurat în 

cadrul a 11 cabinete logopedice interşcolare. 

Activitatea asistenților sociali din cadrul CJRAE Suceava a constat în activități de prevenție. 

 S-au desfășurat activități de prevenție cu elevii în 4 școli din județ în perioada ianuarie-– 

februarie 2020, activități în cadrul proiectelor :  

- „Educație fără discriminare”  

- „Să facem armonie și să desfacem conflictele”. 

În anul 2020 au fost evaluați un număr de 1.112 elevi cu cerințe educative speciale, dintre aceștia 

546 au primit recomandarea pentru adaptare curriculară pentru învățământul de masă, iar 566 au primit 

recomandarea pentru învățământ special.  

 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEȚUL SUCEAVA 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SUCEAVA, în anul 2020 s-a implicat intr-o 

serie de proiecte după cum urmează: 

- Proiect POCU - „Profesori pregătiți - Profesori motivați”; 

- Proiect POCU - DEDICAT - Dascăli pentru Elevi Defavorizați - Intervenții pentru Combaterea 

Abandonului școlar Timpuriu; 

- Proiectul ,,Învățământ special în zona transfrontalieră Suceava - Cernăuți: modern, incluziv și 

adecvat pieței forței  de muncă”;  



50 
 

- Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ KA229 2018-2020 Collaboration to Have Abilities 

as New Goals of Education C.H.A.N.G.E. - România, Polonia, Grecia, Turcia, Lituania, Italia; 

- 6 Proiecte  eTwining. 

O parte din rezultatele acţiunilor întreprinse de către școală, se prezintă astfel: 

 An școlar  

2019-2020 

An școlar  

2020-2021 

Nr elevi 590 572 

Cadre didactice 139 140.75 

Parteneriate 46 45 

Rezultate activităţilor extraşcolare 239 36 

Promovabilitate total 96.61 97.96 

Inserţie piaţa muncii 44% 44.5% 

 Din analiza datelor se remarcă un trend ușor ascendent din punct de vedere a indicatorului  

creşterea promovabilităţii şi inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor. Scăderea numărului de 

parteneriate, precum şi a premiilor obţinute de elevi s-a produs din cauza pandemiei de SARS-CoV-2. 

GRĂDINIȚA SPECIALĂ FĂLTICENI, care funcționează cu un număr de 11 grupe de copii 

cu diferite dizabilități, respectiv deficiență mintală moderată, severă, de limbaj și/sau comportamentală, 

autism etc., cu vârste cuprinse între trei și opt ani. Planul de școlarizare aprobat de Inspectoratul Școlar 

Județean Suceava,  este de 105 copii . 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLĂRIE este o unitate de referință a învățământului 

special pentru elevi cu deficiență de auz din România, Liceul Tehnologic Special Bivolărie 

școlarizează elevi pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional. În anul școlar 

2020-2021, cei 147 de elevi provin din 10 județe și din Republica Moldova.  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. STELIAN” RĂDĂUȚI , unitate de învățământ 

în care au funcționat un număr de 16 clase (9 clase învățământ primar și 7 clase învățământ gimnazial), 

cu un număr de 171 de elevi. 

Proiectele derulate la nivelul acestei școlii au fost: 

- Proiectul  cu finanțare POCU - „Profesori pregătiți - profesori motivați”; 

- Proiectul „Creșterea eficientizării energetice a clădirilor aferente unităților de învățământ 

aflate în finanțarea Consiliului Județean Suceava” din cadrul Programului Operațional 2014-2020, Axa 

Prioritara 3. 

Școala Gimnazială Specială „Sf. Stelian” Rădăuți este o școală incluzivă, deschisă, care 

colaborează atât cu unitățile de învățământ special din județ cât și cu unități ale învățământului de masă. 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „SF. ANDREI” GURA 

HUMORULUI, care pentru desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv-educativ și 

recuperator, în anul 2020, a luat măsuri pentru: 

- reorganizarea spațiilor de școlarizare pentru a se asigura păstrarea distanței; 
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- primirea unui număr de 150 tablete de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava; 

- participarea personalului didactic la cursuri de perfecționare privind predarea on-line, folosirea 

mijloacelor moderne de predare, consilierea elevilor și a părinților etc. 

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ CÂMPULUNG MOLDOVENESC , care în anul 

2020, a încheiat parteneriate cu școli din județ, din țară și din afara țării, cu instituții publice, precum și 

cu diferite instituții sau agenți economici la care elevii școlii ar putea desfășura activități în vederea 

consolidării cunoștințelor, pentru implementare de proiecte, precum: 

- Proiectul POR - transfrontalier, coordonat de Consiliul Județean Suceava în parteneriat cu Ucraina, 

pentru dotarea cabinetelor terapeutice, atelierelor și laboratoarelor de practică, în care școala este 

partener și beneficiar, alături de Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava și Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului. 

De asemenea, au fost declarate eligibile două proiecte, respectiv: 

- Proiectul propus de Casa Corpului Didactic Suceava - pentru 3 unități școlare din județ, care a fost 

admis și selectat pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte ȘCOALA PENTRU TOȚI - în valoare 

de 4.812.129,44 lei; 

- Proiectul propus de Fundația Romanian Angel’s, Asociația de Psihoterapii Cognitive și 

Comportamentale din România (APCCR) și FEDRA ( Federația pentru Drepturi și Resurse pentru 

persoanele cu Autism) împreună cu 13 unități școlare asociate, selectat pentru finanțare în cadrul 

apelului de proiecte PROFESORI MOTIVAȚI ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE - în valoare de 

3.915.224,44 lei. 

Începând cu anul școlar 2020-2021 în unitatea școlară s-a înființat o sală polisenzorială, prin 

proiectul „Învățământ special în zona transfrontalieră Suceava - Cernăuți: modern, incluziv și adecvat 

pieței forței de muncă”. 

 

 

Capitolul VII – CERCETARE. DEZVOLTARE. INOVARE. 
 

Pentru îndeplinirea obiectivelor generale și specifice, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ 

SUCEAVA, în anul 2020 a efectuat un număr de 115 cercetări statistice, din care 68 cercetări statistice anuale şi 

47 cercetări statistice infra-anuale. 

 Din totalul cercetărilor statistice infra-anuale, 30 cercetări statistice au avut periodicitate lunară, 

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

săptămânală.  
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Structura cercetarilor statistice in anul 2020
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Cercetări statistice anuale ►68 

Cercetări statistice infraanuale ► 47  

  din care,  Lucrări noi ► 1 

 

Pe parcursul anului 2020 numărul unităților observate/colectate statistic, cu frecvență lunară, trimestrială 

sau anuală a fost 25852.  

La sfârşitul lunii decembrie 2020 procentul unităţilor eligibile din esantioane (email valid) a fost de 

80,9%.  

Ponderea agentilor economici care au raportat date on-line în totalul unităților cu cont în sistem a fost de 

89,4% pe total cercetări statistice. 

Numărul unităților colectate cu date în total unități eșantion transmis de I.N.S. în anul 2020 a fost 98,8%. 

Numărul refuzurilor de date în total unități transmise de INS a fost 0,6%. 

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

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

În activitatea de culegere a datelor statistice, pe lângă personalul propriu, au participat şi 52 operatori 

statistici, în special la culegerea datelor pentru realizarea cercetărilor statistice în gospodăriile populaţiei.  

Cercetarile statistice pentru care a fost necesară atragerea de operatorilor statistici au avut ca obiectiv: 

nivelul de trai, forța de muncă, condiţiile de viaţă, turism, producţia agricolă vegetală și animală, efective de 

animale, preţurile produselor agricole, s.a.  

In procesele electorale desfășurate în cursul anului 2020 am asigurat realizarea operaţiunilor tehnice în 

cadrul stațiilor de prelucrare în vederea centralizării rezultatului votării pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale din 27 septembrie 2020. 

Deasemeni am realizat operaţiunile tehnice în cadrul stațiilor de prelucrare și centralizare privind 

stabilirea rezultatului votarii pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020.  
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Conform prevederilor legale, Direcția Județeană de Statistică Suceava a asigurat dotarea cu echipamente, 

tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare, 

precum şi cele pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea 

rezultatelor alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 în staţiile de prelucrare 

organizate la nivelul Biroului Electoral Judeţean Suceava.  

Toate activitatile din statia de prelucrare s-au desfasurat cu respectarea tuturor masurilor de prevenire a 

îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2. 

Direcția Județeană de Statistică Suceava a asigurat și personalul de specialitate necesar operațiunilor 

tehnice pentru stabilirea rezultatelor, ce au efectuat activități de verificare, centralizare a proceselor verbale 

întocmite de 560 birouri electorale ale secțiilor de votare din judetul Suceava și de prezentare a rezultatelor  

alegerilor locale și parlamentare din anul 2020. 

 Pentru pregătiriea Recensământului General Agricol 2020 (RGA 2020), s-au efectuat următoarele 

activități: 

- s-a recrutat personal contractual angajat în cadrul D.J.S. Suceava, pentru efectuarea activităților de pregătire și 

organizare premergătoare RGA 2020; 

- s-a fundamentat bugetul necesar pentru  activitatea aferentă RGA 2020 din cadrul D.J.S. Suceava; 

- conform calendarului de activități, în ce privește sectorizarea teritoriului pentru RGA 2020,  s-au instruit,  prin 

intermediul personalului propriu din Secretariatul Tehnic Județean pentru RGA 2020 și a personalului 

contractual, comisiile teritoriale de la nivelul UAT-urilor din județul Suceava; 

- S-a efectuat Recensământul de probă din perioada 12-23 octombrie 2020 care a avut drept scop testarea 

capacității sistemului IT de a culege date, având în vedere faptul că este pentru prima dată când pentru asemenea 

acțiune se folosește un  chestionarul electronic. De asemenea, s-au testat întrebările din punctul de vedere al 

clarității formulării și al instrucțiunilor de răspuns și timpul necesar completării chestionarului în condiții reale. În  

ce privește județul Suceava, la Recensământul de probă din perioada 12-23 octombrie 2020 au participat 100 de 

exploatații agricole, persoane fizice și juridice,  extrase din cadrul a 4 localități limitrofe Municipiului Suceava și 

anume orașul Salcea și comunele Adâncata, Ipotești și Moara, din considerente de limitare a efortului financiar 

pentru această acțiune și de timp afectat deplasărilor în teren.   

 Pregătirea Recensământului Populației și Locuințelor 2021 (RPL 2021) s-a concretizat prin următoarele 

activități: 

- constituirea la nivelul D.J.S. Suceava a Unității Județene de Implementare a Recensământului prin  Decizie nr. 

49 din 20 mai 2020, conform OUG nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea RPL 2021. 

- pregătirea RPL de probă din februarie-martie 2021 în ce privește recunoașterea în teren a subsectoarelor 

participante la această acțiune și modificarea diferențelor față de realitate prin corectarea hartilor localităților în 

programul CONRENA, componenta WebGIS în baza de date geospațială. 

Pe tot parcursul anului 2020 s-a asigurat continuitatea seriilor de date statistice în condiţii de 

comparabilitate metodologică; astfel s-a finalizat încărcarea si validarea datelor pentru anul 2019 în Baza de Date 

pe Localităţi și în baza de date eDemos a celor 114 localități din judeţul  Suceava. 
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In anul 2020 s-au actualizat nomenclatoarele aferente cercetărilor statistice din toate domeniile cercetate. 

In anul 2020 activitatea de diseminare a datelor a avut ca obiectiv strategic satisfacerea cerinţelor 

consumatorilor de informaţii statistice cu date relevante, de calitate şi la timp, în conformitate cu standardele şi 

normele statistice ale Uniunii Europene, din toate domeniile statistice.  

S-a pus accent pe creşterea operativităţii în formularea răspunsurilor date utilizatorilor, pe informarea 

promptă şi corectă a opiniei publice şi autorităţilor, pe consolidarea imaginii instituţiei ca sursă oficială de 

informaţii statistice, prin menţinerea şi atragerea de noi utilizatori.  

Durata medie de răspuns la solicitările privind indicatorii statistici a fost de 1-2 zile. 

In anul 2020 diseminarea informaţiilor statistice s-a materializat şi prin realizarea publicaţiilor “Anuarul 

Statistic al Judeţului Suceava”, “Buletinul Statistic Lunar al Judeţului Suceava”. 

Dificultăţile  întâmpinate pe parcursul anului 2020 au avut la bază: 

- personalul din cadrul direcției este subdimensionat raportat la volumul și complexitatea lucrărilor 

statistice, a termenelor foarte strânse din PSNA, creșterea numărului de unități din nomenclatoarele 

statistice, creșterea numărului de indicatori din cercetările statistice, receptivitatea scăzută a unităților 

economice și gospodăriilor populației; 

- refuzul unor agenţi economici de a completa cercetările statistice, ceea ce duce la un consum de 

timp suplimentar pentru obţinerea datelor solicitate;  

- dificultati legate de lucrul pe portal: au existat perioade in care portalul nu a fost funcţional sau accesul a 

fost foarte lent sau blocat, determinând scăderea interesului unităţilor de a raporta date pe portal; 

- creșterea și diversificarea continuă a solicitărilor privind indicatorii statistici din partea unor firme 

și instituții, necesare întocmirii și promovării de proiecte cu finanțare externă; 

Producerea de date în anul 2020 s-a concretizat prin realizarea de lucrări statistice anuale şi infra-anuale 

ce au acoperit toate activitaţile din economia naţională structurate pe domenii statistice, conform metodologiei, 

tehnicilor şi metodelor de calcul a indicatorilor statistici prevăzute în normele şi standardele Uniunii Europene.  

De remarcat faptul că peste 90% din lucrările statistice care s-au realizat în anul 2020 au ca destinaţie 

statistică şi EUROSTAT. În Programul Statistic Naţional Anual 2020 au fost prevăzute termene precise de 

transmitere a datelor la EUROSTAT. Acest fapt reprezintă o confirmare a asumării, de către statistica 

românească, a obligaţiilor ce decurg din statutul de statistică oficială a unui stat membru al Uniunii Europene.    

 

 

Capitolul VIII – POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII 
 

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

un număr total de 1392 cabinete medicale şi furnizori de servicii medicale, din aceştia,  în anul 2020 au 

fost înregistraţi 74 noi furnizori de servicii medicale: 3 cabinete medicină de familie; 27 cabinete 

medicină dentară, din care 5 în rural; 41 cabinete de specialitate din care 4 în rural; 2 laborator tehnică 

dentară; 1 cabinet fiziokinetoterapie. 
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În anul 2020 în conformitate cu Ord. M.S. Nr. 979/2004 au fost eliberate 25 autorizații de liberă 

practică pentru activități conexe actului medical (biologi/biochimisti, optometristi, fizicieni), și în 

conformitate cu Ord. M.S. nr. 1159/2010 privind aprobarea listei unităţilor de asistenţă medicală 

autorizate pentru ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de 

autovehicule sau tramvaie, în anul 2020 au fost eliberate  2 autorizații și  22 vize anuale. 

Activitatea derulată în cursul anului 2020 de către DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A 

JUDEȚULUI SUCEAVA a fost orientată în principal în direcţia realizării atribuţiilor şi obiectivelor 

stabilite prin:  

A. Programele Naţionale de Sănătate, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii  

B. Eficientizarea activităţii de control în sănătate publică. 

A. Programele naţionale de sănătate 

PN. I. Programe  naţionale privind bolile transmisibile  

 I.1. Prin Programul naţional de imunizare, s-a îndeplinit obiectivul stabilit – de protejare a 

sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare.  

S-au efectuat următoarele imunizări: 8955 copii vaccinați cu BCG și s-au consumat 20100 doze 

vaccin; 5443 copii vaccinați cu Hep.B ped.; 14608 doze de vaccin hexavalent a fost administrat 

copiilor cu vârsta de 2-4 sau 11 luni; 6300 copii vaccinați cu vaccin tetravalent; 11213 copii vaccinați 

cu vaccin ROR; 5583 copii vaccinați cu vaccin dTPa; 14160 copii vaccinați Pneumococic conjugat; 54 

gravide vaccinate cu vaccin dTPa; 57406 persoane la risc au fost vaccinate cu vaccin antigripal. S-au 

derulat, două anchete epidemiologice ale gradului de acoperire vaccinală, în lunile februarie și august 

2020, la copiii în vârstă de 12, 18 și respectiv 24 de luni, gradul de acoperire fiind cuprins între 80,39% 

și 99,11%. Motivele nevaccinării sunt reprezentate de: contraindicații medicale-7%; refuz părinte-7,8%; 

neprezentare-12,96%; născut în străinătate-4,03%. 

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

prioritare  s-au supravegheat, înregistrat și raportat cazurile de boli transmisibile. Au evoluat 49 focare 

epidemice (3 focare de rujeolă, 1 focare de hepatită acută virală tip A, 6 focar de varicelă, 1 focar TIA, 

și 38 focare COVID-19).  

S-au raportat 495 cazuri de boli infecțioase pe Fișe unice de raportare boală transmisibilă. 

Primul caz de îmbolnăvire COVID-19 în județul nostru a fost înregistrat în data de 04.03.2020 și 

până la sfârșitul anului 2020 au fost confirmate în județul Suceava un număr de 15.884 persoane 

infectate cu SARS CoV 2. 

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

efectuate 723 teste rapide și 368 teste ELISA cu 15 cazuri pozitive confirmate prin test Western Blott. 

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

județ 1800 teste rapide. 
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I.4.  În cadrul Programului Național de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei. S-a 

raspuns la 2 alerte internaționale privind 2 cazuri de tuberculoză.  

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

monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei  s-au depistat în cursul anului 2020 un 

număr de 454 cazuri infecţii asociate asistenței medicale în sistem de rutină, reprezentând o incidență de 

0,74% la nivel județean. 

PN. II. Programul Naţional de Monitorizare a Factorilor Determinanţi din Mediul de Viaţă 

şi Muncă, s-a urmărit ca prin intervenţiile specifice derulate să fie realizată protejarea sănătăţii şi 

prevenirea îmbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de viata şi muncă, prin acţiuni derulate 

în 4 domenii specifice: 

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

mediul de viata, au fost efectuate  20 intervenții:  

Supravegherea calităţii apei potabile Au fost monitorizate un număr de 10 statii de apă potabilă  

in mediul urban inclusiv puncte din reţeaua de distribuţie a acestora şi un număr de 32 de statii de apă 

potabilă în mediul rural inclusiv puncte din reţeaua de distribuţie a acestora, și au fost recoltate probe de 

apă pentru determinări chimice, bacteriologice si radiodozimetrice, și 4 probe pentru determinarea 

legionella pneumophila, 5 probe pentru determinarea de pesticide organoclorurate și 10 probe apă 

pentru determinarea de metale (fier si mangan).  

Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau decât apele 

de izvor a fost luată în supraveghere 1 unitate de îmbuteliere, s-au recoltat 126 probe de apă de la sursă, 

înainte de îmbuteliere şi produse îmbuteliate pentru determinări fizico-chimice, microbiologice si 

radiodozi-metrice, și 2 probe de apă îmbuteliată (1 probă apă carbogazoasă şi 1 probă apă 

necarbogazoasă).   

Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant in mediul urban si a 

aerului interior in institutii  

Monitorizarea intoxicaţiilor acute cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, substanțe de 

abuz, ciuperci, plante, alte produse toxice care nu fac obiectul ReTox, au fost înregistrate 28  

intoxicaţii acute accidentale şi 40 intoxicaţii voluntare cu alcool şi medicamente.  

Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală a fost 

efectuată lunar monitorizarea şi evaluarea celor 43 unităţi sanitare supravegeate.  

Supravegherea calitatii apei de fântână și a apei arteziene de utilizare publică au fost recoltate 

50 probe de apă de fântână pentru determinari chimice și microbiologice. În registrul electronic 

ReSanMed-schimbări climatice s-au introdus 29 de cazuri internate în unitățile spitalicesti din județul 

Suceava pe coduri de boală. A fost implementat Registrul naţional de informare toxicologică (denumit 

ReTox) au fost înregistrate 21 de cazuri de intoxicaţie acută neprofesională datorate amestecurilor. 
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II.2. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante, 

au fost efectuate 17 intervenții:  

Monitorizarea radioactivitatii apei potabile, alimentului si factorilor de mediu s-au recoltat și 

analizat 139 probe apă potabilă cu 566 analize, 49 probe alimente cu 144 analize, 69 probe aer cu 118 

analize.  

Monitorizarea apei potabile distribuita in sistem centralizat s-au recoltat și analizat 169 probe 

apă cu 685 analize.  

Supravegherea alimententelor s-au recoltat și analizat 6 probe alimente cu 180 analize. Reteaua 

Globala OMS/ PNUM de Monitorizare a Radioactivitatii Mediului (GERMON) in caz de accident 

nuclear s-au recoltat și analizat 6 probe cu 18 analize.  

Supravegherea obiectivului nuclear Crucea s-au recoltat și analizat 24 probe apă cu 120 

analize, și 16 probe alimente cu 48 analize. Nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor admise în probele 

analizate. Există un număr de 126 obiective din care 118 sunt medicale si 8 industriale (125 autorizate 

sanitar). In cadrul acestor obiective isi desfasoara activitatea 804 de expusi profesional dintre care 460 

in sectorul medical si 344 in sectorul industrial. Dintre acestia 469 sunt barbati si 335 femei.Nu s-au 

înregistrat suprairadieri sau incidente care să necesite intervenții speciale. 

II.3. Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din 

mediul de muncă au fost efectuate 3 intervenții:  

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

risc din mediul de munca, după cum urmează: Elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca 

instrument de colectare standardizată a datelor privind sănătatea lucrătorilor; Supravegherea 

respectării cerințelor minime legislative privind sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor expuși 

la riscuri generate de vibrații; Evaluarea expunerilor profesionale la tricloretilenă și tetracloretilena; 

Riscul contactarii tuberculozei pulmonare (ca boala profesionala) la personalul angajat in unitățile 

sanitare în județ; Expunerea profesională la radiații ionizante; Monitorizarea incidenței bolilor 

profesionale și a absenteismului medical prin boală profesională s-au înregistrat 35 zile de absenteism, 

și 6 de cazuri noi de boală profesională. Monitorizarea condițiilor de muncă și a evaluării impactului 

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

s-au efectuat determinări de zgomot, microclimat și iluminat, au fost eliberate 13 buletine de expertizare 

a condițiilor de muncă periculoase sau vătămătoare, s-au intocmit 16 de rapoarte și informari privind 

protecția maternității la locul de muncă. Au fost organizate 9 acțiuni comune cu serviciul control din 

cadrul DSP Suceava.  

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

de risc alimentari şi de nutriţie au fost efectuate 16 intervenții: 
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Evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al populaţiei au fost efectuate 500 

investigaţii de laborator.  

Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare au fost recoltate 2 probe suplimente 

alimentare din unitatea de producţie în vederea determinării conţinutul de metale .  

Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii au fost luate in supraveghere un  număr de 2 

unităţi de desfacere, .Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe au fost 

catalogate un număr de 12 de produse alimentare.  

Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate au fost recoltate 48 probe de apă minerală 

naturală de la surse, și imbuteliată pentru determinări chimice şi microbilologice.  

Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman au fost recoltate 50 

probe de sare, dintre care 30 probe de la salina Cacica, 20 probe din unităţi de desfacere. Au fost 

recoltate un număr de 249 probe de salubritate și 55 probe aeromicrofloră la solicitare. 

 Prin Laboratorul de biologie moleculară au fost efectuate 6402 teste ARN viral SARS CoV-

2. 

Prin Laboratorul de microbiologie, au fost analizate: 212 probe exudate faringiene și nazale cu 

388 determinări; 77 probe enterite cu 204 determinări; 641 probe alimente cu 2189 determinări; 1801 

probe ape potabile cu 4711 determinări; 51 probe apă de piscină cu 235 determinări; 2477 probe 

salubritate, sterilitate, aeromicrofloră, exudate faringiene, control eficiență sterilizare -sector sanitar cu 

14394 determinări; 197 probe salubrități -sector alimentar - cu 473 determinări; 1470 probe virusologie. 

Prin laboratorul de chimie au fost analizate un număr de 1660 apă potabilă reţea distribuţie 

centralizată urban şi rural cu 4404 determinări, 370 probe apă de fântână cu 1324 determinări, 129 

probe apă minerală cu 657 determinări, 50 probe apă îmbăiere cu 98 determinări, 212 probe alimente cu 

753 determinări. 

Prin laboratorul de toxicologie au fost investigate 58 locuri de muncă, s-au efectuat 449 analize 

toxicologie și 32 analize biotoxicologie. 

PN. V. Programul Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru 

Sănătate 

V.1 Subprogramul Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru 

Sănătate 

S-a urmărit îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin promovarea unui stil de viață sănătos 

și combaterea principalilor factori de risc, prin acțiuni derulate în 2 domenii specifice: 

Domeniul Intervenții pentru un stil de viață sănătos. S-au organizat: 13 campanii I.E.C. destinate 

celebrării zilelor mondiale/europene conform calendarului priorităților naționale, cu 7640 beneficiari și 

55 parteneri de campanii  
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În contextul pendemiei s-au derulat activitățile: Realizarea de pachete cu seturi de materiale de 

protecţie destinate reţelei de AMC/MSR şi distribuirea acestora în teritoriu prin curierat; Distribuirea 

echipamentului individual de protecţie (manuşi, viziere, maşti, bonete, combinezoane, halate de unica 

folosinţă), prin serviciile de curierat, asistenţilor medicali comunitari;  

Derularea proiectului SARS-CoV-2 ToolBox prin care s-au distribuit 1000 de pachete cu ajutorul 

asistenților medicali comuntari către populatia vulnerabilă, conținând 132 viziere, 5000 măști de protectie 

FFP1, 1500 sticle spirt sanitar, 1500 sticle dezinfectant,  3300 mănuși de unică folosință; Distribuirea catre 

AMC a 5000 de măşti şi 70 cutii de mănuşi primite de la UNICEF; Cursuri  online de formare, destinate 

asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari organizate de Departamentului de Sănătate 

Publică, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-

Napoca si UNICEF, cu tema Gestionarea în comunitate a cazurilor de îmbolnăvire în timpul pandemiei 

COVID-19; Multiplicarea de postere privind normele de igienă, măsuri de prevenire şi utilizarea 

echipamentelor de protecţie, materiale primite de la INSP şi distribuirea acestora în locaţii publice, 

conform grupului ţintă destinat, realizare afişaj în format ppt, la temă în holul DSP; 

 

Domeniul privind evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor, s-au desfăşurat 6 

intervenții și au fost evaluate 21 unități de învățământ  

Au fost efectuate demersurile pentru includerea laboratorului de biologie moleculară din cadrul 

DSP Suceava și a laboratorului de biologie moleculară aparținând de SC Biotest SRL, în lista unităților 

de specialitate care dețin în dotare echipament medical pentru efectuarea testării RT-PCR pentru 

identificarea virusului SARS-CoV 2 din cadrul Programul Național de supraveghere și control a bolilor 

transmisibile prioritare.  

S-a asigurat finanțarea Programelor Naționale de Sănătate Publică implementate de DSP 

Suceava în valoare totală de 12688000 lei și implementate de unitățile sanitare cu paturi în valoare 

totală de 16906000 lei . 

Prin intervenția Tratament în străinătate, a fost alocată din bugetul M.S. suma totală de 

368500 lei pentru  5 proceduri medicale. 

Pe linie de reglementare sanitară, au fost emise în conformitate cu Ord. M.S.1030/2009 un 

număr de: 12 ASF eliberate în baza declaraţiei pe propria răspundere; 177 ASF eliberate în baza 

referatului de evaluare; 37 certificări a conformităţii conforme; 9 vize anuale conforme și 1 neconformă; 

92 notificări eliberate ca negaţie privind normele de igienă și sănătate publică; 394 asistenţă de 

specialitate de sănătate publică (ASSP) la cererea persoanelor fizice şi juridice conforme și 28 

neconforme.    

 Eficientizarea activităţii de control în sănătate publică 

 În cursul anului 2020 activitatea de inspecţie sanitară s-a concretizat într-un număr total de  

7342 controale efectuate, dintre care: 1904 controale desfăşurate în unităţile cu profil alimentar; 75 
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controale în domeniul apă; 244 controale în domeniul turism; 839 controale în unităţi sanitare; 12 

controale în cabinete de tehnică dentară și 8 controale în cabinete de optică medicală; 56 controale în 

unități sanitare cu paturi; 8 controale în unități de transfuzii; 1 control la o unitate de prestări servicii în 

unități sanitare; 948 controale în domeniul deșeuri periculoase; 125  controale în unităţi de învăţământ; 

2  controale pe produs şi meniu; 136 controale în unităţi de mediu ( 43 zone de locuit; 9 mică industrie; 

4 prestări servicii, 43 zone de locuit, 22 unități comerciale;  21 instituții social culturale; 36 altele); 55 

controale în unităţi cu profil cosmetic cu verificarea a 306 tipuri de produse cosmetice; 2857 controale 

la utilizatori profesionali şi industriali de produse biocide cu verificarea a 5685 tipuri de produse 

biocide; 61 cabinete de înfrumusețare; 9 controale la piscine şi ştranduri și 2 controale în cadrul alertelor 

rapide. 

 Deficienţele de funcţionare constatate cu ocazia controalelor efectuate au fost sancţionate, în 

funcţie de gradul de risc evaluat, prin aplicarea a 365 de sancţiuni contravenţionale, din care 332 amenzi 

în valoare totală de 761.000 lei, 33 avertismente, stabilindu-se și sancțiuni complementare, constând în 

suspendarea activității la 8 unități.  

     Au fost soluţionate un număr de 447 sesizări înregistrate pe parcursul anului 2020 şi au fost 

desfăşurate un număr de 244  acţiuni comune de control cu alte instituţii. 

 Acţiunile de inspecţie desfăşurate au fost completate cu un număr de 842  acţiuni de îndrumare 

şi consultanţă. 

 Controalele au fost desfăşurate urmărindu-se verificarea modului în care sunt aplicate şi 

respectate prevederile legislaţiei aferente în vigoare, precum și a legislației privind unele măsuri pentru 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și de stabilire a măsurilor specifice de prevenire a 

răspândirii virusului SARS CoV-2 pentru activitățile din domeniul economiei, sănătății, transporturilor, 

educației și cercetății, domeniul tineretului și sportului, cultelor și culturii, domeniul alimentar. 

 

În perioada instituirii starii de urgenta/alerta din anul 2020 personalul din cadrul DSP 

Suceava, a participat la: 

- realizarea triajului epidemiologic al persoanelor care au intrat în România, la punctele de trecere 

a frontierei aeriene, la Aeroportul Internațional “Ștefan cel Mare” Suceava din orașul Salcea, frontierei 

terestre la Vama Siret și frontierei feroviare la Vama Vicșani; 

- asigurarea de echipamente de protectie si substante biocide pentru dezinfectia suprafetelor si 

mainilor in spatiile pentru carantina institutionalizata;  

- monitorizarea telefonica a starii de sanatate a persoanelor aflate in izolare la domiciliu;  

- introducerea de date in baza de date a DSP Suceava, a persoanelor izolate la domiciliu, fise si 

rezultate;  

- verificarea și evaluarea spațiilor pentru persoanele care urmau să fie carantinate;  
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- verificarea actiunilor de dezinfectie a spatiilor de carantina institutionalizata dupa fiecare grup de 

persoane iesite din carantina institutionalizata; 

- asigurarea serviciului de permanență; 

- recoltarea de probe (exudate faringiene si nazale) la  persoanele carantinate sau la cele aflate în 

autoizolare; 

- monitorizarea persoanelor aflate în carantină instituționalizată; 

- întocmirea de: adeverințe care certifică izolarea la domiciliu, avize epidemiologice pentru 

persoanele carantinate institutional, anchete epidemiologice, activități de înregistrare și raportare a 

datelor statistice solicitate; 

- DSP Suceava a creat și administrat propriile baze de date pentru evidența testărilor și a cazurilor 

confirmate de infecție cu SARS CoV 2, până la introducerea la nivel național a aplicației CORONA 

FORMS; 

- informarea în sectorul alimentar, precum și în instituțiile publice despre adoptarea măsurilor 

stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, care prevăd instituirea 

obligației pentru unitățile de alimentație publică de a asigura dezinfecția frecventă a suprafețelor expuse 

și instituirea de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane;  

- verificarea și soluționarea sesizărilor primite în contextul SARS Cov-2;  

- aplicarea de sancțiuni contravenționale persoanelor care nu au respectat izolarea la domiciliu sau 

carantina; aplicarea sancțiunilor conform prevederilor H.G. nr.857/2011, pentru nerespectarea măsurilor 

speciale în situații epidemiologice deosebite; confom Legii nr. 55/2020 pentru nerespectarea măsurilor 

individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății 

persoanelor;   

- derularea activităților specifice sub îndrumarea INSP și CNSCBT; 

         - distribuirea către UAT a echipamentelor de protectie (masti, manusi) si substante biocide pentru 

dezinfectia suprafetelor si mainilor. 

 

În anul 2020, bugetul alocat sistemului de asigurări sociale de sănătate în judeţul Suceava, 

pentru acordarea serviciilor medicale şi farmaceutice de catre furnizorii aflati in relatie contractuală cu 

CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNATATE SUCEAVA a fost de 639.752.350 lei în creștere cu 12,5% 

comparativ cu cel alocat în anul 2019. Suplimentar, a fost alocată suma de 208.582.060 lei alocata 

spitalelor pentru plata cresterilor salariale ale personalului încadrat în unităţi sanitare publice aflate in 

relatie contractuala cu CAS Suceava și suma de 10.187.500 lei pentru plata stimulentului de risc acordat 

furnizorilor de servicii medicale. 

  Pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie s-a alocat suma de 68.936.000 lei, 

pentru cele ale medicilor specialisti din ambulatoriile de specialitate suma a fost de 40.206.000 lei, 
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pentru analizele de laborator si cele de inalta performanta (CT, RMN) suma a fost de 16.400.000 lei, 

pentru transportul sanitar neasistat bugetul alocat a fost de 762.850 lei, iar pentru serviciile medicale 

spitalicesti, bugetul a fost de 213.079.940 lei.   

  Fondul alocat dispozitivelor medicale in anul 2020 a fost de 5.291.000 lei a permis institutiei 

noastre, sa elibereze asiguratilor un numar de 5.933 decizii pentru obtinerea dispozitivelor medicale.  

  La finele anului 2020, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava avea încheiate un număr de 815 

contracte/acte adiţionale pentru furnizarea serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitivelor medicale 

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea Contractului cadru aferent anilor 

2018-2019 cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor metodologice de aplicare a 

contractului cadru aprobate prin Ordinul MS/CNAS 397/836/2018, cu modificările şi completările  

ulterioare. 

 Pe domenii de asistență medicală, situația furnizorilor cu care s-au încheiat acte adiționale/contracte 

până la data de 31.12.2020, se prezintă astfel: 

Nr. 

Crt. 
Domeniul de asistenţă 

Număr de acte 

adiționale/contracte 

1. Medicina primară 256 

    2. Centre de permanenta 12 

3. Monitorizare Covid 131 

4. Ambulatoriul de specialitate clinic 112 

5. Ambulatoriul de specialitate paraclinic 23 

6. Ambulatoriul de specialitate de recuperare  10 

7. Asistența medicală stomatologică 51 

8. Îngrijiri la domiciliu 3 

9. Asistența medicală spitalicească 16 

10. Furnizori de medicamente (farmacii) 132 

11 Furnizori de dispozitive medicale 67 

12. Furnizori de transport sanitar neasistat 2 

TOTAL: 815 

 

Programele de sănătate derulate prin unități spitalicești se desfășoară urmare a 4 contracte  încheiate 

cu furnizori de asistență medicală spitalicească.  

Programul de diabet zaharat (determinarea hemoglobinei glicozilate) se desfaşoară în cadrul a 3 

contracte încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice. 

Programele de sănătate derulate prin farmacii cu circuit deschis se desfăşoară ca urmare a 

contractelor încheiate cu 123 furnizori de servicii farmaceutice.  
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Serviciile medicale de hemodializă și dializă peritoneală se desfășoară ca urmare a contractelor 

încheiate cu 3 furnizori de servicii de specialitate. 

În total s-au încheiat 948 contracte/acte adiționale cu furnizorii de servicii medicale și medicamente. 

Referitor la plăţile efectuate de CAS Suceava, pentru serviciile prestate/medicamentele eliberate 

către asiguraţi, în baza actelor aditionale/contractelor  încheiate de CAS Suceava cu furnizorii de servicii 

medico-farmaceutice, s-a achitat în anul 2020 suma de 592.417.891 lei, din care, pe tipuri de asistenta 

medicala, platile efectuate au fost urmatoarele: 

  Pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală s-au efectuat plăţi, in anul 2020, în sumă 

totală de 108.184.174 lei. Valoarea medicamentelor eliberate în regim gratuit şi compensat în anul 2020  

pe asigurat este de  289,21  lei. 

         Pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop 

curativ s-au efectuat plăţi în sumă de 86.579.217 lei, reprezentînd 18,26% din totalul serviciilor 

medicale decontate. 

Pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ, pentru anul 

2020 s-au efectuat plăţi în sumă de 5.455.046 lei. 

 Pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală s-au înregistrat plăți în sumă de 

32.595.860 lei reprezentând 13,70% din totalul serviciilor medicale decontate. Au fost raportate un 

număr de 54.689 servicii pentru un număr de 1.627 pacienți.  

Pentru dispozitive și echipamente medicale s-au înregistrat plăți în sumă de 5.041.021 lei 

reprezentând 0,85% din totalul serviciilor medicale decontate.  

   In cazul asistentei medicale primară s-au înregistrat plăţi anul 2020 în sumă de 68.469.511 lei, 

reprezentînd  11,56 % din totalul serviciilor medicale decontate. 

In anul 2020 medicii de familie au realizat un număr de 4.627.913,85 puncte per capita şi 

8.106.957,65 puncte per serviciu. Numărul de asiguraţi înregistraţi la finele anului 2020 este de 454.266 şi 

numărul de beneficiari ai pachetului minimal este de 115.507.  

Pentru asistenţa medicală pentru specialitati clinice s-au înregistrat plăţi în sumă de 40.120.145 

lei reprezentînd 6,77% din totalul serviciilor medicale decontate.  

În anul 2020  medicii specialisti au acordat un număr de 481.615 consultaţii şi un număr total de 

223.585 de servicii din care, un număr 20.534 servicii conexe şi 50.718 servicii medicale de urgenta. 

Pentru asistență medicală stomatologică s-au înregistrat plăți în sumă de 1.644.991 lei si s-au 

efectuat un număr de 16.516 servicii. 
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Pentru servicii medicale paraclinice s-au înregistrat plăţi în sumă de 15.857.927 lei pentru un 

numar de 854.509 servicii medicale din care, cele recomandate de medicii de familie in numar de 

681.093 si 173.416 servicii recomandate de medicii specialişti. 

 Pentru asistența medicală în centre medicale multifuncționale (servicii medicale de recuperare) s-

au înregistrat plati în sumă de 2.677.147 lei, iar pentru servicii de urgenta prespitalicesti si transport 

sanitar s-au efectuat plati in suma de 766.070 lei. 

In anul 2020 pentru asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi – spitale publice si private s-au 

înregistrat plăţi în sumă de 208.498.940  lei, pentru un număr de 63.429 bolnavi externaţi. 

       La spitale cu plata pe bază de tarif caz rezolvat, sistem DRG şi tarif mediu pe caz rezolvat au fost 

externaţi un număr de  56.083 bolnavi. 

       La spitalele de cronici şi secţii (compartimente de boli cronice din cadrul spitalelor) s-au externat 

un număr de 7.346 bolnavi şi au fost realizate un număr de 138.885 zile de spitalizare. 

 Pentru îngrijiri medicale la domiciliu s-au înregistrat plăţi în sumă de 306.779 lei fiind raportate 

un număr de 21.295 servicii şi un număr de 278 cazuri.         

Pentru prestații medicale acordate într-un stat membru UE s-au înregistrat plăți în sumă de 

16.221.063 lei. 

In anul 2020, s-au realizat plati in suma de 218.708.041 lei pentru acoperirea la nivelul 

furnizorilor a influentelor salariale sau a majorarilor salariale acordate in baza legislatiei in vigoare 

precum si a stimulentului pentru risc acordat in perioada pandemiei. 

         În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, începând cu 

01.01.2007, persoanele asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România pot beneficia, 

în situaţia deplasării pentru şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, de cardul 

european de asigurări sociale de sănătate, in anul 2020 fiind eliberate 4.352 carduri europene.  

În anul 2020, prin aplicarea Regulamentelor Uniunii Europene CEE nr. 1408/71 şi nr. 574/72, 

CAS Suceava a eliberat, la solicitarea asiguraţilor sau a instituţiilor competente din ţările Uniunii 

Europene, un număr de 1.946 formulare europene. 

În anul 2020, CAS Suceava a eliberat un numar de 24 formulare E 112 (S2), prin care pacientii 

au efectuat tratament in strainatate, acestia adresandu-se unor unităţi sanitare din Italia, Belgia, Franta si 

Germania. Aceste formulare au fost acordate pentru pacienti cu afectiuni pediatrice, oftalmologice, 

oncologice si ale sistemului circulator.  

            Majoritatea beneficiarilor de formulare S2 au varste cuprinse intre 0 si 18 ani.  

In cazul decontarii serviciilor medicale obtinute in statele UE de catre asiguratii romani 

beneficiari de card european (sau Certificat provizoriu de inlocuire pentru Cardul European) sau de 
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formulare europene (E 106, E 121 si E 112), in anul 2020, CAS Suceava a decontat un numar de 

2.320 solicitari. Suma decontata de CAS Suceava pentru servicii medicale de care au beneficiat 

asiguratii romani in statele UE, conform acestor solicitari, a fost de 16.221.063 lei. 

Referitor la cardurile nationale de asigurari sociale de sanatate, din cele peste 420.000 de 

carduri nationale tiparite pentru persoanele asigurate din judetul Suceava, pana la finele anului 2020 au 

fost returnate de către operatorul de servicii poştale institutiei noastre un numar de 25.800 carduri 

nationale, care nu au putut fi inmanate beneficiarilor. 

Din aceste carduri nationale returnate de operatorul postal la sediul CAS Suceava, pana la 

finele anului 2020, institutia noastra a distribuit un numar de 16.527 carduri nationale persoanelor 

asigurate care le-au solicitat.  

In anul 2020 au fost eliberate 5.330 adeverinte de inlocuire a cardului national, pentru asiguratii 

care au pierdut/deteriorat cardul si 2.293 adeverinte inlocuitoare pentru asiguratii care refuză în mod 

expres, din motive religioase sau de conştiinţă acest card. De asemenea, in acelasi interval institutia 

noastra a eliberat 5.227 adeverinte care atesta calitatea de asigurat pentru cei care nu au primit cardul 

national. 

 Activitatea de control s-a desfăşurat în baza Planului de control pe anul 2020 avizat de către 

Directia Generală Monitorizare, Control si Antifrauda a C.N.A.S. Bucureşti si aprobat de către 

Directorul General al C.A.S. Suceava.  

În anul 2020 au fost efectuate un numar de 85 actiuni de control la furnizorii in contract cu 

CAS Suceava, din care 75 controale tematice si 10 controale operative.  

În urma controalelor efectuate la furnizorii de servicii medicale/medicamente, pentru 

nerespectarea clauzelor contractuale s-au dispus 30 masuri si a fost imputata o suma totala de 27.243 lei. 

  

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU“ SUCEAVA  

are o capacitate hotelieră de 1200 de paturi și este ACREDITAT - în categoria I de acreditare, 

îndeplinind 96,35% din cerințele specifice și indicatorii de calitate. 

Pe parcursul anului 2020, la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava au fost 

înregistrate următoarele cazuri:  

- 29674 cazuri de spitalizare continuă; 

- 16077 cazuri de spitalizare de zi; 

  - 85634 cazuri de pacienţi trataţi în ambulatoriu clinic şi de specialitate; 

  - peste 57836 cazuri rezolvate prezentate în UPU. 

În anul 2020, pandemia COVID-19 a avut un impact considerabil asupra accesului bolnavilor la 

servicii medicale și asupra calității acestor servicii. Efectul a dus la deteriorarea stării de sănătate a 

bolnavilor și la creșterea presiunii asupra unui sistem medical deja suprasolicitat. Numărul internărilor 
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în spital s-a prăbușit dramatic începând cu aprilie 2020, când s-au înregistrat cu 70% mai puține 

spitalizări și consultații în ambulatoriu decât în perioada similară a anului anterior.  

 Serviciile medicale sunt oferite în 24 de secţii şi 5 compartimente distincte. 

Prevederile bugetare ale unităţii pentru anul 2020 sunt în valoare de 317.544.826 lei, astfel: 

 

 An 2020 (lei)                 % 

Contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Suceava  230.929.579 72,73 

Sume primite ca finanţare de la buget de stat şi din veniturile proprii 

ale Ministerului Sănătăţii 

54.422.785 17,14 

Sume primite de la bugetul local 24.114.972 7,59 

Venituri proprii 5.748.190 1,81 

 Sume primite de la UE 2.329.300 0,73 

 T O T A L        317.544.826              100.00% 

De la  bugetul local s-a primit  următoarele fonduri: 

 An 2020 (lei) 

Primăria Municipiului Suceava 998.886 

Consiliul Județean Suceava pentru cheltuieli de capital 16.659.580 

T O T A L 17.658.466 

Sume încasate de la fondurile europene: 

 An 2020 (lei) 

Proiect FSE-POCU 2.104.764 

Proiect FEDR-AMB 6.243 

Proiect FEDR-UPU - 

T O T A L 2.111.007 

S-au făcut restituiri de sume reprezentând Note de corecții stabilite de Autoritatea de Audit a 

Curții de Conturi a României astfel: 

- Proiect FEDR-AMB-2.344.017,87 lei 

- Proiect FEDR-UPU-3.666.568,32 lei 

Veniturile proprii provin din: 

 An 2020 (lei)                 % 

Donaţii şi sponsorizări 2.537.231 45,10 

Asocieri investiţionale în domenii medicale ori de 

cercetare medicală şi farmaceutică 

200.132 3,56 

Servicii medicale la cerere 2.827.460 50,25 

Servicii medicale hoteliere sau de altă natură cu confort 

sporit 

39.070 0,70 

Alte venituri proprii 21.471 0,39 

T O T A L 5.625.364 100.00% 

La data de 31.12.2020 unitatea nu înregistra  nici arierate, nici plăţi restante.  
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În vederea gestionării pandemiei la nivelul judetului Suceava, în anul 2020 INSTITUȚIA 

PREFECTULUI –JUDEȚUL SUCEAVA s-au desfășurat activități, precum: 

- 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; 

      - 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 
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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. 

 

 

Capitolul IX – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE  
 

În anul 2020, CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA a realizat lucrări, precum : 

   În Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

(PNDL II) în perioada 2017 - 2020 a fost inclus și obiectivul de investiții Construire și extindere corp 

clădire la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului. În anul 2020 s-au verificat 

situațiile de lucrări și s-au transmis la MDLPA documentele solicitate în vederea decontării lucrărilor. 

Stadiul fizic realizat 43%; valoarea lucrărilor executate 1.606.813,57 lei (TVA inclus). 

 S-a monitorizat implementarea Programului P.O.I.M. 2014-2020, Axa Prioritară 8, 

Obiectivul Specific 8.2, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, referitor la 

dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale. La acest program au aderat 55 de 

primării, din care până la data de 31 decembrie 2020 au depus cereri de finanțare un număr de 37. 

 Constituirea unui parc industrial pe amplasamentul și în vecinătatea imobilului „Centrul 

Economic Bucovina”  
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 A fost întocmit și s-a depus la MLPDA dosarul cu documentația cererii de acordare a titlului de 

parc industrial societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. Titlul a fost acordat prin Ordinul MLPDA nr. 

1244/04.03.2020.  

 Elaborarea planului urbanistic zonal pentru constituirea unui parc industrial pe 

amplasamentul și în vecinătatea Centrului Economic Bucovina 

 Au fost obținute avizele și acordurile pentru planul urbanistic zonal.  

 Lucrări de reparații curente la clădiri ale Centrului Economic Bucovina 

 În baza Contractelor de lucrări au fost executate lucrări de reparații la clădirile Centrului 

Economic Bucovina. 

 Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 - Măsuri întreprinse pentru reducerea  riscului seismic 

la construcțiile existente.  

 Pentru anul 2020 MLPDA a repartizat suma de 36.000 lei din totalul de 113.000 lei necesari 

pentru proiectarea lucrărilor pentru construcţii expertizate şi încadrate în clasa I de risc seismic. Au fost 

transmise către MLPDA Centralizatoarele listelor de priorităţi pentru construcţii cu destinaţia de 

locuinţe multietajate încadrate în clasa I de risc seismic, în vederea întocmirii Planului anual de acţiuni. 

 Programul „Construcția de locuințe de serviciu” 

În data de 10.02.2020, ANL a transmis Ordinul de începere a lucrărilor la obiectivul de investiții 

Ansamblu de locuințe de serviciu cu 30 unități locative prin Programul „Construcția de locuințe de 

serviciu”  în municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 21 (incinta spitalului vechi). S-a finalizat 

procedura de achiziție a serviciului de actualizare a studiului de fezabilitate și a de achiziție a serviciului 

de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții sus-menționat. S-a 

semnat contractul de proiectare și execuție lucrări și s-a transmis nota de comandă pentru demararea 

serviciilor de proiectare.  

Proiectul „Utilităţi şi Mediu la Standarde Europene în județul Suceava” 

Până la data de 31 decembrie 2020 s-au rambursat 21 rate de capital, soldul creditului fiind în sumă 

de 42.097.560,95 EUR. 

Programul județean de transport persoane cuprinde un număr de 165 de trasee județene 

deservite de 49 operatori de transport.  

La nivelul Consiliului Judetean Suceava, în anul 2020 au fost emise: 

2018 2019 2020 

Avize la Certificate de urbanism- 605 Avize la Certificate de urbanism-616 Avize la Certificate de urbanism- 226 

Avize la Autorizații de Construire- 229 Avize la Autorizații de Construire- 291 Avize la Autorizații de Construire- 72 

Cereri pentru obținerea avizului 

primarului comunei pentru care se emite 

certificatul de urbanism (F2) - 156 

Cereri pentru obținerea avizului 

primarului comunei pentru care se emite 

certificatul de urbanism (F2) - 250 

Cereri pentru obținerea avizului 

primarului comunei pentru care se emite 

certificatul de urbanism (F2) - 52 

Certificate de Urbanism-148 Certificate de Urbanism-192 Certificate de Urbanism-47 

Prelungiri CU-11 Prelungiri CU-13 Prelungiri CU-6 
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Autorizații de Construire-84 Autorizații de Construire-130 Autorizații de Construire-19 

Prelungiri AC-5 Prelungiri AC-6 Prelungiri AC-6 

Aviz de oportunitate-1 Aviz de oportunitate-1 Aviz de oportunitate-1 

PUZ-uri avizate-57 PUZ-uri avizate-48 PUZ-uri avizate-21 

PUD-uri avizate-3 PUD-uri avizate-5 PUD-uri avizate-1 

Regularizări de taxe de autorizare - 71, în 

vederea întocmirii PV la terminarea 

lucrărilor 

Regularizări de taxe de autorizare - 69, în 

vederea întocmirii PV la terminarea 

lucrărilor 

Regularizări de taxe de autorizare - 32, în 

vederea întocmirii PV la terminarea 

lucrărilor 

certificate atestare edificare construcții - 

89  

certificate atestare edificare construcții - 

101 

certificate atestare edificare construcții - 

17 

înștiințări către I.J.C. privind valoarea 

finală a lucrărilor de construcții - 94 

înștiințări către I.J.C. privind valoarea 

finală a lucrărilor de construcții  

înștiințări către I.J.C. privind valoarea 

finală a lucrărilor de construcții - 41 

 

 Amenajare curte interioară a clădirii Palatului Administrativ in vederea creării unui 

spațiu cu funcțiunea de sală de conferințe 

   În data de 06.12.2019 a fost semnat contractul de execuţie lucrări. și a fost emis Ordinul de 

începere a lucrărilor începând cu data de 20.01.2020.  

   S-a recepţionat Branşamentul electric şi Racordul de gaze naturale. 

      Stadiul lucrărilor la data 31.12.2020 este de 67%. 

Pentru ca  Programul pentru școli al României să se desfăşoare în condiţii normale în județul 

Suceava, în toate instituţiile de învăţământ s-a monitorizat şi analizat periodic activitatea legată de 

aplicarea acestuia pe parcursul anului școlar.  

  Distribuția produselor aferente programului s-a încheiat pe data de 11 martie 2020 din cauza 

pandemiei de COVID - 19. Suma alocată derulării acestui program a fost de 17.341.000 lei, din care  s-au 

achitat 3.941.238,81 lei, pentru produsele livrate în școli până la data de 11.03.2020, beneficiind de 

produse un număr 15.688 preșcolari și 62.034 elevi. 

 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SUCEAVA 

În anul 2020, la nivelul judeţului Suceava s-au eliberat 63.685 acte de identitate, din care 62.723 

cărţi de identitate şi 962 cărţi de identitate provizorii, emiterea şi eliberarea acestora s-a făcut cu 

respectarea normelor legale în vigoare pe linie de evidență a persoanelor și a punerii în aplicare a 

măsurilor de protecție sanitară și distanțare socială dispuse. 

   În cursul anului 2020, la nivelul judeţului Suceava au fost întocmite 20.877 acte de stare civilă, 

din care 8.193 acte de naştere, 3.428 acte de căsătorie şi 9.256 acte de deces. De asemenea, au fost 

eliberate de către ofițerii de stare civilă delegați un număr de 31.730 certificate de stare civilă, din care 

15.759 certificate de naştere,  5.238 certificate de căsătorie şi  10.733 certificate de deces.  

În cursul anului 2020, au fost înaintate în vederea avizării 3.062 dosare de transcriere a actelor de 

stare civilă ale cetăţenilor români cu domiciliul în judeţul Suceava sau cu ultimul domiciliu avut în 
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România în judeţul Suceava încheiate în străinătate și au primit aviz favorabil pentru întocmirea actelor 

de stare civilă un număr de 2.947.  

Pentru cetăţenii care au redobândit cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în 

România, s-a solicitat avizul prealabil în vederea întocmirii actelor de stare civilă în registrele de stare 

civilă române şi verificarea unui număr de 514 de dosare pentru transcrierea certificatelor de naştere şi 

de căsătorie, din care 492 au primit aviz favorabil, iar 22 au fost restituite. 

 

La nivelul OFICIULUI DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SUCEAVA, au 

fost înregistrate, în cursul anului 2020 un număr de 224.171 cereri, respectiv cereri de primă înscriere în 

evidențele de carte funciară, cereri de intabulare a dreptului de proprietate, de intabulare a dreptului de 

ipotecă, cereri de notare acte și fapte juridice, cereri extrase de carte funciară, cereri de eliberare copii 

documente din arhivă, cereri de actualizare date, cereri de alocare număr cadastral, cereri de rectificare 

înscrieri. 

 În cursul anului 2020, au fost înregistrate un număr de 87.945 cereri de extrase de carte funciară, 

certificate de sarcini, cereri de consultare și eliberare documente din arhivă, certificate de identificare 

imobile/proprietar, etc. 

Au fost verificate și redactate un număr de 769 titluri de proprietate pentru o suprafață de 

1443,35 ha din care un număr de 669 titluri pentru o suprafață de 801,8 ha teren agricol și un număr de 

100 titluri pentru o suprafață de 641,6 ha teren cu vegetație forestieră. 

Au fost întocmite un număr de 216 de referate în vederea soluționării cererilor de 

rectificare/modificare a titlurilor de proprietate, au fost corectate un număr de 107 titluri de proprietate 

în baza hotărîrilor Comisiei judeţene Suceava și a hotărîrilor judecătorești, au fost anulate un număr de 2 

titluri de proprietate. 

 De asemenea, a fost realizată conversia a 5112 geometrii din baza de date locală și arhiva 

analogică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și au fost avizate și recepționate un număr de 

1334 de cereri de documentații tehnice. 

 În baza Procedurii operaționale a OCPI Suceava privind înscrierea în cartea funciară a  

titlurilor de proprietate ulterior emiterii acestora, elaborată în temeiul art. 40 (4) din Legea nr. 7/1996 a 

cadastrului şi publicităţii imobiliare, au fost întocmite și înregistrate în RGI un număr de 584 

documentații pentru înscrierea din oficiu a imobilelor înscrise în titlurile de proprietate ulterior emiterii 

acestora. 

 În cursul anului 2020 la nivelul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava au fost 

convertite din format de hârtie în format electronic 66.555 cărți funciare. 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDETUL SUCEAVA  

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 a focarelor de PPA care evoluează la nivelul județului Suceava 

în scopul prevenirii/combaterii acestei zoonoze. 

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. 

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; 

- 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; 
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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; 

- 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; 

- 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); 
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- 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. 

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. 
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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. 

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.   

În vederea gestionării pandemiei de COVID -19 la nivelul judetului Suceava, în anul 2020 s-au 

desfășurat activități , precum: 

- diseminarea către executivele locale din județul Suceava a legislației naționale incidente 

gestionării situației epidemiologice actuale și a tuturor actelor adoptate de Comitetul Național pentru 
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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; 

      - 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; 
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      - 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. 

 

 
Capitolul X–  POLITICI AGRICOLE ȘI  DEZVOLTARE RURALĂ 
 

Activitatea DIRECȚIEI PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ SUCEAVA în anul 

2020,  a vizat următoarele domenii: 

●   la producţia vegetală s-a realizat monitorizarea pe o perioadă de  5 ani a evoluţiei în structură  a 

situaţiei suprafeţei agricole a judeţului, la 31.12.2020 şi se prezintă astfel: 

Nr.  

crt. 

Specificare 2016 

- ha - 

2017 

-ha-  

2018 

-ha- 

2019 

-ha- 

2020 

-ha- 

1 Suprafaţa  arabilă   179.572 180.451 180.298 180.186 180.186 

2 Păşuni 90.021 93.052 93.052 93.052 93.052 

3 Fâneţe 75.076 78.388 78.404 78.404 78.404 

4 Livezi 2.952 2.929 3.066 3.178 3.177 

Diferenţele + / -  a existentului la finalul anului 2020 faţă de perioada 2013 - 2020 sunt ca 

urmare a schimbării categoriei/destinaţiei, scoaterii din circuitul agricol sau reintroducerii, înfiinţării de 

livezi – pepiniere, etc . 

 Introducere în intravilan  terenuri agricole extravilane: 

- 0 dosare PUG; 

- 15 dosare PUZ – 103623 mp; 

- 2 dosare aviz negativ. 

Scoatere definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole extravilane: 

- 9 dosare (documentaţii) – 2077,24  mp; 

Scoatere temporară din circuitul agricol: 

- 1 dosar – 4724 mp. 

Redare în circuitul agricol: 
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- 2 dosare – 14681 mp. 

Legea 17/2014, privind vânzarea terenurilor în extravilan, au fost verificate: 

- Nr. oferte (dosare): 2291 buc.; 

- Suprafaţa: 1210,84 ha; 

- Nr. avize: 621. 

În implementarea politicilor și strategiilor în agricultură s-au mai realizat: 

- S-au  eliberat 4 autorizații pentru cultivarea plantelor psihotrope : 2 autorizaţii cânepă 

sămânţă – 38,28 ha şi 1 autorizaţie cânepă fibră – 26,15 ha, domeniul ştiinţific – 0,35 ha; 

- S-au eliberat 11 certificate biomasa ; 

- Autorizaţie tăieri nuci : 20 autorizaţii eliberate (180 nuci) ; 

- Defrişare livezi : 1 autorizaţie eliberată – 0,72 ha ; 

- Plantare pomi : 7 autorizaţii – 8,80 ha ; 

- Eliberare certificate de abilitare pentru importul îngrăşămintelor din ţări din afara UE : 9 

certificate eliberate ; 

Total înscriși în agricultura ecologică la sfârșitul anului 2020:  

- 392 producători agricoli ; 

- 1 operatori floră spontană ; 

- 11 procesatori ; 

- 12 comercianți ; 

- 4  importatori ; 

- 2 exportatori. 

În dinamică, producţia vegetală medie obţinută la culturile de bază,  în perioada 2016 – 2020, 

se prezintă astfel: 

Nr.  

crt. 

Specificare 2016 

t/ha 

2017 

t/ha 

2018 

t/ha 

2019 

t/ha 

2020 

t/ha 

1 Grâu +secară +triticale 3,287 3,933 3,939 3,946 3,414 

2 Porumb  2,956 4,448 7,205 6,080 5,200 

3 Cartof  11,622 20,191 14,832 12,188 17,506 

4 Plante furajere  15,623 19,948 18,577 17,534 16,044 

5 Legume 13,821 16,838 16,533 16,795 15,578 

6 Fructe 8,896 8,637 9,823 10,640 15,799 

 

- La programul privind Ajutorul de minimis acordat cultivatorilor de tomate în spații protejate, 

conform HG 248/2020 au fost înregistrați 22 de solicitanți, având 14 de beneficiari în plată; 

- La programul privind Ajutorul de minimis acordat crescătorilor de albine pentru compensarea 

efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 
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asupra sectorului apicol, conform HG 716/2020 au fost înregistrați 284 de solicitanți, din care 283 au 

beneficiat de plată; 

-  La programul privind Ajutorul de minimis acordat crescătorilor de porcine din rasele Bazna şi 

Mangaliţa, conform HG nr. 365/2020, a fost înscris în program 1 crescător cu 13 scroafe, din care 6 

scroafe au fost eligibile pentru plată; 

- La programul privind Ajutorul de minimis acordat cultivatorilor de usturoi, conform HG 

202/2020, 8 persoane au depus documente şi 8 beneficiari au fost plătiţi. 

  În  domeniul zootehniei s-a coordonat activitatea de monitorizare a efectivelor de animale pe 

specii şi a producţiei animaliere. 

Situaţia efectivelor de animale  la data de 31.12.2020, la toate speciile de animale cu excepția 

familiilor de albine,se poate observa un accentuat trend descentent, după cum se poate observa în tabelul 

de mai jos:  

 

Nr 

crt. 

Specificare Total efective 

2016 

Total efective 

2017 

Total efective 

2018 

Total efective 

2019 

Total efective 

2020 

1 Bovine – total , capete 130.947 127.939 127.415 119.222 18.629 

2 Porcine – total, capete 32.982 17.401 22.619 20.240 16.373 

3 Ovine – total , capete 255.294 255.547 246.787 217.521 189.598 

4 Caprine – total, capete 18.163 17.192 17.312 15.016 17.276 

5 Păsări – total, capete 387.564 488.854 445.095 352.740 112.275 

6 Cabaline – total, capete 26.874 16.422 12.906 26.722 24.986 

7 Iepuri -  capete 21.350 11.525 10.569 13.571 13.286 

8 Familii de albine 28.551 25.010 23.496 46.880 33.888 

9 Animale de blană 150 140 151 17 17 

 

Cu privire la valorificarea producţiei animaliere, în anul 2020 s-au înregistrat următoarele rezultate : 

- carne total = 15.315 tone viu ;           

- lapte vacă = 2.419.439 hl ;                 

- lapte oaie = 179.378 hl ;                   

- lapte capră = 31.484  hl; 

- lână = 525 tone ; 

- miere = 466 tone; 

- ouă = 49.879 mii bucăţi. 
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Implementarea politicilor și strategiilor din industria alimentară și promovarea schemelor de 

calitate, s-a concretizat în: 

Atestarea produselor montane  

Nr. crt. Categoria de produs Nr. de produse atestate 

1 Lapte și produse din lapte 6 

 TOTAL 6 

 

Pentru realizarea activităţilor specifice în domeniul formării profesionale continue a 

producătorilor agricoli, au fost organizate cursuri în funcție de cererile fermierilor din județ absolvite 

de un număr total de 28 fermieri, astfel: 

Nr. 

crt. 
Masura Număr cursuri Număr absolvenți 

1. 10 – Agromediu si climă 2 20 

2. 11 – Agricultura ecologica 1 8 

 TOTAL 3 28 

 

Toate acțiunile întreprinse de DAJ Suceava au avut în vedere următoarele aspecte: 

 - respectarea cerințelor și normelor privind ecocondiționalitatea și a codului de bune practici 

agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră, incluzând aici și aspectele legate de amplasarea fermelor și în mod deosebit a 

platformelor de gunoi; 

            - efectuatarea de deplasări pe teren pentru constatarea pagubelor produse de fenomene naturale şi 

animale sălbatice; 

 - efectuatarea de întâlniri cu producătorii agricoli beneficiari ai măsurilor de agromediu, climă și 

cu cei înscriși ca producători în domeniul agriculturii ecologice, rezultatul fiind concretizat prin 

participarea la cursurile cu această tematică a 28 persoane (M10 și M 11); 

 - acordarea de asistență tehnică producătorilor agricoli solicitanți ai subvențiilor pentru 

completarea corectă a cererilor unice de plată și s-a participat la mobilizarea și conștientizarea acestora 

pentru depunerea cererilor până la data de 15 mai; 

 - acordarea de consiliere şi asistență tehnică de specialitate la 415 solicitanți; 

 - eliberarea a 2429 avize consultative în vederea obținerii atestatelor de producător; 

 - participarea la organizarea a 1 seminari şi 1 simpozion, 1 întâlnire şi 1 masă rotundă, restul 

evenimentelor fiind anulate din cauza pandemiei; 

 Activitatea de monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în domeniul agriculturii, 

industriei alimentare și statistică agricolă, monitorizare piață este prezentată sintetic în tabelul 

următor: 



81 
 

Nr. 

Crt

. 

Domeniul de verificare Nr. 

controale  

Nr. 

avertis- 

mente 

Nr. 

amenzi 

Alte masuri dispuse 

1. Inspecţia de Stat pentru Control 

Tehnic Vitivinicol 

10 0 0 Documente vizate 

transport vin  116 

2. Inspecţia de Stat pentru Control 

Tehnic în Producerea şi 

Valorificarea legumelor şi fructelor 

122 39 5/500 lei Certificate de 

conformitate eliberate 

 pt. importuri -    124       

pt. piaţa internă –   14 

Progr. şcolar - 103 

3. Inspecţia în domeniul Industriei 

Alimentare 

43 2 0 - 

4. Inspecţia tehnică în domeniul 

Agriculturii Ecologice 

44 0 0 - 

5. Inspecţia Tehnică pentru Controlul 

Fertilizanţilor 

176 0 0 - 

6. Inspecţia tehnică în domeniul 

Depozitelor de cereale 

34 2 0 - 

7. Inspecție cultivatori tutun 0 0 0 - 

8. Inspecție cultivatori cânepă 8 0 0 - 

9. Inspecție OMG 2 0 0  

10.  Inspecție funciară 23 3 0 - 

11 Inspectii program TOMATE 44 0 0  

12  Inspectii program PORCI 

Mangalita 

1 0 0  

Total controale și inspecții       507 

Activitatea  OFICIULUI DE  STUDII PEDOLOGICE  ȘI AGROCHIMICE (OSPA) 

În anul 2020,cu sprijinul si sub indrumarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Suceava,la 

nivelul OSPA Suceva, au fost obtinute rezultate bune si s-au realizat urmatoarele lucrari si studii de 

specialitate conform activitatii de baza: 

Veniturile proprii in anul 2020 -: 648.395,98 lei 

Acestea sunt cuprinse din: 

-  Elaborarea de studii pedologice si agrochimice in vederea reactualizarii sistemului national de 

monitorizare sol-teren pentru agricultuta – 29.889,49 lei (UAT Fantanele) 

- Elaborarea de studii pedologice si agrochimice pentru intocmirea planului de fertilizare si a 

masurilor agropedoameliorative,pentru amenajamentul pastoral  ale suprafetelor de pajisti 
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permanente pentru teritoriile administrative – 409.586,70 lei (UAT Saru Dornei,UAT Capu 

Campului si UAT Poiana Stampei) 

- Analize sol-teren – 525,44 lei 

- Studii pedologice si agrochimice in diverse scopuri de la pesoane fizice si juridice (studii 

pedologice pentru introducerea in intravilan ,scoateri din circuitul agricol ,incadrarea terenurilor 

in clase de calitate)-148.510,85 lei 

- Alte venituri – 857,50 lei 

- Avansuri pentru lucrari in curs de elaborare -  59.026 lei 

Platile efectuate in anul 2020 : 330.899,86 lei 

Total controale și inspecții: 609 

 

Activitatea DIRECȚIEI SANITAR-VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA 

ALIMENTELOR  (DSVSA) în anul 2020 a vizat actiunile prevezute in Planul de Inspectie si Control  

în vederea: 

a) Păstrării indemnitatii teritoriului judetului Suceava de boli infecto-contagioase majore; 

b) Prevenirii apariției de toxiinfectii alimentare; 

c) Realizarii siguranței alimentelor; 

I. In domeniul sănătății animalelor, medicii veterinari au desfășurat următoarele activități: 

1. Programele pentru controlul bolilor la animale: 

1.1 Programul pentru eradicarea și controlul Pestei Porcine Clasice 

Tip exploatație Nr. teste stabilite pentru anul 

2020 

Realizat până la data de 31.12.2020 

Expl. Comerciale 0 0 

Expl. nonprofesionale 0 0 

Mistreți 1232 748 

Supravegherea pasivă: 

Tip exploatație Stabilite pentru anul 2020 Realizat până la data de 31.12.2020 

Expl. Comerciale 26 56 

Expl.nonprofesionale 85 142 

Mistreți 34 15 

 

1.2. Programul pentru prevenirea apariţiei pestei porcine africane (PPA) 

Tip exploatație Nr. teste stabilite pentru anul 2020 Realizat până la data de 31.12.2020 

Expl. Comerciale 736 56 

Expl. nonprofesionale 85 142 

Mistreți 34 15 
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Ţintele de supraveghere activă, aplicabile în anul 2020, au fost următoarele: probe de la toţi mistreţii vănaţi. 

Tip exploatație Nr. teste stabilite pentru anul 2020 Realizat până la data de 31.12.2020 

Fonduri de vânătoare 1232 748 

 

1.3. Programul pentru eradicarea și controlul Bluetongue 

Din localităţile ţintă, au fost selectate 992 animale santinelă, care au fost testate până la sfârșitul 

perioadei libere de vectori. Pentru selectarea animalelor santinelă au fost prelevate 297 probe. 

 

1.4. Programul pentru eradicarea și controlul Encefalopatiilor SpongiformeTransmisibile 

A.N.S.V.S.A. a stabilit numărul de ținte de testare stabilite pentru monitorizarea EST, pentru anul 2020, pe 

specii de animale și categorii a fost următorul: 

Specie Categorie Nr. ținte fixate Realizat la 31.12.2020 

Bovine Sănătoase sacrificate pentru consum uman 7996 9736 

Cu semne clinice la inspecția antemortem 123 195 

Sacrificate de urgență 123 160 

Suspecte 6 0 

Moarte 185 117 

Ovine Sacrificate în vederea consumului uman 214 253 

Nesacrificate pentru consum uman 214 287 

Caprine Sacrificate în vederea consumului uman 98 126 

Nesacrificate pentru consum uman 98 18 

 Suspecte 0 0 

 

1.5.Programul pentru controlul Salmonelozelor Zoonotice pentru puii de carne şi găini ouătoare 

Categorie Număr total de effective rulate Număr effective controlate 

Găini ouă consum 1000 500 

Pui carne 280000 60000 

 

1.6. Programul pentru supravegherea Influenței Aviare la păsări domestice și sălbatice 

Pe teritoriul județului Suceava există un număr de 9  localități, situate în zone cu risc crescut – „localităţi 

ţintă”. Supravegherea a fost realizată pe păsări domestice reprezentate de galinacee şi palmipede. 

Specie Nr. total probe programat/ an Nr. total de probe recoltate până la data 31.12.2020 

Galinacee 270 270 

Palmipede 225 235 
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1.7. Programul pentru controlul tuberculozei bovine. 

Obiectiv programului a fost menţinerea statusului de exploataţie oficial liberă de tuberculoză bovină, 

prin: 

- Supravegherea în exploataţiile nonprofesionale calificate oficial indemne, exploataţiile cu status 

suspendat şi în exploataţiile cu status retras; 

- Supravegherea în exploataţiile comerciale de creştere a bovinelor de lapte inclusiv în exploataţiile 

comerciale de tip A. 

1.8. Programul pentru controlul Leucozei Enzootice Bovine (LEB), care a avut drept scop eradicarea 

bolii şi calificarea statusului de sănătate al exploataţiilor şi atestarea acestora în vederea recunoaşterii 

statusului de ţară/zonă oficial indemnă de leucoză enzootică bovină. 

1.9.Programul pentru controlul Brucelozei Bovine cu scopul de recunoşter ea României ca stat 

membru al UE oficial indemn de bruceloză bovină. 

1.10.Programul pentru controlul Anemiei infecţioase ecvine, care s-a concretizat în realizarea unui 

număr total de 7482 teste la ecvideele în vârstă de peste 6 luni 

1.11.Programul pentru controlul Pseudopestei Aviare (Boala de Newcastle), a constat în vaccinarea 

în exploatații nonprofesionale 

În perioada 01.01-31.12.2020 pe teritoriul județului au fost vaccinate un număr total de 502524  

galinacee, după cum urmează: 

Campania 

nr. 

Perioada de 

desfășurare 

Nr. exploatații 

cu galinacee 

Efectiv 

vaccinabil 

Efectiv 

vaccinat 

Doze 

consumate 

1 Martie - Mai 33739 250832 228776 

 

231600 

2 Septembrie -

Noiembrie 

25777 265592 273748 279160 

 

1.12.Programul pentru controlul rabiei la animalele domestice. 

Rabia este cea mai periculoasă boală a animalelor, care se poate transmite la om,finalizându-se 

întotdeauna cu moartea indivizilor afectați, dacă aceştia nu sunt vaccinaţi. 

Situația vaccinărilor antirabice pentru campania octombrie 2019 – februarie 2020 și a vaccinărilor de 

completare: 

Efectiv de câini cu 

stăpân existent 

Efectiv de pisici 

existent 

Efectiv câini 

vaccinați 

Oct. 2019 – 

Feb. 2020 

Efectiv pisici 

vaccinate 

Oct. 2019 – 

Feb. 2020 

Vaccinări de 

completare 

câini/pisici 

61267 4982 48936 3783 270 
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1.13.Programul pentru controlul Antraxului. 

Efectivele vaccinate în anul 2020 pe specii și tip de exploatații (gospodăriile populaţiei şicomerciale), 

inclusiv vaccinările de completare, sunt următoarele: 

Specie Vaccinări în GP Vaccinări în exploatații 

comerciale 

Total 2020 

Bovine 94.499 17.543 112.042 

Cabaline 6.457 559 7.016 

Ovine 197.570 16.020 213.590 

Caprine 11.008 1.493 12.501 

 

EVOLUTIA FOCARELOR DE BOALA IN ANUL 2020 IN JUDETUL SUCEAVA 

Nr. crt. 

1 

Data declararii 

focarului 

Localitatea Boala Evolutia focarului 

23.10.2020 STRAMTURA PPA GP Inchis 

2 04.11.2020 Corocaiesti PPA GP Activ 

3 05.11.2020 Hreatca PPA GP Activ 

4 06.11.2020 Calinesti PPA GP Inchis 

5 06.1.2020 Corocaiesti(focar secundar) PPA GP Activ 

6 25.11.2020 Horodniceni PPA GP Activ 

7 25.11.2020 Horodniceni PPA GP Activ 

8 02.12.2020 Capu Codrului PPA GP Activ 

9 18.12.2020 Sucevita PPA GP Activ 

10 23.12.2020 Marginea PPA GP Activ 

11 10.12.2020 Mihaiesti PPA GP Activ 

12 15.12.2020 Mihaiesti(focar secundar) PPA GP Activ 

13 05.03.2020 Vatra Dornei PPA Mistret Activ 

14 13.01.2020 Patrauti PPA Mistret Activ 

15 27.05.2020 Todiresti A.I.E. Inchis 
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În domeniile protecţiei animalelor de fermă şi al protecţiei animalelor au fost planificate şi efectuate 

următoarele controale: PROTECȚIA ANIMALELOR ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI: 

Supravegherea sanitar veterinara a unitatilor care produc,depoziteaza si comercializeaza produse medicinale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP UNITATE NR UNITATI PLAN INSPECTII REALIZAT 

Farmacii veterinare 68 28 28 

Depozite farmaceutice 5 5 5 

Asistență medici veterinari 98 18 18 

Exploataţii comerciale 88 8 8 

 

2.Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor 

Au fost auditate/controlate/evaluate un numar de 11 abatoare/ unitati sacrificare, 16 unitati procesare 

carne și 16 unitati procesare lapte.  

Au fost aplicate un numar de 14 sanctiuni contraventionale in valoare de 30.000 lei. 

Nr. 

crt. 

Unități autorizate conform Ord. 

ANSVSA nr. 57/ 2010 

Nr. unități 

existente la 

01.01.2020 

Număr acţiuni de 

supraveghere şi 

control planificate 

2020 

Număr acţiuni de 

supraveghere şi 

control realizate 

2020 

1 Depozite frigorifice 1 1 1 

2 Piețe agroalimentare 11 51 54 

3 Abatoare 12 3211 3219 

4 Unități de tranșare 0 0 0 

5 Unități carne tocată/carne preparată 0 0 0 

6 Unități carne preparată 0 0 0 

7 Unități produse din carne 17 941 935 

8 Unități procesare produse din pește 2 12 12 

9 Centre colectare lapte 119 358 296 

10 Unități procesarelapte materie primă 16 208 218 

11 Unități ambalare ouă 0 0 0 

12 Unități procesare miere 0 0 0 

13 Unităţi procesare grăsimi animale 0 0 0 

14 Unităţi procesare stomacuri, vezici, 

intestine 

0 0 0 

15 Mijloc de transport de origine animală 2176 2176 1088 

 TOTAL 2354 6958 5823 
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De asemenea, recoltarea de probe conform Programului strategic pentru unitatile inregistrate , 

s-a realizat in proportie de 80 - 85%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 2020 au fost evaluate si incadrate in categoria de risc un număr de 270 unitati autorizate 

si inregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor. S-au solutionat un numar de 30 alerte 

SRAAF si au fost un numar de 72 informari AAC, efectuandu-se 77 controale in supermarketuri, 

magazine alimentare și unități de alimentație publică 

Nr. 

crt 

 

Unități înregistrate conform Ord. 

ANSVSA nr. 111/ 2008 

Nr. unități 

existente la 

01.01.2020 

Număr acţiuni de 

supraveghere şi 

control planificate 

Număr acţiuni de 

supraveghere şi 

control realizate 

Anul 2020 Anul 2020 

1 Carmangerii 20 136 138 

2 Măcelării 39 163 165 

3 Depozite alimentare 102 102 110 

4 Centre prelucrare lapte independente 16 21 20 

5 Centre prelucrare lapte integrate în 

cadrul exploatației 

900 763 783 

6 Automate lapte 9 18 20 

7 Ferme vaci producătoare de lapte 59 118 120 

8 Centre colectare pește 1 1 2 

9 Magazine desfacere pește 26 26 35 

10 Magazin desfacere miere și alte 

produse apicole 

35 35 31 

11 Stupine 18 18 16 

12 Restaurant/Fast- food/ Pizzerii/ 

Catering/ Baruri 

578 578 838 

13 Pensiuni turistice 285 285 265 

14 Laborator cofetărie– patiserie 173 173 180 

15 Hipermarket/ supermarket 124 124 138 

16 Magazine alimentare 4192 4192 3179 

17 Cantine 181 181 154 

18 Punct de vânzare mobil 142 142 170 

19 Vânzare directă lapte crud 567 567 570 

20 Vânzare directă miere 639 639 640 

21 Vânzare directă ouă 221 221 225 

 TOTAL 8327 8503 7799 
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În cadrul laboratorului sanitar- veterinar şi pentru siguranţa alimentelor au fost efectuate 88 

analize din domeniile siguranta alimentelor- microbiologie alimentara, chimie alimentara, control 

reziduuri si contaminanti,parazitologie- trichina, biologie moleculara siguranta alimentelor, domeniul 

sanatatii animale-bacteriologie, serologie virala si bacteriana, biologie virala, biologie molecular, 

parazitologie . 

Avizarea,autorizarea/înregistrarea obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar şi 

pentru siguranţa alimentelor s-a concretizat în: 

a) - vânzare cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală  = 506; 

b)- vânzare directă a produselor primare de origine animală = 26; 

c) înregistrarea pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care procesează, produc, depozitează, transportă 

şi comercializează produse alimentare de origine nonanimală:VA = 17;   mijloace de transport = 73, 

producţie şi depozitări produse alimentare de origine nonanimală =  29, vize auto = 73.  

-Unități autorizate 33 din care 13 reautorizari;nr. autorizații mijloace transport produse alimentare de 

origine animală = 319;acordare vize auto =  527; 

-Unități autorizate/înregistrate: 

a) Înregistrare  unităţi  şi mijloace de transport animale vii pentru distanţe de până la 65 km = 75 ; 

b) Autorizare unităţi şi  mijloace de transport animale vii altele decât cele pentru distanţe de până la 65 

km = 16;  

- mijloace de transport animale distanţe lungi = 14;- mijloace de transport animale distanţe scurte = 7; 

- transportator animale pe distante lungi = 7. 

-Unități autorizate/înregistrate  în conformitate cu prevederile  ORDINULUI  nr. 79 din 2019, = 

autorizare 10 ; 

- mijloace de transport subproduse nedestinate consumului uman = 4. 

- Nr. unități autorizate/înregistrate = 8 farmacii vet. 

-Unități autorizate/înregistrate,privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor 

ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru 

animale:  

- unități înregistrate = 11;- mijloace de transport = 4 . 

Au fost eliberate avize temporare pentru festivaluri şi manifestări culturale în nr. de 12; 

Au fost întocmite decizii privind încetarea activităţii în nr. de 178, din care: conform Ord. 57/2010 = 

45;conform Ord.  111/2008 = 133. 

Identificarea si inregistrarea animalelor 

Nr. bov 

decontate 

Nr. bov 

verificate 

Nr. ov 

decontate 

Nr. ov 

verificate 

Nr. capr. 

decontate 

Nr. capr. 

verificate 

Nr. su. 

decontate 

Nr. su. 

verificate 

13449 2148 35076 5244 738 369 4411 1804 
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 La nivelul DSVSA s-au verificat un număr de 783 dosare de decont privind realizarea acțiunii de 

identificare și înregistrare animale și 258 dosare privind realizarea acțiunii de identificare și înregistrare  

a animalelor peste termenul legal de identificare. Menționăm că verificările pentru acțiunea de 

identificare și înregistrare animale desfășurată de către MVLPI în perioada martie - mai, datorită 

evoluției infecției cu SARS-CoV-2 s-au efectuat cumulat în luna mai și iunie. 

 Eliberarea pașapoartelor – în cursul anului 2020 s-au eliberat 34.464 de pașapoarte pentru bovine 

identificate cu crotalii românești și 284 de de pașapoarte pentru bovine import; 

 

Monitorizarea comerţului intracomunitar, importul, exportul şi tranzitul de animale vii, produse şi 

subproduse de origine animală. 

Comerț intracomunitar cu animale vii: 

1. Ieșiri:- bovine = 698 capete; 

- câini și pisici = 680 capete; 

2. Intrări: 

- bovine = 284 capete;  caprine = 2 capete; suine pentru sacrificare = 43325 capete; suine pentru prodrucție = 

13210 capete; pui o zi = 3252246 capete; ouă incubație = 2701982 bucăți; icre = 35 kg; cabaline =  1 capete; 

- albine = 2 bucăți( mătci). 

Comerț intacomunitar cu produse de origine animală: 

Ieșiri: carne și organe suine= 56,019 to; carne si organe bovina= 205,43 to; carne și organe cabaline=1426,5 to;- 

carne tocata suine=22,125 to; carne preparata suine=41,5579 to; carne preparata bovine=0,468 to; produse din 

carne:porc=2911,461 to;- bovine +ovine=557,314 to, lapte consum= 759,123 to; 

Alte produse de origine animală(produse compuse) = 1275 to. 

Intrări: 

- carne și organe suine=7000,1 to; produse din carne de porc= 14,314; lapte consum = 114,696 to; lapte crud = 

600,88 hl. 

Export animale vii în țări terțe:  bovine = 1764 capete; 

Export cu produse de origine animală: carne și organe suine =87, 69 to;carne și organe bovine =233,6 to; lapte 

consum = 69,454 to; lapte crud = 25003,9 hl. 

 

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA (A.P.I.A) 

Agentia de plati si Interventie pentru agricultura (A.P.I.A) este institutia responsabila cu 

derularea si gestionarea fondurilor privind: 

A. platile directe, ca mecanisme de sustinere a producatorilor agricoli, care se aplica in agricultura in 

perioada 2015- 2020 (schema de plata unica pe suprafata; plata redistributiva; plata pentru 

practici agricole benefice pentru clima si mediu; plata pentru tinerii fermieri; schema de sprijin 

cuplat; schema simplificata pentru micii fermieri);  Ajutoarele  Nationale Tranzitorii (ANT) care 

se acorda in domeniul vegetal si zootehnic in limita prevederilor bugetare anuale alocate de 
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Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; Ajutoare de stat (motorina, renta viagera, ajutor in 

sectorul cresterii animalelor) si masurile delegate de AFIR catre APIA (agro-mediu si clima, 

ecologic, plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau specifice, dezvoltarea 

zonelor impadurite); 

B. masuri de piata si comert exterior. 

A.P.I.A. implementeaza scheme de plata si masuri pentru fermieri finantate din: 

 Fondul European pentru Garantare în Agricultura – F.E.G.A. ca plati directe în cadrul Schemei de 

Plata Unica pe Suprafata – S.A.P.S. si pentru masuri de piata; 

 Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala – F.E.A.D.R. ca plati a masurilor din 

cadrul  Programului National de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R.)  2014-2020 masurile: 10 (Agro-

mediu si clima), 11 (Agricultura ecologica), 13 (Plati zone cu constrangeri naturale); 

 Bugetul national – Ajutoarele Nationale Tranzitorii, Ajutoare se Stat si Masuri de Piata. 

A. Activitatea privind Platile directe, ANT-urile si Masurile de dezvoltare rurala din anul 2020 
poate fi structurata astfel: 
 
1. Primirea si administrarea corecta a cererilor sprijin pe suprafata SAPS, platile pentru Masurile 

delegate de AFIR catre APIA pentru zonele desemnate ca eligibile in cadrul acestor masuri, plati 

nationale - A.N.T. si a documentelor aferente acestora pentru anul 2020. În anul 2020 au fost primite si 

analizate un numar total de 45.705 cereri  cu solicitari pe schemele de sprijin enumerate mai sus; 

datorita faptului ca cererea este unica,  cererile pentru A.N.T.-uri in domeniul zootehnic se regasesc in 

nr total de cereri. 

2. Sprijinirea potentialilor beneficiari pentru accesarea de credite bancare. Pentru anul 2020, in 

vederea sprijinirii fermierilor, APIA a continuat relatiile de colaborare cu Bancile comerciale si cu 

Fondul de Garantare a Creditului Rural, semnand Conventii si acte aditionale privind finantarea 

capitalului de lucru pentru beneficiarii schemelor de sprijin pe suprafata. Centrul judetean Suceava a 

eliberat  un numar de  493 adeverinte pentru credite. 

3. Activitatea de Control pe Teren desfasurata în anul 2020 se poate rezuma la efectuarea controalelor, 

conform esantionului transmis de APIA Central, astfel:   

Esantion  teledetectie 2020   

din care cu scop control ecoconditionalitate,    

SMR1, M10, M11 si tanar fermier   - 243 ferme; 

Control clasic                                                      - 265 ferme; 

Pentru cele 243 ferme din esantionul de teledetectie  si 265 

ferme din esantionul de control clasic s-au verificat la fata 

locului 6549 parcele, cu o suprafata de 9942,99 ha. 
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   Control  GAEC 4                                              - 67 ferme; 

   Supracontrol                                                    - 3 ferme; 

   Esantionare manuala in urma petitiilor            - 5 ferme; 

   

4.  Activitatea de  control administrativ formal/vizual ale cererilor de ajutor in vederea verificarii  

conditiilor  de eligibilitate, activitate care cuprinde toate elementele al caror control prin mijloace 

administrative este posibil si oportun. Procedura asigura înregistrarea activitatilor de control, a 

rezultatelor verificarilor si a masurilor luate privind neconcordantele constatate, include si controale  

incrucisate cu alte baze de date (ANSVSA etc). Aceste controale încrucisate se aplica cel putin 

parcelelor si animalelor care fac obiectul unei masuri de ajutor, pentru a se preveni orice plata 

necuvenita a ajutorului si de asemenea respectarea angajamentelor pe termen lung. Controalele 

administrative privind eligibilitatea tin seama, daca este cazul, de rezultatele verificarilor efectuate si de 

alte servicii, organisme sau organizatii care efectueaza controale ale subventiilor agricole. 

 

5.  Cel  de-al doilea control administrativ prin care toate cererile de plata verificate la controlul 

administrativ în sistem si toate cererile selectate pentru controlul pe teren, pentru care s-au introdus în 

sistem datele obtinute la control si pentru care s-a efectuat controlul administrativ, sunt verificate din 

nou, din punct de vedere al completitudinii, corectitudinii si respectarii procedurilor si al 

operarii/verificarii în baza de date IACS  urmat de etapa de supracontrol care vizeaza efectuarea unei 

analize amanuntite a dosarelor de sprijin din punct de vedere al completitudinii, corectitudinii si 

conformitatii cu procedurile stabilite,  pentru un esantion de 5% din totalul cererilor de plata. 

 

6.  Autorizarea cererilor de sprijin pentru plata in avans si plati regulare pentru Campania 2020 pentru cererile 

de  sprijin  pe scheme  de plata. S-a efectuat plata avansului catre fermierii care au depus cereri de plata In cadrul 

Schemei de Plata Unica pe Suprafata (SAPS) -Campania 2020 si pentru care s-au efectuat verificarea necesara 

conditiilor de eligibilitate in conformitate cu art. 2 al Regulamentul 1748/2015 iar din data de 1 decembrie 2019 s-

a demarat  plata finala  catre fermierii care au depus cereri de plata In cadrul Schemei de Plata Unica pe Suprafata 

(SAPS) - Campania 2020, conform articolului 75 din regulamentul 1306/2013 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 17 decembrie 2013. 
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Situatia autorizarii si platilor pe suprafata pentru C2020 pana la data de 31 decembrie 2020 

Tip Document 
Valoare autorizata la plata                   

 - EURO - 

Nota avans C2020 Total 32.828.865,87 

Decizie de plata SAPS C2020 Total 8.602.470,06 

 

Situatia platilor in cursul anului 2020 pe surse de finantare 

Fond 
Valoare autorizata la plata - 

euro 

Valoare autorizata la plata 

- lei 

BN 8,315,304.09 39,495,278.14 

BN1 2,014,177.27 9,591,168.54 

BN2 49,632.50 237,392.24 

FEADR 10,089,465.36 48,042,612.08 

FEGA 39363164.93 190786740.2 

SN 7810170.04 7810170.04 

Total 67,641,914.19 295,963,361.28 

 

Cuantum stabilit pe scheme de plata: 

Schema de Plata Unica pe Suprafata SAPS     97,7381 euro/ha 

Plata redistributiva (PR) - nivelul I (1-5 ha)         5,00 euro/ha 

Plata redistributiva (PR) - nivelul II (5,01-30 ha)    48,1053 euro/ha 

Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu  57,8245 euro/ha 

Plata pentru tineri fermieri                                                 36,6119 euro/ha 

Sprijin cuplat in sector zootehnic-caprine     17,9060 euro/cap animal 

Sprijin cuplat in sector zootehnic-ovine      17,9060 euro/cap animal 

Sprijin cuplat in sect.zoo–taurine din rase de carne si metisii acestora 185,0103 euro/cap animal 

Sprijin cuplat in sector zootehnic–vaci de lapte 379,5340 euro/cap animal 

 

7. Depistarea si recuperarea sumelor acordate necuvenit  conform art. 80, alin. 1 si 2 din Regulamentul 

CE nr.1122/2009. 

              In activitatea de recuperare a creantelor generate de derularea fondurilor europene pentru 

agricultura FEGA si FEADR, precum si finantarea de la bugetul de stat, APIA Suceava a luat toate 

masurile in vederea constatarii, inregistrarii si recuperarii debitelor, intocmind note de fundamentare, 

procese verbale de constatare, inregistrand in Registrul Debitorilor Europeni si Registrul Debitorilor 

Nationali, urmarind transmiterea si recuperarea acestor debite. 



93 
 

             La 31 decembrie 2020 situatia debitorilor europeni este urmatoarea (procentul de recuperare 

fiind de 87%): 

Perioada 

Numar 

debitori 

europeni 

Debite 

inregistrate 

Debite 

recuperate 

2007-2019 31.425 33.665.692 26.910.432 

2020 2.776 1.315.437 2.438.467 

Total 34.201 34.981.129 29.348.899 

 

           Din suma recuperata, cea mai mare parte a fost realizata prin compensare, respectiv 15.739.439 

lei, iar suma recuperata prin plata voluntara a fost de 12.079.169 lei.   

           In cazul Debitorilor Nationali, la sfârșitul anului 2020 Centrul Judetean Suceava figureaza cu 

977 debitori nationali, in suma de 2.560.261,97 lei, pentru mai multe tipuri de sprijin financiar acordat 

de la bugetul national, din care un numar de 48 procese verbale de constatare a neregulilor si de stabilire 

a creantelor bugetare au fost inregistrate in anul 2020. 

B. Activitatea privind Masurile Specifice si Masurile de piata  

Masurile Specifice si Masurile de Piata privesc o serie de ajutoare finantate din F.E.G.A., din 

Bugetul National sau din F.E.A.D.R. 

Activitatea Serviciului Masuri Specifice  are ca scop principal primirea, administrarea cererilor de 

plata, informarea potentialilor beneficiari despre prevederile legale si procedurale de acordare a 

ajutoarelor specifice comunitare, a platilor nationale direct complementare din domeniul zootehnic, a 

ajutoarelor de stat gestionate, cele cu privire la administrarea si gestionarea  cotei de lapte, precum si 

cele legate de renta viagera. 

Situatia cererilor primite pe acte normative pentru aplicarea Masurilor Specifice: 

Nr. 

Crt 
Schema sprijin 

2019 2020 

nr. cereri 

nr. Valoare 

nr. cereri 

nr. Valoare 

cereri 

eligibile 
 

cereri 

eligibile 
 

1 

HG 443/2017 Program National Apicol 

2017-2019, HG 339/2020 Program 

National Apicol 2020-2022 (PNA) 

51 51 418.575,86 lei 55 55 657.540,51 lei 

2 

OG 13/2017 privind aprobarea 

participarii Romaniei la Programul 

pentru scoli al UE, HG 640/2017 pentru 

aprobarea Programului pentru scoli al 

Romaniei in perioada 2017-2023 si 

pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia in anul scolar 

2 2 
3.222.490,24 

lei 
2 2 

5.645.896,65 

lei 
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2017-2018, HG 533/2018  

3 

HG 1174/2014, OMADR 1727/2015 

,HG 1084,1085/2020 Ajutor de stat 

privind motorina utilizata in agricultura 

pentru intreprinderile mici si mijlocii ce 

desfasoara activitate in domeniul 

productiei primare agricole 

328 

acorduri 

prealabile 

si 870 total 

cereri plata 

328 

acorduri 

prealabile 

si 870 total 

cereri plata 

3.268.966 lei 

335 

acorduri 

prealabile 

si 597 

total cereri 

cumulate 

pe primele 

3 trimestre 

335 

acorduri 

prealabile 

si 597 total 

cereri 

cumulate 

pe primele 

3 trimestre 

3.095.688 lei 

4 

Masura 14-A - plati in favoarea 

bunastarii porcinelor . 

 

8 8 
806.201,32 

euro 
7 7 

806.671,02 

euro 

5 

Masura 14-B - plati in favoarea 

bunastarii pasarilor . 

 

1 1 39.060 euro 1 1 44.640 euro 

6 

OMAPDR si MFP 1272/26503/2005, 

OMADR 296/2017 (Legea 247/2005-

Titlul XI) Renta viagera agricola 

147 147 165.319,39 lei 165 165 188.171,44 lei 

7 

HG 1179/2014, HG 39/2015, HG 

212/2017, HG845/2020. Ajutor de stat 

in sectorul cresterii animalelor 

11 11 658.899,95 lei 12 12 541.852,96 lei 

8 

Masura 8 Sprijin pentru prima 

impadurire si imbunatatirea viabilitatii 

padurilor, submasura 8.1si 8.2 

1 1 219.162,84 lei 1 1 
24.169,17 

euro 

9 

Masura 15 - „Servicii de silvomediu, 

servicii climatice și conservarea 

pădurilor” 

1 1 
22.914,00 

euro 
1 1 

292.432,8 

euro 

10 

OUG 205/2020  privind aprobarea 

Schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității producătorilor 

din sectorul vitivinicol în contextul 

crizei economice generate de 

pandemia COVID-19 

- - - 1 1 60.000 euro 

11 

OUG 150/2020  privind  schema de 

ajutor de stat pentru susţinerea 

activităţii crescătorilor din sectorul suin 

în contextul crizei economice generate 

de pandemia COVID-19 

- - - 5 5 1.243.627 lei 

12 

OUG 151/2020-privind  schema de 

ajutor de stat pentru susţinerea 

activităţii crescătorilor din sectorul 

avicol în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19 

- - - 4 4 1.508.424 lei 
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Inspectiile efectuate în anul 2020, comparativ cu anul 2019: 

 

 In decursul anului 2020 au mai fost efectuate activitati comune cu serviciile Controale pe Teren si 

Masuri de Sprijin, verificate un nr. de 1191 cereri unice de plata depuse in Campania 2019 din 

esantionul de 3262 (conform deciziei nr. 52 / 23.01.2020 cu atributii si responsabilitati privind 

verificarea esantionului de 7% din totalul cererilor unice de plata din Campania 2019, cu angajamente 

de Ecoconditionalitate, sprijin cuplat, ANTZ, depuse la cele 9 centre locale si Centrul Judetean). 

 

OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 

SUCEAVA (OJFIR SUCEAVA) reprezintă o unitate de lucru, fără personalitate juridică și fără un 

buget propriu, aflat în coordonarea Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 1 Nord-Est 

Iași, care este subordonat la rândul său Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale București (AFIR). 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) este Programul prin care 

se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României pentru dezvoltarea 

economico-socială a spațiului rural din România. 

 Principalele Priorități de Dezvoltare Rurală pentru perioada de programare financiară 

2014‐2020 sunt: 

 Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, 

deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;  

 Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor 

fermieri;  

 Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în 

zonele rurale și crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural; 

 Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-

urilor în sectoarele non agricole din mediul rural;  

 Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui 

subprogram dedicat;  

Masuri de piata  / Sprijin financiar 

acordat de la bugetul de stat 

 

Nr. Inspectii Nr. suprainspectii / supracontroale 

2019 
2020 

Planificate/realizate 
2019 

2020 

Planificate/realizate 

Masuri de piata (Ajutor financiar FEGA-program pt 

scoli;  Program National Apicol) 
32 44/59 2 3/0 

Masuri specifice (ANT sect. Zootehnic, sprijin cuplat 

in sect. Zootehnic, norme ecoconditionalitate, 

respectarea cerintei legale in materie de gestionare 

SMR10, respectarea acordurilor de delegare 

incheiate cu ANSVSA, ANF) 

33 26/16 6 6/4 
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 Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul 

abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește 

competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și 

combaterea sărăciei și excluderii sociale.  

 

Principale măsuri de sprijin asupra cărora s-a concentrat cea mai mare parte a finanțării 

disponibile în cadrul PNDR 2020 sunt: 

 Măsura 4  - Investiții în active fizice 

o Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole  

o Submăsura 4.1a – Investiții în exploatațiile pomicole  

o Submăsura 4.2 – Investiții pentru procesarea/ marketingul produselor agricole  

o Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol  

o Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii 

agricole și silvice  

 Măsura 6 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

o Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri  

o Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale  

o Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici  

o Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole  

o Submăsura 6.5 - Schema pentru micii fermieri   

 Măsura 7- Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

o Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică  

o Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural  

 Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor 

o Submăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite 

 Măsura 9 - Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol 

o Submăsura 9.1 -  Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol  

o Submăsura 9.1a -  Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol 

 Măsura 16 - Sprijin pentru cooperare agricolă și pomicolă 

o Submăsura 16.1 și submăsura 16.1a  - Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor 

operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol și 

pomicol 

o Submăsura 16.4 și 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii 

din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol 

 Măsura 17 - Gestionarea riscurilor 
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o Submăsura 17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor 

 Măsura 19 – LEADER 

o Submăsura 19.1 - Sprijin pregătitor pentru  elaborarea strategiilor de dezvoltare locală; 

o Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 

locală; 

o Submăsura 19.3  - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale grupurilor de 

acțiune locală; 

o Submăsura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare. 

În cadrul PNDR 2020 mai există și alte măsuri de sprijin, cu o alocare mai mică sau cu o 

aplicabilitate specifică, răspunzând anumitor probleme punctuale (spre exemplu Măsura 5 - Refacerea 

potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea 

unor măsuri de prevenire corespunzătoare, a fost activată pentru a combate efectele Pestei porcine 

africane PPA sau Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-

urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19). 

Activitatea desfășurată de OJFIR Suceava în cursul anului 2020 poate fi grupată în următoarele 

secțiuni: 

 Evaluarea Cererilor de Finanțare depuse de potențiali beneficiari în cadrul sesiunilor de 

primire proiecte deschis; 

o submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”- 8 cereri de finanțare; 

o submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, animalelor si plantelor”-67 cereri 

de finanțare; 

o submăsura 9.1  “Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” – 2 

cereri de finanțare; 

o submăsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală” - 20 cereri de finanțare; 

 

 Acțiuni de informare și promovare a oportunităților de finanțare disponibile prin 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 

o Discuții cu potențiali beneficiari la sediu, telefonic și prin e-mail (268 de 

potențiali beneficiari informați); 

 

 Avizarea procedurilor de achiziții derulate de beneficiarii proiectelor aflate în portofoliul 

oficiului; 

o 80 Dosare de achiziție procesate pe diferite submăsuri de investiție; 

 



98 
 

 Procesarea solicitărilor de modificărilor de contractului de finanțare depuse de 

beneficiarii proiectelor aflate în portofoliul oficiului;  

o Solicitări de modificare pe submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri” (31 documentații depuse); 

o Solicitări de modificare pe submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 

mici” (13 documentații depuse); 

o Solicitări de modificare pe submăsura 17.1 „prime de asigurare a culturilor, 

animalelor si plantelor” (1 documentație depusă); 

o Solicitări de modificare pe submăsura 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în 

sectorul agricol” (1 documentație depuse); 

o Solicitări de modificare pe submăsura 4.2 GBER „Schemele de ajutor de stat” (1 

documentație depusă); 

o Solicitări de modificare pe submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de 

activități neagricole” (5 documentații depuse); 

o Solicitări de modificare pe submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități 

neagricole în zone rurale” (1 documentații depuse); 

o Solicitări de modificare pe submăsura 1 „Acțiuni pentru transferul de cunoștințe 

și acțiuni de informare” (1 documentație depuse); 

o Solicitări de modificare pe submăsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” (51 documentații depuse); 

o Solicitări de modificare pe submăsura 19.4  „Sprijin pentru cheltuieli de 

funcționare și animare” (29 documentații depuse); 

 

 Procesare dosarelor cererilor de plată depuse de beneficiarii proiectelor aflate în 

portofoliul oficiului și întocmirea documentelor pentru plata ajutorului financiar 

nerambursabil. 

o În cursul anului 2020 au fost procesate  232 de cereri de plată pe Mîsurile 4.1, 

4.2, 6.1, 6.3, 6.4, 9.1 și 19.2. 

În cursul anului 2020 au fost deschise sesiuni de primire a proiectelor pe submăsurile: 6.1, 9.1a, 

17.1 respectiv 19.2, în total la OJFIR Suceava au fost evaluate 97 cereri de finanțare. 

În ceea ce privește promovarea oportunităților de finanțare disponibile în cadrul PNDR 2020, 

colectivul OJFIR Suceava a informat, telefonic, prin e-mail sau la sediu, 268 de potențiali beneficiari. 

La nivelul portofoliului de proiecte gestionate de către OJFIR, în cursul anului 2020 au fost 

înregistrate 134 de solicitări de modificare a contractului de finanțare, toate acestea fiind procesate 

în termen. 
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În exercițiul financiar precedent au fost înaintate spre avizare 80 proceduri de achiziție realizate 

de către beneficiarii FEADR arondați OJFIR Suceava. 

În cursul aceleiași perioadei de referință la nivelul OJFIR Suceava au fost depuse 232 cereri de 

plată pentru acordarea finanțărilor nerambursabile. Toate aceste cereri au fost procesare, în 

conformitate cu procedurile în vigoare, fără a se înregistra întârzieri.  

În cursul exercițiului financiar 2020, OJFIR Suceava a efectuat plăți către beneficiarii FEADR în 

valoare de 4,01 milioane euro CE, depășind Target-ul de plăți stabilit de către conducerea AFIR de 

3,90 milioane euro CE. 

 

Activitatea OFICIULUI JUDEŢEAN DE ZOOTEHNIE SUCEAVA, în anul 2020 a vizat, în 

principal coordonarea şi îndrumarea tehnică la nivelul judeţului Suceava privind exploatarea, 

ameliorarea şi reproducţia animalelor, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice  la 

animale şi alte specii de interes zooeconomic; 

Principalele  rezultate şi acţiuni realizate în anul 2020 se prezintă, astfel: 

Monitorizarea activității de reproducţie 

      Reproducţia  la principalele specii de animale se desfăşoară prin însământări artificiale şi/sau montă 

naturală autorizată; efectivele de femele apte de reproducţie pentru anul 2020 au fost următoarele: 

bovine – 66839 capete, ovine şi caprine- 186405 capete, porcine – 1545 capete şi cabaline – 4370 

capete.  

          Situaţia montelor şi produşilor realizaţi din montă natură cu reproducători autorizaţi,  este 

următoarea: 

Specificare Program Realizat % 

Monte vaci și vițele 4060 3104 76 

Monte scroafe 60 79 131 

Monte ovine 21525 21650 100 

Monte caprine 1470 1500 102 

Monte iepe 175 157 90 

Viței 1840 1844 100 

Miei 16830 17540 104 

Iezi 1610 1740 108 

Mânji 97 109 112 

 

         La speciile taurine şi porcine reproducţia se desfăşoară prin însămânţare artificială şi montă 

naturala iar la ovine, caprine şi cabaline doar prin montă naturală. Numărul de animale însămânţate 

artificial și produși obținuți, la  31.12.2020, a fost următorul: 
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Specificare  Program Realizat % Dif.+/- 

20209/2019 

IA vaci şi viţele 62779 35705 57 -3085 

IA scroafe 800 815 102 -10 

Viţei din IA 30810 30816 100 -856 

Purcei din IA 6400 6410 100 -50 

          Pentru efectuarea însămânţărilor artificiale la taurine s-au folosit  44226 doze material seminal 

congelat, obţinute de la tauri de mare valoare genetică, din  toate rasele, în funcţie de solicitările 

crescătorilor 

.       În anul 2020 au fost efectuate 43.111  însămânţări artificiale total, din care 35705 IA prima dată 

după fătare, revenind o medie de 449 IA total şi 372 IA1 pe specialist însămânţător.  Nerealizarea 

programului de însămânţări artificiale se datorează plecării multor specialişti însămânţători în alte 

domenii de activitate,  lipsa de motivaţie materială a acestei profesii, precum şi interesul scăzut al unor 

crescători de animale pentru îmbunătăţirea calităţii şi ameliorarea efectivelor proprii de taurine. Puncte 

de însămânţări artificiale sunt organizate în 80 localităţi din cele 114 din judeţ (70%),  

        O acţiune permanentă, pe tot parcursul anului, a constituit-o coordonarea activităţii de identificare, 

individualizare şi  înregistrare a cabalinelor. În cursul anului 2020 s-au identificat, individualizat,  

înregistrat şi eliberat paşapoarte la un număr de 480 capete ecvidee din localităţile judeţului; s-au operat 

în baza de date ieşirile de ecvidee prin sacrificari, mortalităţi sau vânzări , acţiunea continuând în funcţie 

de mişcările naturale ale animalelor.  

          Monitorizarea  activității de ameliorare   

      În activitatea de ameliorare a efectivelor de animale, un accent deosebit se pune pe activitatea de 

control official al producţiilor, control efectuat de organizații și asociații private, acreditate de către 

ANZ.  

 Activitatea de inspecţie 

În activitatea de inspecţie, obiectivul principal constă în supravegherea aplicării şi respectării 

prevederilor legislaţiei din domeniu . Cele mai importante actiuni: 

  verificarea modului de efectuare a controlului performanţelor producţiei de lapte și carne,  la 

taurine și ovine/caprine la un număr de 416  ferme.   

  eliberarea  de  adeverințe pentru  alocarea codului de identificare al stupinei pentru 66 apicultori 

( Ordinul 251/2017 ) -  în total sunt alocate 551 coduri pentru stupinele apicultorilor. 

  avizarea a 4341 asociații conducătoare ale registrelor de rasă pentru fermierii care solicită 

schimbarea raselor în pașapoarte, precum și adeverințele care certifică faptul că animalele sunt 

înscrise în registrele genealogice. 
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  Efectuarea de controale la fața locului, la un număr de 128  solicitanți (fermieri) de ajutoare 

nationale tranzitorii pentru speciile ovine și caprine  și a ajutoarelor privind sprijinul cuplat în 

sectorul zootehnic.  

 Eliberarea a 65 adeverințe pentru  fermierii a căror ovine/caprine nu sunt înscrise în registrul 

genealogic și respectă prevederile Ordinului 44/2017.  

  Eliberarea a 97 adeverințe pentru apicultori, din care reiese numărul familiilor de albine deținute 

și sediul permanent al stupinei. 

 Efectuarea de controale în târguri, privind identificarea și înregistrarea ecvideelor, și 3 controale 

la abatoarele pentru ecvidee, aplicându-se 2 amenzi contravenționale (Ordonanța 23/2010). 

La nivelul judeţul Suceava funcţionează o Filială Teritorială a AGENŢIEI NAŢIONALE DE 

ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE care desfăşoară următoarele activităţi principale: exploatarea, 

întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, cu excepţia 

amenajărilor sau părţilor de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică. 

     În cursul anului 2020 s-au executat lucrările de întreţinere şi reparaţii în amenajările de 

îmbunătăţiri funciare Şomuzu Mare,  Grigoreşti Vereşti Roşcani, Arbore Marginea Volovăţ în valoare 

de 1.629.600 lei cu TVA. S a elaborat Proiectul,,Extinderea amenajării CES Mereni Plopeni Salcea 

pentru prevenirea  inundaţiilor şi eliminarea excesului de um  0063cciditate în zona Salcea, jud. 

Suceava.” 

 

 

Capitolul XI– POLITICI DE MEDIU. APELE ȘI PĂDURILE 

Principalele activităţi desfăşurate de AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI 

SUCEAVA, în anul 2020:  

În Domeniul reglementării activităţilor pe linie de protecţia mediului, s-a urmărit aplicarea 

legislaţiei de mediu în vigoare şi a procedurilor specifice prevăzute în legislaţia EIA (Legea 

nr.292/2018), SEA (H.G. nr.1076/2004), Ordin nr.1798/2007 etc.  Activitatea desfăşurată în anul 2020, 

comparativ cu anii 2018-2019, este prezentată sintetic în tabelul următor: 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii Realizat 

2018 

Realizat 

2019 

Realizat 

2020 

1 Autorizaţii de mediu 251 449 374 

2 Autorizaţii integrate  de mediu 3 0 0 

3 Autorizaţii de mediu revizuite 34 63 32 

4 Autorizaţii integrate  de mediu revizuite 0 1 0 

5 Vize autorizații de mediu - 173 176 

6 Acorduri de mediu 0 8 7 
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Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii Realizat 

2018 

Realizat 

2019 

Realizat 

2020 

7 Clasarea notificării  5230 5382 1987 

8 Decizia de evaluare inițială 217 471 309 

9 Decizia etapei de încadrare  161 312 227 

10 Decizii transfer autorizaţii  38 24 13 

11 Întruniri Comisie de Analiză Tehnică  29 39 36 

12 Întruniri Comitet Special Constituit 29 27 29 

13 Dezbateri publice  5 9 8 

14 Număr ședințe Grup de Lucru 5 1 5 

15 Avize de mediu pentru planuri şi programe 5 1 0 

16 Decizia etapei de încadrare pentru planuri și 

programe 

100 96 86 

17 Notificări suspendare autorizaţii de mediu 3 4 2 

18 Suspendări autorizație de mediu 1 2 0 
 

Domeniul Deşeuri/ Chimicale 

În  anul 2020, Serviciul CFM - Domeniul deșeuri din cadrul APM Suceava a efectuat 

următoarele acţiuni:  

 Raportarea trimestrială, la ANPM, a situaţiei privind stadiul elaborării Planului Judeţean de 

Gestionare a Deşeurilor. În anul 2020 s-a demarat, de către Consiliul Judeţean Suceava, procedura 

de reglementare pe linie de mediu a PJGD judeţ Suceava. 

 Raportarea trimestrială, la ANPM, a stadiului implementării proiectului: Sistemul de Management 

Integrat al Deşeurilor în judeţul Suceava. 

 Raportări, la ANPM, referitor la transpunerea Directivei nr. 904/2019 privind reducerea impactului 

anumitor produse din plastic asupra mediului (Directiva SUP). 

 Raportarea datelor privind generarea şi gestionarea deşeurilor în judeţul Suceava (aplicaţia 

Statistica Deşeurilor în Sistemul Informatic de Mediu - SIM) pentru anul 2019. 

 Raportarea datelor cu privire la ambalaje şi deşeuri de ambalaje (aplicaţia Ambalaje în SIM) pentru 

perioada 2018-2019. 

 Raportarea datelor cu privire la gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori (aplicaţie în SIM) 

pentru anul 2018. În 2020 a fost deschisă şi sesiunea de raportare pentru anul 2019, cu termen de 

finalizare în 2021. 
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 Raportarea datelor cu privire la gestionarea deşeurilor de echipamente electrice, electronice şi 

electrocasnice (aplicaţia DEEE în SIM) pentru anul 2018.La sfârșitul anului s-a deschis sesiunea de 

raportare privind cantităţile de DEEE colectate şi tratate pentru anul 2019. 

 Raportarea datelor cu privire la uleiuri (aplicaţia Uleiuri uzate în SIM) pentru anul 2018. 

 Elaborarea şi transmiterea la ANPM a: listei operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea şi 

tratarea DEEE; listei operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea şi tratarea deşeurilor de 

baterii şi acumulatori; listei operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea şi tratarea 

vehiculelor scoase din uz; listei reciclatorilor de deşeuri. 

 Realizarea inventarului, pentru anul 2019, a operatorilor economici importatori 

/producători/utilizatori de substanţe sau amestecuri chimice periculoase. 

 APM Suceava a participat cu reprezentanţi în 11 Comisii de preluare și distrugere bunuri devenite 

proprietatea statului, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 14/2007, comisii constituite la nivelul: 

Biroului Vamal de Frontieră Siret, Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, Inspectoratului de 

Poliție Județean Suceava, Biroului Vamal de Interior Suceava, Administrației Județeane a 

Finanțelor Publice, Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava, Serviciului Teritorial al Poliției 

de Frontieră Suceava, Biroului Vamal de Frontieră Dornești. 

Domeniul Biodiversitate 

 s-au emis un număr de număr de 70 autorizaţii pentru activităţi de recoltare floră/faună conform 

prevederilor Ordinul nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de 

recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a 

florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum 

şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora; 

 participarea în comisii de constatare a pagubelor conform Hotărârii nr.1679/2008, privind modalitatea 

de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 

407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de 

culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor. Au fost întocmite un 

nr. de 61 procese verbale; 

 s-a emis un număr de 51 avize/puncte de vedere pentru tăieri arbori, cf. Legii nr. 24/2007 

(republicată) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor; 

 s-au emis un număr de 7 Declarații ale autorității responsabile cf. prevederilor Legii nr. 292/2018 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Regulamentului 

UE 2015/207 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului 
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(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, pentru proiecte cu finanţare 

europeană; 

 s-a verificat amplasamentul unui număr de 58 perimetre de exploatare a resurselor minerale în raport 

cu ariile naturale protejate; 

 s-a participat la 5 sedințe, cu verificare în teren, în vederea modificării prevederilor amenajamentelor 

silvice conf. Ordinului nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea 

amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a 

terenurilor din fondul forestier  şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii 

anuale în vederea recoltării produselor accidentale  

 S-au emis un număr de 374 note interne pentru proiecte depuse la APM Suceava în baza Legii nr. 

292/2018; 

 S-au emis un număr de 126 note interne pentru planuri/programe depuse la APM Suceava cf. H.G. 

nr.1076/ 2004 (actualizată) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri şi programe; 

 s-au întocmit și transmis către ANPM centralizatoarele efectivelor de carnivore mari pentru fondurile 

cinegetice de pe raza județului Suceava; 

 s-au introdus în SIM-CN modulul Autorizații și s-au transmis către ANPM raportul privind 

autorizațiile de floră-faună emise în baza Ord. 410/2008 pentru județul Suceava; 

 s-au transmis către ANPM rapoartele de derogare în baza Ordinului nr.724/2019 pentru aprobarea 

nivelului de interventie in cazul speciilor de urs si lup, in interesul sanatatii  si securitatii populatiei si 

in scopul prevenirii unor daune importante; 

Domeniul Sol, Subsol 

Având în vedere prevederile Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate 

şi a celor contaminate, s-a purtat corespondenţă cu cele 114 autorităţi ale administraţiilor publice locale 

din judeţul Suceava, cărora le revine obligaţia de a identifica siturile potenţial contaminate din unitatea 

teritorial administrativă pe care o gestionează. S-au transmis chestionare operatorilor economici 

identificaţi conform prevederilor legale. 

Domeniul Programe, Proiecte 

APM Suceava participă la procesul de actualizare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 

(SIDU) a Zonei Urbane Funcţionale Suceava pentru orizontul de timp 2021 – 2030. Procesul de actualizare a 

SIDU se realizează ca parte a proiectului de asistenţă tehnică, derulat de Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei şi Banca Mondială: „Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a 
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capacităţii administrative şi de planificare strategică a zonelor urbane din România”. Proiectul este cofinanţat 

prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (cod 

SMIS 129720, cod SIPOCA 711) 

APM Suceava a încheiat un Acord de asociere cu Primăria municipiului Suceava, prin care a 

desemnat reprezentanţi ai instituţiei pentru a face parte din Grupul Local URBACT, în cadrul proiectului 

derulat de municipiul Suceava: „Planificarea şi gestionarea responsabilă a zonelor urbane verzi”, cod 5584, 

cofinanţat de Uniunea Europeană – Programul de cooperare teritorială URBACT III. 

La niciunul dintre cele două proiecte, APM Suceava nu are obligaţii financiare. 

În Domeniul Dezvoltare Durabilă pe parcursul anului 2020 a fost monitorizat Planul Local de 

Acţiune pentru Mediu (PLAM) al județului Suceava pentru perioada 2018-2022, care vizează diminuarea 

poluării, utilizarea eficientă a resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile, dezvoltarea educaţiei 

ecologice şi promovarea activităţilor social-economice cu impact minim asupra mediului natural.  
 

Stadiul implementării acțiunilor incluse în PLAM este prezentat în tabelul de mai jos: 
 

Termen de 

realizare 

Număr 

acţiuni 

realizate 

Număr 

acţiuni 

realizate 

în avans 

Număr 

acţiuni în 

curs de 

realizare 

Număr 

acţiuni 

nerealizate 

Număr 

acţiuni 

amânate 

Număr 

acţiuni 

anulate 

Total 

acţiuni 

Anual 18 0 6 0 0 0 24 

≤ 2020 10 0 25 13 0 0 20 

> 2020 0 6 11 35 0 0 80 

Total 28 6 42 48 0 0 124 
 

 

 

De asemenea, APM Suceava a susținut activităţi de educaţie în domeniul protecţiei mediului şi 

dezvoltării durabile şi iniţiativele societăţii civile în acest domeniu. Cele mai multe activități au fost realizate 

pe baza unor parteneriate de colaborare încheiate între instituția noastră și instituții de învățământ/ ONG-uri 

sau în cadrul Programului internațional de educație ecologică Eco Școala. 
 

În Domeniul Laboratoare, s-au realizat următoarele activități: 

- Monitorizarea calității aerului în cele 4 stații de monitorizare a calităţii aerului aparținând Rețelei 
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Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA), la poluanții reglementați de legea nr. 104/2011 

privind calitatea aerului înconjurător. 

În 2020 stațiile au beneficiat de servicii de întreținere preventivă, prevăzute în contractul MMAP nr. 

11/2019, dar abia cu începere din luna iulie 2020. Ca urmare, au fost perioade în care unele echipamente au 

fost defecte ori au funcționat deficitar, ceea ce a dus la capturi de date insuficiente (sub 75%) pe acest an, 

pentru unii poluanți, în unele stații, și anume: stația SV1 (benzen); stația SV2 (ozon), stația SV3 (benzen, 

monoxid de carbon, PM10); stația EM3 (dioxid de sulf, dioxid de azot, ozon, pulberi).  

Rezultatele monitorizării calității aerului în anul 2020 în cele 4 stații din RNMCA au indicat că nu a 

fost depășită nicio valoare limită/ţintă sau de prag reglementată de legea nr. 104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurător, la poluanţii atmosferici monitorizați, indiferent de perioada de mediere aferentă.   

La pulberile în suspensie PM10 și în anul 2020, ca și în anii anteriori, s-au înregistrat unele depășiri 

ale valorii limită zilnice (50 µg/m3, a nu se depăşi de peste 35 de ori într-un an calendaristic), însă numărul 

lor nu a depășit, în nicio stație, numărul maxim admis de depășiri de 35 depășiri/an, așa cum se constată din 

tabelul de mai jos. Întrucât în anul 2018 și 2019, la stația SV2, s-a atins numărul maxim admis de 35 de 

depășiri/an, prin Ordinul nr. 2202/2020, municipiul Suceava a fost încadrat la poluantul PM10 în regimul de 

gestionare I, ceea ce înseamnă că Primăria municipiului Suceava va trebui să întocmească Planul de calitate 

a aerului în mun. Suceava pentru PM10. 
 

Cod 

statie 
Tip stație Zona 

Nr. de depășiri PM10  Nr. maxim admis de 

depășiri / an 2019 2020 

SV1 fond urban 
Suceava, str. Mărăşeşti nr. 57, 

Colegiul Naţional M. Eminescu 
7 6 

35 depășiri/an 

calendaristic, cf. 

Legii 104/2011 

SV2 industrial 
Suceava, cartier Burdujeni, str. 

Tineretului f.n., Grădiniţa nr. 12 
35 34 

SV3 trafic Siret, str. Alexandru cel Bun f.n. 27 20* 

EM3 
fond regional 

EMEP 
Poiana Stampei 0* 2* 

* Captură de date insuficientă  
 

Și la ozon, la stațiile SV1, respectiv SV2 din municipiul Suceava, s -au înregistrat la fiecare stație 

câte 1 depăşire a valorii țintă prevăzută de Legea 104/2011 (120 µg/mc, a nu se depăși de mai mult de 25 de 

ori într-un an calendaristic, mediat pe 3 ani), nesemnificativ raportat la cele maxim 25 valori admise/an 

calendaristic, mediat pe 3 ani. 

Informațiile privind calitatea aerului sunt prezentate publicului în timp real, pe site-ul 

www.calitateaer.ro, precum și pe site-ul APM (buletine zilnice, informări lunare, rapoarte lunare și anuale 

privind calitatea mediului, raport anual privind calitatea aerului).  

- Monitorizarea calității precipitațiilor din punctul sediu APM Suceava prin analize fizico-chimice (pH, 
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conductivitate electrică, amoniu, azotați, azotiți). 

- Măsurători de formaldehidă din aer: s-au efectuat unele determinări (lipsă reactivi în per. oct. 2019.-aug. 

2020) în zonele locuite apropiate de platforma industrială Egger, din Rădăuți, Dornești și Satu Mare. 

Rezultatele s-au situat mult sub concentrația maximă admisibilă pentru media de 30 minute, conform STAS 

12574/1987. 

- Supravegherea radioactivităţii mediului: stația de supraveghere a radioactivității mediului Suceava 

(SSRM) a realizat integral programele stabilite/aprobate, conform OM 1978/2010, și anume: 

 programul standard (11 ore/zi) de supraveghere a radioactivităţii mediului, prin determinări ale 

activităţii beta globale la aerosoli, depuneri atmosferice, ape de suprafaţă, sol, vegetaţie  

 monitorizarea continuă a debitului doză gamma absorbită în aer în staţia automată de la sediul APM  

 programul special de supraveghere a radioactivităţii mediului în zonele cu fond modificat antropic din 

judeţul Suceava (Crucea, Botușana, Argestru, zona haldei CET); s-au prelevat 69 probe de ape de 

suprafață și subterană, sediment, sol şi vegetaţie, cu frecvență trimestrială, semestrială sau anuală, și   s-

au efectuat 78 măsurători ale activităților beta și alfa globale.  

 prelevare, pregătire şi expediere probe pentru determinarea activității specifice a radionuclizilor la alte 

laboratoare din cadrul RNSRM. 

Valorile beta și alfa globale măsurate au fost în limita fondului natural de radiații, nefiind înregistrate 

depășiri ale limitelor de atenționare stabilite prin OM 1978/2010.  

- Monitorizarea nivelului de zgomot s-a realizat cu frecvență trimestrială, în cele 28 de puncte de 

monitorizare din principalele localități urbane din județ (Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți, 

Vatra Dornei, Gura Humorului, Siret), planul anual de monitorizare realizându-se integral.   

 

Sinteza activităţilor laboratorului APM Suceava în anul 2020, comparativ cu anul 2019, este 

prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Nr. 

crt. 
Număr de determinări  2019 2020 

1 

- pe domeniul aer, din care: 1331 1424 

 determinări manuale efectuate din aerul ambiental, pentru monitorizare 1171 1267 

 determinări efectuate din precipitaţii, pentru monitorizare 160 157 

2 

- pe domeniul radioactivitate, din care: 5227 5274 

 determinări de laborator efectuate pentru monitorizare  5220 5274 

 determinări efectuate contra cost 7 0 
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 determinari efectuate de stația automată de monitorizare debit doză gama* 16760 14934 

3 

-  nivel de zgomot ambiant, din care: 119 130 

 determinări efectuate pentru monitorizare  112 112 

 determinări efectuate contra cost 7 18 

* Numărul mai mic de măsurători ale debitului de doză gamma din aer față de anul anterior s-a datorat unor probleme tehnice la 

stația automată de monitorizare.  
 

În vederea realizării tranziției Sistemului de management al laboratorului de la cerințele din SR 

EN ISO/CEI 17025:2005 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări” la 

cele din SR EN ISO/IEC 17025:2018, în anul 2020 au fost modificate toate documentele Sistemului de 

management al laboratorului (Manualul calității, procedurile generale, proceduri operaționale, proceduri 

specifice de lucru și instrucțiuni de utilizare a echipamentelor), iar aceste modificări au fost 

implementate în laborator. În prezent, activitatea laboratoarelor APM Suceava se conformează cerințelor 

din noul referențial.  
 

În Domeniile evaluare calitate aer, sinteză şi rapoarte, principalele activităţi realizate sunt: 

- Inventarul judeţean privind emisiile de poluanţi în atmosferă pe anul 2019, conform Ordinului 

3299/2012, prin intermediul aplicaţiei SIM „Inventare de emisii”. Au raportat un număr de 114 primării 

(100%) și 168 agenți economici (cu 232 puncte de lucru). 

- S-au validat zilnic datele privind calitatea aerului provenite din cele 4 staţii de monitorizare; 

- S-au întocmit, s-au pus la dispoziţia publicului pe site și s-au transmis la ANPM (după caz), buletine 

zilnice şi informări lunare privind calitatea aerului, raportul anual privind calitatea aerului, rapoarte 

lunare şi raportul anual privind starea mediului, alte rapoarte, informări, sinteze, periodice ori solicitate; 

- S-au colectat și verificat datele din automonitorizarea continuă și periodică a emisiilor în aer, în raport 

cu valorile limită de emisie autorizate. 

- S-a analizat și respins a doua versiune a Planului de menținere a calității aerului în jud. Suceava, 

transmisă de Consiliul Județean Suceava în 04.03.2020 și s-a colaborat cu ANPM și CJ Suceava pentru 

a se facilita elaborarea unui PMCA în conformitate cu legislația aplicabilă și fundamentat pe un nou an 

de referință (2018 în loc de 2014), mai relevant în raport cu perioada de implementare de 5 ani. 

- S-au raportat la MMAP şi ANPM poluările accidentale notificate la APM Suceava în cursul anului 

2020, conf. Ordinului MMP nr. 2579/2012 pentru aprobarea fluxului informaţional-decizional de 

avertizare-alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice MMP şi 

deciziilor Președintelui ANPM, operativ prin SMS, iar ulterior în formatele de raportare stabilite, 

inclusiv sub formă de situaţii centralizatoare lunare/anuale privind apariţia unor situaţii de urgenţă 

generate de poluări accidentale ale apei, aerului sau solului. În anul 2020, s-au înregistrat 7 evenimente 
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de mediu pe teritoriul judeţului Suceava, toate privind  factorul de mediu APA. 

Conf. Ordinului Ministerului de Administratie Publică nr. 1108/2007 şi a Ordinului 410/2008, 

lucrările şi serviciile pe care le prestează APM Suceava duc la încasarea de venituri din tarife şi taxe de 

mediu, care sunt virate integral la bugetul de stat. În perioada 01.01.2020–31.12.2020, s-au încasat 

venituri în valoare de  604434  lei, sumă care s-a virat integral la bugetul de stat. 

 

În cursul anului 2020, COMISARIATUL JUDETEAN SUCEAVA AL GĂRZII 

NAȚIONALE DE MEDIU a desfășurat activitatii de inspectie si control in domeniul protectiei 

mediului si in domeniul controlului biodiversitatii, biosecuritatii si ariilor naturale protejate a avut în 

vedere stabilirea planului de acţiuni în domeniul protecţiei mediului şi a obiectivelor şi indicatorilor 

pentru creşterea eficientei acţiunilor de control, respectiv, creşterea gradului de conformare a 

obiectivelor controlate, soluţionarea în termen a petiţiilor şi reclamatiilor, îmbunătăţirea imaginii 

instituţiei, dezvoltarea colaborarii cu societatea civilă şi cu alte institutii pentru conformarea cu cerinţele 

legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului,  

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

 181 sancţiuni contravenţionale principale, din care: 

o 101 amenzi în valoare totală de 1.467.500 lei; 

o 80 avertismente; 

 19 sancţiuni contravenţionale complementare: 

o 16 suspendari de activitate; 

o 1 desfiintare lucrari; 

o 2 propuneri de suspendare a actelor de reglementare; 

 2 sesizari ale organelor de cercetare penala 

 Accidente/incidente cu impact asupra mediului (poluări accidentale): 

1.  La operatorul AMBRO S.A. Suceava,  deversare ape uzate in zona  

2. La operatorul AIDA S.R.L. - punct de lucru com. Galanesti, jud. Suceava - se scurgere ape 

uzate in albia raului Suceava - mal drept. 

 
Obiectivele SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR SUCEAVA , în anul 2020 au fost: 

- protecţia, conservarea şi restaurarea resurselor de apă de pe teritoriul judeţului Suceava; 

- asigurarea exploatării în siguranţă a lucrărilor din infrastructura Sistemului Național de 

Gospodărire a Apelor aferent județului Suceava, în vederea evitării întreruperii serviciilor 

specifice de gospodărire a apelor şi a unor calamităţi cauzate de fenomenele hidrometeorologice 

periculoase sau accidente cauzate la lucrările hidrotehnice; 
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- modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de gospodărire a apelor; 

- creşterea nivelului calitativ al serviciilor specifice de gospodărire a apelor; 

- monitorizarea unităților potențial poluatoare în vederea protejării resurselor de apă.  

 

• Pentru atingerea acestor obiective Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava a desfășurat 

în anul 2020 activități de  : 

- administrare, exploatare, întreţinere, reparare, completare si modernizare a lucrărilor 

hidrotehnice  aflate în administrare : defrişări 1896,5 sute mp pe lucrări hidrotehnice din 

administrare și 1,885 km pe cursuri de apă neamenajate, terasamente 5,852 mii mc pe lucrările 

din administrare, 112,22 mii mc terasamente pe cursurile de apă neamenajate, gabioane 

276,52mc, anrocamente 859,12 mc, cosiri 50 ha, întreținerea echipamentelor electrice și 

hidromecanice la acumulările din administrare 10848 ore. 

- coordonarea exploatării lacurilor de acumulare, indiferent de deţinătorul acestora; dispunerea în 

perioadele de ape mari, în caz de poluări accidentale, precum şi în caz de introducere a 

restricţiilor în alimentarea cu apă, a măsurilor operative obligatorii în legatură cu exploatarea 

acestora;  

- urmărire a comportării in timp a construcţiilor hidrotehnice din administrare – 61 obiective 

monitorizate;  

- monitorizarea stării și evolutiei calitative a apelor – au fost efectuate 23171 analize fizico-

chimice și 524  biologice si bacteriologice pentru apă, sedimente şi biotă pentru 2350  probe; 

- monitorizare cantitativă a resurselor de apă -  măsurători de niveluri râuri 40573 și lacuri 2928, 

măsurători niveluri foraje 6880, măsurători debite râuri 3072, măsurători precipitații 31070, 

măsurători nivometrice 289, măsurători debite aluviuni în suspensie 268, întocmit studii 

hidrometrice 61 buc. 

- avizare a lucrărilor ce se execută pe ape sau au legatură cu apele, eliberarea autorizaţiilor de gospodărire a 

apelor, notificări de începere a execuției și de punere în funcțiune : 192 autorizații de gospodărire a 

apelor, 112 avize de gospodărire a apelor, 112 de referate tehnice de specialitate;  

- monitorizare a volumelor de apă prelevată – 802 procese verbale,  a volumelor de nisipuri,  pietrișuri 

extrase din cursurile de apă – 292 procese verbale și 671 procese verbale evacuări ape uzate epurate, cu 

mențiunea că la data prezentei raportări închiderea pe anul 2020 nu a fost finalizată;  

- a fost monitorizată calitatea apelor de suprafață prin 37 de rapoarte de încercare pentru apa din 3 lacuri și 

212 rapoarte de încercare executate pe 17 cursuri de apă; 

- aparare împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa si 

constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor;  
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- asigurare a secretariatelor tehnice permanente în domeniul apărării împotriva inundaţiilor, participarea la 

coordonarea acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor si accidentelor la construcţiile hidrotehnice; 

- avertizare şi interventie in caz de producere a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase şi de 

accidente la constructiile hidrotehnice din administrare; 

- întocmirea de către Comisiile de evaluare a pagubelor a 104 Procese Verbale de Evaluare și 8 note de 

constatare cu 6 Rapoarte de Sinteză în vederea evaluării pagubelor produse în urma fenomenelor hidro-

meteorologice periculoase; 

- ţinerea la zi a cadastrului apelor şi a drepturilor de folosire a apelor  10134 obiective;  

- pregătire şi perfecţionare a personalului prin diverse forme de instruire : programe de perfecționare 

profesională în meseriile agent hidrotehnic și agent hidrometru, operator RSVTI, și curs calificare pentru 

meseria de agent pază securitate. Au fost instruiți un număr de 21 de angajați ; 

- control a utilizatorilor de apă şi a lucrărilor construite pe ape şi în legatura cu apele, din punct de vedere 

al funcţionării si al incadrării în prevederile avizelor si autorizaţiilor de gospodărire a apelor – 126 

controale planificate și 239 controale neplanificate;  

- constatarea contravenţiilor si aplicare a sancţiunilor prevăzute de legislaţia în domeniul gospodăririi 

apelor – 72 sancțiuni din care 44 avertismente și 28 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 

1.499.500 lei  pentru încălcarea legislației în domeniul gospodăririi apelor și 2 denunțuri penale.  

SISTEMUL HIDROTEHNIC INDEPENDENT SIRET are ca obiect de activitate gospodărirea 

apelor, respectiv  întreținerea şi exploatarea  acumulărilor  Rogojești și Bucecea . 

Sistemul Hidrotehnic Independent Siret a desfășurat, în anul 2020, activitățile cuprinse în 

,,PROGRAMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR PE ANUL 2020”, aprobat de Administrația 

Bazinală de Apă ,,Siret”- Bacău.  

 Mentenanța echipamente hidromecanice                    - 15285 ore; 

 Mentenanța instalații electrice            - 15503 ore; 

 Lucrări din piatra și anrocamente     16 mc; 

  Pereu piatra                - 90 mp; 

 Reprofilări și regularizări albii amenajate  8.925 mc; 

 Cosiri vegetație      33 ha; 

 Confecții metalice                      5,6 to;  

 Lucrări din beton                      -114 mc; 

 Pereu beton               - 140 mp. 

Decolmatare canal Negostina (manual si mecanizat) 

Amenajare rampa de acces  în lac pentru peridoc barca cu motor aparținând S.H.I. Siret și I.S.U. 

Botoșani. 



112 
 

 În anul 2020, Sistemul Hidrotehnic Independent Siret nu a întâmpinat probleme deosebite în 

realizarea activităților din Programul de Gospodărire a Apelor.  

 
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA ESTE O UNITATE A REGIEI NAŢIONALE A 

PĂDURILOR – ROMSILVA care funcționează pe bază de gestiune economică şi autonomie 

financiară, având ca scop principal gestionarea durabilă și unitară, în conformitate cu prevederile legale, 

a fondului forestier proprietate publică a statului din raza județului. 

 La sfârșitul anului 2020, suprafața totală administrată de Direcția Silvică Suceava este de 

341.399 ha fond forestier, din care 272.617 ha proprietate publică a statului și 68.782 ha proprietate 

a persoanelor juridice şi fizice, aflată în administrare și/sau pază. 

 Pentru anul 2020, obiectivele generale ale Direcției Silvice Suceava au fost: 

- apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, 

respectiv a celui proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale pe care îl 

administrează; 

- intensificarea eforturilor de protecţie a pădurilor; 

- gestionarea durabilă a faunei cinegetice de pe fondurile de vânătoare atribuite; 

- dezvoltarea reţelei de accesibilizare a fondului forestier judeţean; 

- recoltarea, prelucrarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier; 

- respectarea prevederilor din Standardele de certificare a pădurilor la nivel de direcţie. 

În cadrul acestor obiective, în anul 2020, Direcţia Silvică Suceava şi-a propus în principal 

realizarea următoarelor acţiuni: 

 Regenerarea pădurilor, prin reîmpăduriri şi completarea regenerărilor naturale, pe toate 

suprafeţele din fondul forestier de stat administrat, care îndeplinesc condiţiile pentru 

astfel de lucrări; 

 Executarea lucrărilor de îngrijire în arborete proprietate publică a statului şi proprietate 

publică a unităţilor administrativ - teritoriale pe care le administrează, astfel încât să se 

realizeze compoziţiile ţel stabilite prin amenajamentele silvice, în vederea obţinerii unei 

structuri favorabile sub raport ecologic şi genetic, care să permită exercitarea eficientă a 

funcţiilor de protecţie şi realizarea producţiei optime de lemn de calitate superioară; 

 Exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, în conformitate cu prevederile 

amenajamentelor silvice şi ale reglementărilor legale în vigoare; 

 Efectuarea unor lucrări de protecţie a pădurilor, respectiv de combatere a dăunătorilor din 

pepinierele silvice, de prevenire a atacurilor dăunătorilor şi de combatere a acestora în 

arborete şi plantaţii, astfel încât să se asigure menținerea unei stări fitosanitare  normale a 

tuturor pădurilor administrate; 
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 Construirea de noi drumuri forestiere, cu termene de punere în funcțiune 2020 şi 2021 în 

vederea măririi gradului de accesibilizare a fondului forestier. 

1. Regenerarea pădurilor 

În anul 2020, în fond forestier de stat, programul Direcției Silvice Suceava, transmis de Regia 

Națională a Pădurilor -Romsilva, pentru lucrările de regenerarea pădurilor în suprafață de 1850 ha, 

din care regenerări naturale 860 ha și împăduriri integrale 990 ha, a fost realizat în procent de 116%, cu 

o depășire de 194 ha la regenerări naturale și 110 ha la împăduriri integrale. 

Concomitent cu lucrările de instalare a noilor regenerări s-au efectuat lucrări de completări 

curente în plantații cu reușită provizorie pe suprafața de 174 ha ce era prevăzută în program. 

Valoarea lucrărilor de regenerarea pădurilor în anul 2020 în fond forestier de stat este de 

15.068.362 lei. 

În fond forestier privat cu contracte de administrare și servicii silvice în anul 2020 suprafața cu 

regenerări este de 266 ha, din care: regenerări naturale în suprafață de 75 ha, împăduriri în suprafață de 

191 ha, iar lucrări de completări s-au executat pe o suprafață de 21 ha. Valoarea lucrărilor de 

regenerarea pădurilor în fond forestier privat administrat cu contracte și în fond forestier privat cu care 

direcția are încheiate contracte de servicii silvice este de 1.765.258 lei.  

 Pentru lucrările de împăduriri și completări din anul 2020 s-au folosit un număr de 6,1 milioane 

puieți forestieri, aceștia fiind asigurați în majoritate din pepinierele proprii.                                         

2. Executarea lucrărilor  de îngrijire în arborete 

Având în vedere importanța lucrărilor de îngrijire în dezvoltarea şi asigurarea stabilității 

arboretelor, în anul 2020 s-au executat aceste lucrări pe o suprafață însemnată din fondul forestier 

administrat de Direcția Silvică Suceava. 

Aceste lucrări au fost urmărite atât în fondul forestier proprietate publică a statului cât și în 

pădurile altor proprietari cu care s-au încheiat contracte de administrare sau de prestări servicii silvice. 

2.1. În pădurile proprietate publică a statului 

Față de programul anual  de 9.300 ha la  lucrările de îngrijire a arboretelor tinere stabilit de 

Regia Națională a Pădurilor, fundamentat pe baza prevederilor amenajamentelor silvice și a stării de 

vegetație a arboretelor, au fost realizate 11.476 ha (123%). 

Pe natură de lucrări, situaţia se prezintă astfel: 

-la degajări, programul anual s-a realizat în proporție de 135%  respectiv s-au parcurs lucrări  pe 

o suprafață de 1.422 ha față de un program de 1.050 ha.  

-la curățiri, programul aferent anului 2020 a fost de 1.000 ha și s-au realizat 1.278 ha (128 %).  

-la rărituri, față de un program de 7.250 ha s-au realizat până la sfârșitul anului 8.776 ha (121%).  

2.2.În pădurile altor proprietari pentru care s-au încheiat contracte de administrare sau pază 
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Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a monitorizat realizarea lucrărilor de îngrijire a 

arboretelor tinere și în pădurile pentru care s-au încheiat contracte de administrare sau pază, conform 

prevederilor legale.  

Până la finele anului 2020, în aceste păduri a fost parcursă cu lucrări de îngrijire o suprafață 

totală de 860,80 hectare. 

Pe natură de lucrări, suprafeţele realizate sunt următoarele: 

 degajări –   43,10 ha; 

 curăţiri –    76,70 ha; 

 rărituri –  741,00 ha. 

3. Exploatarea şi valorificarea masei lemnoase 

Pe baza prevederilor Codului Silvic şi a amenajamentelor silvice în vigoare, Consiliul de 

Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva a aprobat prin mai multe hotărâri, un program 

de recoltare a masei lemnoase în anul 2020, pentru Direcția Silvică Suceava de 1.285 mii mc. 

Programul a fost realizat în procent de 106%, iar la finele anului 2020 exploatându-se  un volum 

total de 1.356,50 mii mc. 

Volumul de 1.356,50 mii mc s-a recoltat astfel: 

- 696,7 mii mc (51%) s-au exploatat de agenţi economici atestaţi, în cadrul 

contractelor de furnizare a masei lemnoase pe picior; 

- 498,8  mii mc (37 %) s-au exploatat prin prestaţii de servicii de exploatare 

de către agenţi economici atestaţi; 

4. 161 mii mc (12%) s-au exploatat cu formațiile  proprii de exploatare, în regia ocoalelor silvice. 

5.  Lucrări de protecţie pentru menţinerea unei stări fitosanitare normale a 

pădurilor   

Lucrările de protecţia pădurilor s-au efectuat pentru menţinerea unei stări fitosanitare 

corespunzătoare în pepiniere, solarii, culturi tinere şi arborete de foioase şi răşinoase. 

În cursul anului 2020 dăunătorii forestieri au fost semnalați pe o suprafață de 89.403 ha, 

reprezentând un procent de 26%, din suprafața fondului forestier, în scădere față de anul 2019, când 

dăunătorii s-au semnalat pe o suprafață de 95405 ha.  

Pe forma de proprietate situația suprafețelor pe care s-au semnalat dăunători forestieri se prezintă 

astfel: 

- 75622 ha, (28%) în fond forestier proprietate publică a statului; 

- 13781 ha, (20%) în fond forestier aparținând altor deținători. 

În cursul anului 2020 au fost efectuate lucrări pentru menţinerea unei stări normale de vegetaţie a 

culturilor şi arboretelor, constând în:  
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- lucrări de prevenire şi combatere a insectelor, paraziţilor vegetali şi mamiferelor rozătoare 

din pepiniere şi solarii pe o suprafaţă de 62 ha;  

- în plantaţii şi arborete:  

 lucrări de prevenire şi combatere a ipidelor pe 39480 ha prin curse feromonale (6563 

buc) şi prin arbori cursă (25140 buc); 

 lucrări de combatere a trombarului puieţilor de răşinoase pe 219 ha; 

 lucrări de combatere a paraziților vegetali pe 169 ha; 

 prevenirea vătămărilor provocate de vânat în plantaţiile tinere de răşinoase prin 

aplicare de repelente, pe 2252 ha; 

 depistarea dăunătorului Lymantria monacha prin reţeaua de puncte de control pe o 

suprafaţă de 263377 ha; 

 depistarea defoliatorilor specifici arboretelor de foioase, prin reţeaua de puncte de 

control pe o suprafaţă de 2003 ha.  

- Lucrări de minim sanitar: 

 executarea şi întreţinerea de linii izolatoare, pe 5,6 ha; 

 tratarea seminţelor – 30 kg, 

 tratarea puieţilor cu insecticid împotriva roaderilor de Hylobius abietis – 4091 mii 

puieţi; 

 executarea şi întreţinerea şanţului de minim sanitar, pe 12,4 km; 

 executarea şi întreţinerea gardului viu, pe 2,1 km. 

Valoarea totală a cheltuielilor cu lucrări de protecţia pădurilor efectuate în anul 2020 este 

de 3980 mii lei, reprezentând 36% din valoarea cheltuielilor estimate pentru aceste lucrări în anul 

2020.  

 

Activitatea GĂRZII FORESTIERE Suceava s-a desfășurat în  conformitate cu prevederile  HG 

nr. 743 din 9 septembrie 2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere, a O.M. nr. 

456/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Gărzilor forestiere 

Evoluția suprafeței fondului forestier în județul Suceava în ultimii 4 ani este următoarea: 

Anul 2017 2018 2019 2020 

Suprafața – ha- 437678 437903 437844 437853 
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  Suprafața fondului forestier din județul Suceava își menține repartizarea pe forme de proprietate 

și în acest an: 64% proprietate publică a statului, 15% proprietatea unităților administrativ teritoriale, 

21% proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. 

În cursul anului 2020, în conformitate cu dispozițiile legale, ocoalele silvice au preluat în pază 

suprafața de 1756 ha fond forestier pentru care proprietarii nu se pot identifica. Se mențin aceleași 

probleme semnalate în anii 2019 și 2020 și anume, unitățile administrativ-teritoriale  nu ne răspund la 

solicitările formulate prin care au fost solicitate furnizarea datelor privind deținătorii actuali de fond 

forestier de maximum 30 ha inclusiv, persoane fizice și juridice. 

O altă activitate desfășurată în anul 2020 a vizat acordarea ajutoarelor proprietarilor de fond 

forestier respectiv ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier 

proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața 

proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha și ajutor de la bugetul de stat a costurilor 

serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu 

desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha 

reglementată de H.G.nr. 864/2016. 

În județul Suceava, în anul 2020 au fost aprobate un număr de 2671 solicitări cu o valoare totală 

de 178680 lei, valoare pentru care s-au întocmit deconturi reprezentând contravaloarea serviciilor 

silvice. 

Pentru județul Suceava au fost depuse  20 solicitări cu  documentațiile aferente, din care 18 au 

fost avizate pentru suprafața de 572.61 ha,  cu o valoare a sumelor compensatorii de 267817.92 lei. 

              Reîmpădurirea suprafețelor de fond forestier proprietate privată și a celor proprietate 

publică a UAT. 

. În anul 2020 s-au întocmit 316 devize pentru reîmpădurirea a 416.44 ha proprietatea privată a 

persoanelor fizice și juridice. Realizările sunt prezentate în tabelul de mai jos în care se prezintă și 

evoluția pe ani a suprafețelor regenerate  în fondul forestier din județul Suceava, urmată de 

reprezentarea grafică. 
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  Alte activități desfășurate de Direcția Implementare și avizare în cursul anului 2020, pe raza 

județului Suceava 

Nr crt Tipul activității Nr. acțiuni 

1 Verificarea și aprobarea actelor de punere în valoare a masei lemnoase 202 

2 Avizarea documentațiilor de derogare de la prevederile amenajamentele silvice 42 

3 Verificarea//semnarea documentațiilor aferente titlurilor de proprietate  180 

4 Analiza documentațiilor depuse pentru eliberarea dispozitivelor de marcat 27 

5 Analiza documentațiilor și eliberarea avizelor pentru certificatele de origine pentru 

biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe 

           47 

6 Decizii și avize de scoatere și ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier 

național 

14 

7 Analiza documentațiilor pentru avizarea schimbării categoriei de folosință  1 

8 Avizarea lucrărilor silvotehnice în poligoane Pin Matra 0 

9 Emiterea certificatelor de identitate pentru materialele forestiere de reproducere 12 

10 Verificarea și corelarea datelor din raportarea statistică SILV 1, 2, 3, 4 12 

11 Emitere decizii depășire posibilitate anuală 127 

12 Emitere decizii depășire posibilitate decenală 37 

13 Analizare documentații pentru acordare compensații funcții de protecție 21 

14 Avize pentru construcții la mai puțin de 50 m față de fondul forestier 7 

15 Avizare PUG și PUZ 5 

Tip de regenerare 
Anul 

2016 2017 2018 2019 2020 

Regenerare naturală -ha- 1124 1422 1175 1431 1230 

Împăduriri -ha- 2130 1928 1417 995 1491 

Total regenerări- ha- 3254 3350 2592 2426 2721 
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Nr crt Tipul activității Nr. acțiuni 

16 Lucrări de amenajare a pădurilor ( conferința I, II, recepții teren) 14 

17 Documentații Comisia pentru evaluarea terenurilor ce pot fi achiziționate prin 

cumparare 

18 

 

II   Controlul regimului silvic și cinegetic 

Programarea activității de control s-a orientat prioritar spre inspecții în pădurile private fără 

servicii silvice și impulsionarea proprietarilor de păduri pentru asigurarea pazei prin ocoale silvice. 

În acest domeniu s-a desfășurat o activitate de impulsionare a predării în pază. Au fost aplicate 

un număr de 160 sancțiuni contravenționale. Rezultatul s-a soldat în preluarea în pază 2290 ha în anul 

2020. Totodată, au fost preluate în pază ca urmare a aplicării prevederilor art. 16 din Legea nr. 46/2008-

Codul Silvic, 2075 ha pădure pentru care proprietarii nu pot fi identificați sau la care moștenitorii nu și-

au dezbătut succesiunea. 

 Realizările Direcției de control silvic și cinegetic sunt prezentate în „Situația activității de control 

silvic în județul Suceava pe anul 2020, astfel: 

Situația activității de control silvic în Județului Suceava pe anul 2020 pentru principalii 

indicatori ai activității de control: 

Nr. Crt Specificări 2020 

1 Volumul arborilor tăiați ilegal (mii  mc) 1814 

2 Număr sesizări penale 23 

3 Valoarea prejudiciilor din infracțiuni - lei 681585 

4 Număr contravenții constatate 571 

5 Valoarea amenzilor contravenționale - lei 3091000 

6 Material lemnos confiscat TOTAL, din care: 9207 

7         *  Material lemnos confiscat fizic 956 

8          * Material lemnos confiscat  contravaloric 8250 

9 Număr sesizări verificate 143 

              Evoluția tăierilor ilegale pe raza județului Suceava: 

         În 2019, s-a constatat prin  inspecții de fond și controale de exploatare tăierea ilegală a 1441 m.c. 

masă lemnoasă. Observăm că, la nivelul județului Suceava, volumul tăierilor ilegale constatate a crescut 

în anul 2020 la 1814 m.c.. 

Evoluția volumului de masă lemnoasă tăiată ilegal inventariată de Garda 

Forestieră/C.R.S.C/I.T.R.S.V. Suceava în județul Suceava pentru ultimii 9 ani este redată în tabelul și 

graficul următor: 

An 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vol. tăiat 7709 7148 2273 6417 3166 1449 1922 1441 1814 
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ilegal m.c. 

 

 

III. Managementul și controlul activității de vânătoare 

Nr crt Tipul activității Nr. acțiuni 

1 Acțiuni de prevenire și combatere a braconajului 8 

2 Evaluări trofee si verificarea corectitudinii evaluării acestora 139 

3 Sesizări privind activitatea cinegetică (pagube aduse culturilor agricole, limite de 

fonduri cinegetice etc.) 

41 

4 Sesizări pagube animale domestice 17 

5 Alte sesizări 19 

6 Verificarea autorizațiilor de vânătoare și a armamentului folosit în acțiuni de 

vânătoare 

25 

7 Verificarea criteriilor de licențiere a gestionarilor fondurilor de vânătoare 8 

8 Efectuare control de fond cinegetic 8 

9 Verificarea respectării clauzelor contractuale de gestionare 8 

10 Controale acțiuni de vânătoare 3 

11 Controale hrană suplimentară pentru vânat 4 

12 Centralizare date privind evaluarea efectivelor de vânat – 19 gestionari pe 71 fonduri cinegetice 

 În cursul anului 2020 au fost adresate instituției noastre un număr de 287 petiții, care au fost 

soluționate în termenul legal. De asemenea, au fost desfășurate un număr de 742 audiențe în vederea 

soluționării sau clarificării aspectelor ce intră în competența Gărzii Forestiere Suceava. 

 

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA prin Unitatea de Implementare Proiecte a desfăşurat  

activităţi ce au vizat  implementarea proiectului major „Sistem de management integrat al deşeurilor 

în judeţul Suceava”, ce vizează monitorizarea operatorilor desemnați în urma desfășurării procedurilor 

de licitație publică în vederea operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor realizate în cadrul 

Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Suceava”. 

În cadrul proiectului SMID Suceava s-a urmărit şi coordonat derularea contractelor de servicii și 

a contractelor de lucrări. 
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Începând cu data de 01.01.2020, activitatea de administrare a CMID Moara se desfășoară 

conform prevederilor Contractului de delegare prin concesiune nr. 18733/10 din 07.08.2019. 

 S-au inițiat demersurile în vederea obținerii Autorizației integrate de mediu și a  Autorizației de 

gospodărire a apelor pentru Depozitul de deșeuri Pojorâta.  

Au fost întocmite şi încărcate în sistemul electronic MySMIS 2014, Dosarele Cererilor de 

Rambursare nr. 5,6 și 7, valoarea totală a cheltuielilor eligibile fiind de 4.473.881,99 lei, la care se 

adaugă valoarea TVA de 844.611,64 lei. 

 Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Suceava (PMCA) 

 În luna martie 2020, Planul de menținere a calității aerului în județul Suceava, revizuit, a fost 

înaintat spre avizare Agenției pentru Protecția Mediului. 

 Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava 

 A fost recepţionat Planul Judeţean de Gestionare a Deșeurilor și înaintat spre avizare Agenției 

pentru Protecția Mediului Suceava. 

 

 

Capitolul XII - POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT   

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

Drumurile naționale de pe raza județului Suceava din administrarea SECȚIEI CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC în lungime de 276.172 km, din care, 96,925 km drum clasificat european, pentru 

viabilitatea cărora, în anul 2020, s-au executat lucrări de: 

- reparații pe suprafețe degradate la îmbrăcăminți asfaltice  - 4500 ml; 

- colmatări fisuri și crăpăturicu mastic bituminos -36.200 ml; 

- covoare asfaltice  pe 21,114km M 

- reciclare in situ  pe 10,9 Km; 

- marcaje rutiere  -357,663km/echivalenți; 

- montare parapeți de protecție  -5325, 945 mi; 

- montat indicatoare rutiere – 624 buc; 

 -reparații curente poduri – 2 contracte aflate în deulare  

Pe Drumurile naționale de pe raza județului Suceava din administrarea Secției (SDN 

SUCEAVA ) s-au executat lucrări de reparatii îmbrăcăminți covor asfaltic pe o suprafață totală 265 mii 

mp și reparații extinse pe o suprafață de 27.000 mp. Au fost recepționate lucrările de la sectorul I 
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inclusiv bretele și nod rutier aferent variantei de ocolire a municipiului Suceava și lucrările de investiții 

la centura municipiului Rădăuți. 

Situatia lucrărilor realizate la nivelul drumurile județene din administrarea DIRECȚIEI 
JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA,  este redată în tabelul de mai jos: 

Obiectivul Acţiunea Indicator Realizări Observații 

Reabilitarea şi 
modernizarea 

reţelei de 
transport 

rutier/transport 
public local  

Lucrări de întreţinere şi reparaţii 
curente pe drumurile judeţene 

993 km 993 km 
 

Asigurarea condiţiilor materiale 
pentru întreţinerea drumurilor 
judeţene pe timp de iarnă  

845 km 845 km 
 

Lucrări de investiţii pe drumurile 
judeţene, după cum urmează: 

  
 

Modernizare DJ 175A, km. 5+100 - 
12+760 , Câmpulung Moldovenesc - 
Rarău, județul Suceava 

7,66 20% din total proiect. 
S-au executat lucrări de 
consolidări – ziduri de 

sprijin și gabioane. 

Ritmul scăzut de 
execuție s-a datorat 

lipsei forței de 
muncă. 

Asfaltare DJ 177B, Stulpicani - 
Gemenea, km 9+300 - 12+230, 
Județul Suceava 

2,93 99 % din total proiect. Finalizarea 
proiectului a fost 

îngreunată de 
necesitatea relocării 

rețelei electrice. 

Asfaltare  DJ 177E, km 0+000 - 
3+880 Slătioara, Județul Suceava 

3,880 40% din total proiect 
S-au executat lucrări de 
podețe și consolidări – 

ziduri de sprijin și 
gabioane. 

Ritmul scăzut de 
execuție s-a datorat 

lipsei forței de 
muncă . 

Modernizare DJ 209L, Solonețu 
Nou - Pleșa, km 6+925 - 10+940, 
Județul Suceava 

4,015 55% din total proiect 
S-au executat lucrări de 

poduri, podețe, 
terasamente și   

consolidări - ziduri de 
sprijin și gabioane 

Execuția s-a 
încadrat în 

fondurile alocate 
pentru anul 2020. 

Modernizare DJ 291A, km 30+575 - 
32+000 și km 39+450 - 45+300, 
Siret-Climăuți- Frătăuții Noi,  
Județul Suceava 

7,275 24% din total proiect 
S-au executat lucrări de 

poduri, podețe și  
terasamente . 

Ritmul scăzut de 
execuție s-a datorat 

lipsei forței de 
muncă. 

Execuție Pod pe DJ 177 C, km 
1+078, peste râul Moldova în 
localitatea Păltinoasa, județul 
Suceava 

pod Finalizat 

-  

Protecție versanți pe DJ 175 B, km 
15+030-15+150, Rarău, judeţul 
Suceava 

120 m -  În anul 2020 nu au 
fost alocate fonduri 

Pregătirea documentaţiei tehnice cu 
privire la reabilitarea şi 
modernizarea unor sectoare de 
drumuri județene, necesare 
accesării Instrumentelor  
Structurale 

 100% 

 

Programe guvernamentale PNDL, 
pentru Subprogramul 
„Infrastructură la nivel judeţean“: 

  
 

Modernizare DJ 174C, km 0+000-
3+660, Panaci-Bilbor, județul 
Suceava 

3,660 - Nu a fost demarată 
licitația de 

execuție, deoarece 
a fost foarte 
anevoioasă 

procedura  de 
scoatere a unei 

suprafețe de teren 
necesară execuției 
obiectivului, din 

circuitul forestier. 
Reabilitare DJ 209B, Văleni- 14,60 - Este necesar a se 
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Obiectivul Acţiunea Indicator Realizări Observații 
Stânișoara-Iesle-lim. județ Neamț, 
km 19+000-33+600, judeţul 
Suceava 

iniția o nouă 
procedură de 

atribuire a 
contractului de 

lucrări pentru restul 
de executat datorită 

rezilierii 
contractului de 

lucrări, a 
modificărilor 
legislative și 

normelor tehnice.  
Asfaltare DJ 155B, Urecheni- 
Timișești-Boroaia, km 47+600-
53+020, județul Suceava 

5,42 85 % din total proiect 
 

Asfaltare DJ 178C, Rădăuți- 
Frătăuții Vechi-Frătăuții Noi- Bilca-
Vicovu de Sus, km 1+800-23+276, 
județul Suceava 

21,476 52% din total proiect. 

 

Modernizare DJ 172D, Teșna - 
Coșna, km 47+200-55+580, județul 
Suceava 

8,38 3% din total proiect. Ritmul scăzut de 
execuție s-a datorat 

lipsei forței de 
muncă. 

Modernizare DJ 174, Panaci - 
Glodu, km 22+000-28+000, județul 
Suceava 

6,000 85 % din total proiect 
 

Modernizare DJ 209A, Mălini - 
Slatina-Găinești, km 32+000-
44+300, județul Suceava 

12,300 43 % din total proiect Ritmul scăzut de 
execuție s-a datorat 

lipsei forței de 
muncă. 

Modernizare DJ 208C, Vulturești-
Hârtop-DJ 208, km 33+600-50+290, 
județul Suceava 

16,69 36 % din total proiect Ritmul scăzut de 
execuție s-a datorat 

lipsei forței de 
muncă. 

 
 

REGIA AUTONOMĂ „AEROPORTUL ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA 

Cu sprijinul Consiliului Judeţean au fost iniţiate acţiuni de publicitate şi marketing legate de 

prezentarea modernizării aeroportului şi de dezvoltarea regională în vederea promovării şi prezentării 

potenţialului regiei şi atragerea companiilor ȋn vederea deschiderii de noi de noi destinaţii.   

Astfel, în urma negocierilor cu compania aeriană Wizz Air, ȋn anul 2020 s-au deschis patru destinații 

noi, respectiv: Viena (Austria), Larnaca (Cipru), Dortmund (Germania) și Doncaster (Marea Britanie).  

Beneficiind de sprijinul Consiliului Judeţean Suceava, Aeroportul Suceava a reuşit ȋn cursul anului 

2020 să facă faţă crizei produse de pandemia de COVID-19, fără a fi nevoit să recurgă la măsuri drastice 

care să afecteze funcţionalitatea şi activitatea.  

Aeroportul Suceava a înregistrat 189.199 de pasageri, o scădere de 56,01% față de anul 2019, 

deservind curse interne, internaționale și chartere de vacanță și a asigurat în același timp toate condițiile 

pentru procesarea în siguranță a pasagerilor și personalului.  
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Capitolul XIII- AFACERI INTERNE 

Printre principalele repere instituţionale ale activităţii desfăşurate de INSPECTORATUL DE 

POLIȚIE JUDEȚEAN SUCEAVA în anul 2020 în vederea combaterii şi limitării efectelor pandemiei, 

se regăsesc: 

 Punerea în aplicare a documentelor de planificare elaborate şi transmise atât de la nivelul 

eşaloanelor superioare cât şi la nivelul I.P.J. Suceava, pe perioada instituirii stării de urgenţă, respectiv a 

stării de alertă.  

 Menţinerea permanent activă a mecanismelor de cooperare interinstituţională, în scopul 

asigurării necesarului de informaţii şi adaptării  măsurilor în plan operaţional, prin analiza continuă a 

evoluţiei situaţiei epidemiologice, identificarea la un anumit moment dat a zonelor de risc prin raportare 

directă la specificul unităţilor admisitrativ teritoriale de la nivelul judeţului.  

 Depunerea tuturor diligenţelor necesare asigurării resurselor umane necesare gestionării situaţiei 

operative/ epidemiologice în zona de responsabilitate. În mod deosebit, s-a urmărit în permanenţă 

adaptarea dispozitivului de ordine și siguranță publică și rutieră pentru a se asigura prezența crescută a 

efectivelor de poliție și poliție locală, în zonele publice aglomerate. 

 Desfăşurarea de activităţi permanente de instruire a efectivelor cu privire la cadrul legislativ 

elaborat în domeniul combaterii şi prevenirii infectării populaţiei cu SARS COV2.  

 Implementarea de măsuri pe linia asigurării protecţiei personalului propriu, prin asigurarea 

materialelor/echipamentelor de protecție sanitară, respectiv instruirea  acestuia pe linia prevenirii 

răspândirii virusului. 

 Asigurarea funcţionării integrate a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției 

Suceava, prin desemnarea unor polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, care 

desfăşoară zilnic serviciul în cadrul acestei structuri. 

 Asigurarea misiunilor specifice din competenţa structurilor Ministerului Afacerilor Interne, 

circumscrise desfăşurării campaniei naţionale de vaccinare a populaţiei împotriva SARS COV2 (însoţire 

transporturilor de vaccinuri, menţinerea ordinii şi siguranţei publice în proximitatea centrelor de 

vaccinare). 

Indicatorii de referinţă, în perioada martie – decembrie 2020,  la nivelul Inspectoratului Judeţean 

de Poliţie Suceava, contextualizat măsurilor specifice combaterii şi prevenirii infectării populaţiei 

cu SARS COV2, se referă la: 

 Angrenarea zilnică, în activităţi de linie, a unei medii de peste 250 de poliţişti şi 22 poliţişti 

locali. 

 În medie, zilnic sunt verificate cca. 1300 de persoane față de care s-a dispus măsura autoizolării 

sau carantinei;  
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 Zilnic au fost verificate în medie cca. 54 de unități economice, toți admistratorii unităților și 

angajații fiind instruiți pe bază de proces – verbal cu privire la normele ce rebuie respecate în context 

Covid 19.  

 Zilnic au fost verificate, în medie 130 de obiective în context Covid 19 și cel puțin 41 mijloace 

de transport; 

 Desfăşurarea a 2238 de acţiuni punctuale, independente sau în sistem integrat, în scop preventiv-

reactiv, pentru conştientizarea populaţiei cu privire la riscurile pandemice şi respectiv pentru impunerea 

normelor legale. 

 Consilierea şi instruirea/reinstruirea tuturor operatorilor economici din domeniul HORECA, a 

organizatorilor de evenimente publice sau private, cu privire la respectarea măsurilor de asigurare a 

rezilienţei comunităţilor, prevăzute de legislaţia de linie. 

 Desfăşurarea activităţilor de verificare a măsurilor dispuse faţă de persoanele aflate în stare de 

izolare/carantină la domiciliu (în medie, zilnic au fost verificate aproximativ 1.400 de persoane la 

nivelul judeţului). 

 Au fost sesizate/constatate 102 infracţiuni contra sănătăţii publice, în context COVID 19, cele 

mai multe dintre acestea privind fapta de zădărnicire a combaterii bolilor.  

 În total, în perioada analizată, forţele angrenate în misiunile specifice pe linia prevenirii şi 

combaterii infectării populaţiei cu noul SARSCOV2, au constatat peste 14.939 fapte contravenţionale 

prevăzute de legislaţia incidentă stării de urgenţă sau alertă, sancţiunile cu amendă aplicate însumând 

13.281.569 lei (nerespectarea măsurilor individuale de protecţie, nerespectarea izolării / carantinei, 

nerespectarea interzicerilor privind deplasarea/ libera circulaţie). 

În contextul celor expuse, apreciem că efortul instituţional depus în perioada martie – decembrie 

2020 a fost unul considerabil, impunându-se adaptarea continuă în plan operaţional a măsurilor 

conjugate, astfel încât complexitatea misiunilor pe linia prevenirii şi combaterii efectelor pandemice să 

nu greveze asupra obiectivului esenţial al instituţiei, respectiv acela de creştere a gradului de siguranţă a 

cetăţeanului.   

În anul 2020 una din principalele provocări și priorități esențiale a constituit-o asigurarea 

resurselor instituționale și umane pentru prevenirea răspândirii SarsCov 2 în condițiile în care la 

nivel național a fost instituită ,,Starea de Urgență”, ,,Starea de Alertă”, iar la nivel local prin 

Ordonanța Militară nr. 6/30.03.2020 s-a instituit măsura carantinării pentru municipiul Suceava 

și alte 8 localități limitrofe în perioada 30 martie – 13 mai 2020.  

 

. 
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Evoluţia criminalităţii la nivelul I.P.J. Suceava, evidenţiază faptul că, din punct de vedere 

statistic, în anul 2020, infracţiunile sesizate, care fac obiectul lucrărilor penale, au scăzut cu 1749 faţă 

de anul 2019, fiind înregistrate în total 14.219 de infracțiuni. 

Astfel, pe genuri de fapte, situaţia sesizărilor I.P.J. Suceava se prezintă astfel: 

 

INFRACȚIUNI  

SESIZATE 

Anul 

2020 

Anul 

2019 

Trend 

+/- 

Evoluţie 

% 

de natură economico-financiare 896 1.020 -124 -12,15% 

de natură judiciară 8660 9.999 -1.339 -13,39% 

de altă natură 4663 4.949 -286 -5,77% 

 

Criminalitatea contra persoanei sesizată la nivelul I.P.J. Suceava în cele 12 luni ale anului 

2020, a scăzut cu 686 fapte, cifrându-se la 6068 de infracţiuni, în sfera cărora se regăsesc: 

 79 de infracțiuni contra vieții, în creștere cu 13 față de anul 2019; 

 4.517 de infracţiuni contra integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei, în scădere cu 566 

de fapte comparativ cu anul 2019,  ponderea fiind deţinută de cele 3.333 de loviri sau alte violenţe (-240 

de fapte) ce reprezintă 73,78% din totalul sesizărilor la acest capitol. 

         

 Faptele grave, săvârşite cu violenţă cuprind: 

          -    4 infracţiuni de omor,  în scădere cu 1 (una) faptă  faţă de  anul 2019, 

          -    7 tentative de omor, cu 3 mai multe comparativ cu 12 luni din anul 2019, 

          - 68 de infracţiuni de ucidere din culpă, ce au crescut cu 11 față de perioada ianuarie-decembrie 

2019, din care 53 comise de conducătorii auto, nefiind înregistrate infracţiuni de pruncucidere, viol, 

sau tâlhărie urmate de moartea victimei. 

 

 Criminalitatea contra patrimoniului sesizată în anul 2020 înregistrează 4.793 fapte, cu 810 

infracțiuni mai puţine față de anul 2019, ponderea  fiind deţinută de: 

- furt cu 53,41% (2.560); 

- distrugere cu 28,41% (1.362); 

- înşelăciune cu 7,09% (340); 

- tâlhărie cu 1,48% (71);  

- alte infracţiuni contra patrimoniului cu 9,61% (460). 

 

La infracţiunile de furt sesizate se înregistrează un total de 2.560 de infracţiuni, în scădere cu 

493 de fapte, comparativ cu perioada ianuarie-decembrie 2019. 

 Pe genuri de fapte situația furturilor se prezintă astfel: 
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GEN INFRACŢIUNE NUMĂR SESIZĂRI 

ANUL 2020/2019 

furt din locuință 476 (-77)  

furt din curți, anexe 

gospodărești 

232 (+44) 

furt din societăți comerciale 324 (-110) din care 141  (-66) de pe rafturi pe timpul 

programului 

furt din  genți, poșete, buzunare 124 (-64)  

furt din auto 201 (-35) din care 51 (+25) sunt furt de componente exterioare 

(oglinzi roţi, ştergătoare) 

furt de auto 67 (-14) din care 51 sunt furt de folosinţă,  

mijloacele auto fiind identificate ulterior abandonate 

furt de animale 68 (+12)  

furt de păsări 29 (+5) 

alte infracțiuni de furt 1.039 (furt din boxe, de produse și culturi agricole, etc.)  

 

Pozitiv este faptul că, în perioada de referinţă, la nivelul I.P.J. Suceava nu s-au înregistrat 

furturi de și din case de bani, bănci, de și din bancomate, automate de schimb valutar, ci doar 3 

furturi din oficii poștale . 

 

În ceea ce privesc infracţiunile de tâlhărie, în cele 12 luni ale anului în curs, I.P.J. Suceava a 

înregistrat 71 sesizări, în scădere cu 31 faţă de perioada de comparaţie. 

Din total: 

 47 de fapte s-au comis în mediul urban (-29 față de anul 2019) şi 24 în mediul rural (-1); 

 50 au fost comise pe stradă, din care 18 prin smulgerea de obiecte (telefoane, genţi, 

bijuterii, portmonee, etc.). 

 

Infracţionalitatea stradală sesizată la nivelul I.P.J. Suceava în cele 12 luni ale anului 2020, a 

înregistrat o creştere de 28,30% comparativ cu anul 2019 (+60 de fapte), totalizând 272 infracțiuni și 

reprezintă 1,91% din totalul sesizărilor, din care: 

- 224 s-au comis în mediul urban cu 37 mai multe față de anul precedent și 48 în mediul rural 

(+23); 

- 104 de infracţiuni au fost sesizate ca fiind săvârşite în timpul zilei, în creştere cu 9 față de 12 luni 

2019, iar 168 în timpul nopţii (+51); 

-  15 fapte au fost descoperite în flagrant de poliţişti. 
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Ponderea criminalităţii stradale este deţinută de cele: 

 225 de furturi, în creştere cu 58 față de 12 luni 2019, ce reprezintă 82,72% din total, 

dintre care 97 sunt furturi din auto sau de componente exterioare ale maşinii - oglinzi, ştergătoare, 

capace roţi, plăcuțe de înmatriculare, etc.  

 32 de infracțiuni de tâlhărie, în scădere cu 10 fapte față de anul precedent; 

 15 alte fapte, din care: 1 omor, 1 tentativă de omor, 1 tentativă de tâlhărie, 1 viol, 1 

tentativă de viol, 1 ultraj contra bunelor moravuri și 9 infracțiuni de tulburare a ordinii publice, toate 

comise în mediul stradal. 

Trebuie menționat faptul că trendul ascendent al criminalității stradale a fost influențat statistic 

de două tipuri de furturi gestionate prin identifcarea și reținerea autorilor de către Poliția Municipiului 

Suceava. Astfel, în perioada ianuarie – februarie 2020 la nivelul Poliției Municipiului Suceava au fost 

sesizate 16 furturi din buzunare săvârșite în mijloacele de transport în comun. În urma activităților 

investigative și de cercetare penală au fost identificați autorii, la această dată fiind trimiși în judecată. 

De asemenea, în luna decembrie 2020 la nivelul Poliției Municipiului Suceava au fost sesizate 21 de 

furturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare auto, fiind identificați și reținuți 4 autori. 

Pozitiv este faptul că în mediul stradal nu au fost înregistrate fapte de omor, tentativă de omor, 

lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte, tâlhărie sau viol urmate de moartea victimei, conflicte de 

amploare. 

 

 Criminalitatea sesizată în mediul rural în anul 2020 a înregistrat un trend ascendent de 0,30% 

faţă de anul 2019 (+22 fapte), totalizând 7.257 de infracţiuni, ponderea fiind deţinută de cele: 

- 1.988 de loviri sau alte violențe (+10 față de perioada de comparație), majoritatea fiind comise pe 

fondul consumului de alcool sau a conflictelor spontane; 

- 1.088 de furturi (inclusiv furturi de pe câmp) care au scăzut cu 84 de infracțiuni față de anul 2019; 

- 796 de distrugeri (+43); 

- 733 de infracțiuni contra siguranței publice (+11); 

-  565 de fapte de ameninţare (+24); 

-  468 de vătămări corporale din culpă (-47); 

-  158 de infracţiuni de violare de domiciliu, cu 9 fapte în plus, față de anul 2019; 

-  135 de tulburare de posesie (-5); 

-  122 înșelăciuni (+16); 

-    36 de infracțiuni contra vieții (+15 față de perioada ianuarie-decembrie 2019) din care: 2 de 

omor (identic 12 luni 2019), 4 de tentativă la omor (identic 12 luni 2019) și 30 fapte de ucidere din 

culpă (+15), 24 fiind comise de conducători auto; 

-    24 infracţiuni de tâlhărie, în scădere cu 1 comparativ cu anul precedent; 
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-    1.144 alte infracţiuni sesizate (infracțiuni de fals, de serviciu, contra familiei, incriminate în legi 

speciale, etc.). 

  

Siguranța traficului rutier. 

Caracteristicile turistice ale judeţului Suceava şi particularităţile traficului rutier, evidenţiază faptul 

că, reţeaua de drumuri publice măsoară 3.083 km, din care:  

 631 km, drumuri naţionale (locul 1 la nivel național), 258 km fiind drumuri europene; 

 1.136 km drumuri judeţene; 

 1.315 km drumuri comunale, străzi, etc.  

 

Dinamica accidentelor rutiere înregistrate în perioada ianuarie-decembrie 2020, relevă faptul că 

pe drumurile publice ce străbat judeţul Suceava, s-au produs: 

 241 de accidente grave, în scădere cu 37 față de perioada similară a anului 2019, soldate cu: 

 79 de persoane decedate, cu 4 mai puține față de anul precedent; 

 195 de persoane rănite grav (-30), 

 73 persoane  rănite uşor în accidente grave (-39), 

 586 de accidente uşoare, cu 242 mai puține față de 12 luni 2019, soldate cu 745 persoane rănite 

uşor (-262).  

Astfel, din analiza evoluţiei anuale a numărului accidentelor rutiere grave, înregistrate pe raza 

județului Suceava în perioada 2011-2019, se poate constata faptul că, în anul 2020, s-a înregistrat cel 

mai mic număr din ultimii 10 ani.  

 

 Urmare a activităţilor zilnice desfăşurate de polițiștii rutieri și cei de ordine publică din mediul 

urban și rural cu sarcini pe linie rutieră și a acţiunilor iniţiate pe linie rutieră, în anul 2020: 

- au fost constatate 1.350 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, în 

scădere cu 15  față de 12 luni 2019;   

- au fost aplicate 43.211 de sancțiuni contravenţionale, cu un minus de 20.757 comparativ cu 

perioada similară a anului 2019;  

- au fost reţinute din infracțiuni și contravenții 5.312 de permise de conducere (+963 față de anul 

precedent); 

- au fost retrase 1.279 certificate de înmatriculare (-519); 

- au fost ridicate 344 perechi de plăcuțe cu numere de înmatriculare (-194); 

- au fost imobilizate 47 de autovehicule (-54); 

- au fost sancționați contravențional 1 administratori de drumuri (-2 față de anul 2019) și 0 

executanți de lucrări pe carosabil (-4), pentru modul necorespunzător de realizarea a sarcinilor de 

serviciu.   
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- au fost reținuți pentru 24 de ore și încarcerați în arestul I.P.J. Suceava un număr de 97 

conducători de vehicule identificați de polițiști și care au comis infracțiuni la regimul rutier, 7 fiind 

ulterior arestați. 

 De menționat este și faptul că parcul auto de la nivelul județului Suceava a crescut față de 

01.01.2019 cu 18.792 de vehicule înmatriculate (totalizând 277.166), iar numărul posesorilor de permis 

de conducere a crescut cu 6303 persoane, (257.717 persoane din județ fiind posesoare de permis de 

conducere auto). 

 

 În anul 2020, activitatea poliţiştilor de proximitate a cuprins: 

 organizarea a 2.400 de activităţi în comunitate (-915 față de perioada ianuarie-decembrie 

2019) din care: 642 în unităţile de învăţământ (-719), 281 cu administraţia publică locală (-94), 424 cu 

asociaţiile de proprietari (-42), 6 cu diverse O.N.G.-uri (-4), 732 pentru prevenirea victimizării bătrânilor 

(-127) și 315 cu alte instituții (+71); 

 verificarea şi soluţionarea a 2.906 petiţii şi sesizări ale cetățenilor, în creștere cu 601 

comparativ cu anul precedent;   

 consilierea a 3.166 de persoane, cu 477 mai puţine față de anul 2019; 

 aplanarea a 199 stări conflictuale, cu 115 mai puţine față de anul precedent; 

 constatarea a 107 de infracțiuni flagrante (-37); 

 implementarea în aplicația R.I. a 1.598 de rapoarte informative (+35 față de 12 luni 2019); 

 executarea a 303 de mandate de aducere (-443); 

 verificarea pe linie de evidență a persoanei a 1.633 de persoane (-487) și pe linie de arme a 

191 de deținători legali (-421); 

 verificarea a 265 de persoane în cadrul activităților de supraveghere judiciară (+70); 

 participarea la 1.041 de acțiuni și măsuri de ordine publică (-10); 

 soluționarea a 1.575 de dosare penale (-175 față de anul 2019) din cele 2.993 aflate în lucru 

(52,62%). 

 aplicarea unui număr de 1.102 sancțiuni contravenționale în valoare de 772.640 lei.  

 

În ceea ce privește violența în familie, în cele 12 luni ale anului 2020, la nivelul I.P.J. Suceava: 

 au fost sesizate 1.657 de infracțiuni, cu 70 mai multe față de perioada de comparație a 

anului 2019 dintre care: 659 în mediul urban (-28) și 998 în mediul rural (+98 față de anul 2019). Din 

total, 1.150 s-au comis la domiciliu (+9) și 507 în spațiul public (+61), ponderea fiind deținută de 

infracțiunile de loviri sau alte violențe (1121 de fapte, 67,65%), și amenințare (114 de fapte, 6,87%). 

 au fost emise 213 de ordine de protecție provizorii (+40), dintre care 96 au fost 

transformate în ordine de protecție (inclusiv cele din lunile anterioare). Astfel, la începutul anului 
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existau 78 de ordine de protecție, în cele 12 luni au fost emise alte 235, fiind soluționate 226, la finalul 

perioadei rămânând 87 de ordine de protecție (+9 față de perioada ianuarie-decembrie 2019). 

 În ceea ce priveşte infracţionalitatea comisă în şcoli şi în zona adiacentă acestora în care au 

fost implicaţi elevii, de menționat este faptul că I.P.J. Suceava în cooperare cu Inspectoratul Școlar 

Județean Suceava și celelalte instituții abilitate, au fost stabilite și desfășurate o serie de activităţi cu 

caracter preventiv în unităţile de învăţământ, însă, dinamica criminalităţii pe acest palier reflectă faptul 

că, în anul 2020 la nivelul judeţului au fost sesizate 26 de infracțiuni, în scădere cu 39 față de perioada 

similară a anului 2019, majoritatea fiind comise în incinta unităților de învățământ (19 infracțiuni), zone 

unde forțele de ordine (poliție, jandarmi, poliție locală) nu pot monitoriza, interveni și preveni 

incidentele și doar 7 în zona adiacentă acestora. 

 Din totalul sesizărilor, 18 de infracțiuni au  fost comise în mediul urban (-22 față de anul 2019) și 

8 în mediul rural (-17).  

 La comiterea acestor infracţiuni au participat ca și autori, 16 elevi, 4 cadre didactice, 1 din rândul 

aparținătorilor (părinți, bunici sau persoane ce conduc copii la școală) și 5 din alte categorii, iar ca 

victime ale infracțiunilor, 25 de persoane au fost din rândul elevilor și 2 din alte categorii. 

 În structura infracţiunile sesizate, primele 4 locuri le dețin faptele de loviri sau alte violențe cu 15 

de fapte (respectiv 57,69%) urmate de cele 5 infracțiuni de furt (19,23%), 5 de vătămare corporală din 

culpă  (19,23%) și 1 de şantaj (3,86%). 

 

 Criminalitatea economico-financiară. 

În cele 12 luni ale anului, structurile I.P.J. Suceava: 

 au constatat şi s-a început urmărirea penală în 534 infracţiuni economico-financiare, în 

scădere cu  173 comparativ cu anul 2019, din care 42 prin declinarea competenței, printre care și: 

    40 de  evaziune fiscală, în scădere cu 17 față de 12 luni 2019; 

  227  la Codul Vamal (-18);  

  2 de spălare de bani (-12);  

  5 de gestiune frauduloasă (-4). 

  39 de infracţiuni de serviciu ori în legătură cu serviciul, respectiv; 17 de delapidări, 16 

de abuz în serviciu, 2 de neglijenţă în serviciu. 

 au fost aplicate 1.126 de sancțiuni contravenţionale la Legea nr.12/1990 republicată 

privind activităţile comerciale ilicite, în scădere cu 1.019 față de anul 2019, în valoare de 2.805.590 lei 

(-1.548.530 lei). 

- valoarea prejudiciului recuperat în cauzele penale privind infracțiunile economico-financiare s-

a cifrat la suma de 14.808.100 lei, în creştere cu 3.980.350 lei față de 12 luni 2019. 

Pe linia combaterii traficului ilicit cu țigarete, în cursul anului 2020, la nivelul I.P.J. Suceava 

au fost confiscate un număr de 6.004.920 (+2.194.765) bucăți țigarete (circa 300.246 pachete). 
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Activitatea Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase Suceava din anul 2020 s-a 

desfăşurat conform sarcinilor și obiectivelor stabilite prin Planul de activități al I.P.J. Suceava pentru 

aplicarea legislaţiei în domeniul armelor, munițiilor, materiilor explozive și substanțelor periculoase.  

Astfel, în perioada ianuarie-decembrie 2020, urmare a celor 61 de acțiuni organizate pe linie de 

specialitate: 

 au fost constatate 188 infracțiuni, fiind întocmite 125 de dosare penale, respectiv: 56 pentru 

nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, 22 privind uzul ilegal de armă, 41 la Legea 

nr.407/2006, 28 la Legea nr.126/1995, 14 la art.359 al.1 din Codul Penal, 6 la Legea nr.86/2006 și 21 la 

alte acte normative (amenințare, înșelăciune, tulburarea ordinii și liniștii publice, etc.); 

 au fost constatate 82 de contravenții, fiind aplicate sancțiuni în valoare totală de 98.206 lei; 

 au fost indisponibilizate 34 de arme letale/neletale, 807 bucăți de cartușe (diferite calibre) și 

262 bucăți diaboluri, 25.711,9 kg  substanţe periculoase, 1.915 kg articole pirotehnice, 1.019 kg deșeuri 

periculoase, 1.600 litri deșeuri periculoase, 245 kg carne de vânat, 11 de trofee, 5 capcane și 1 

autovehicul; 

- s-a dispus măsura anulării dreptului de deținere, port sau folosire de arme și muniții pentru 140 

de persoane fizice; 

- au  fost efectuate 487 de constatări tehnico-științifice și 24 de expertize, în cauzele penale aflate 

în lucru; 

- au fost implementate în aplicația informatică „Poligonul” un număr de 2.599 de persoane, 

- au fost notificate 220 de persoane fizice, conform art.25, al.3 din Legea nr.295/2004, 

- au fost implementate în baza de date „S.E.I.M.D./S.N.R.I.”, date cu privire la un număr de 123 

de dosare penale. 

Pe linie de autorizări:  

 au fost eliberate 198 de permise tip „B” și 1 de tip „A”,  

 au fost retrase/anulate 140 de permise de armă,  

 a fost prelungită valabilitatea la 168 de permise de armă, 

 a fost eliberat 1 pașaport european, 

 au fost efectuate 434 de înscrieri de arme în permisele persoanelor fizice sau juridice,  

 au fost radiate 124 de arme din permisele persoanelor fizice sau juridice,  

 au fost emise 332 de autorizații de procurare a armelor letale de către persoane fizice, 

 au fost eliberate 94 de autorizații de procurare a armelor neletale de către persoanelor 

fizice,  

 au fost emise 40 de avize către persoanele juridice pentru dotarea personalului propriu 

cu arme de serviciu  

 a fost avizat 1 foc de artificii. 
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Pe linia prevenirii şi combaterii criminalităţii în domeniul silvic, în cele 12 luni ale anului 

2020, structurile I.P.J. Suceava cu atribuţiuni în domeniul silvic, au organizat independent sau în 

cooperare cu celelalte instituţii abilitate (Garda Forestieră Suceava şi Direcţia Silvică Suceava) 1.117 de 

acțiuni  pe linie de silvicultură (+159 față de perioada ianuarie-decembrie 2019) și 2.131 de controale (-

307), ocazie cu care: 

- au fost controlate 238 de obiective cu specific silvic (exploatări forestiere, depozite, ocoale 

silvice, instalații de debitat, piețe, târguri, etc.) cu 498 mai puţine față de anul 2019 și verificate 4.255 de 

vehicule și atelaje hipo (-1.331); 

- au fost înregistrate 214 dosare penale privind infracţiuni la Codul Silvic, în creștere cu 13 față 

de 12 luni 2019; 

- a fost confiscată cantitatea de 7.485,75 m.c. material lemnos (+3.396,86 m.c. față de perioada 

similară a anului 2019), cu o valoare de 3.068.420 lei (+1.648.970 lei); 

- au fost indisponibilizate doar 3 autovehicule, 1 atelaj hipo și 2 din categoria altor bunuri 

folosite la comiterea ilegalităților silvice, față de 7 autovehicule și 2 alte bunuri din perioada de 

comparație a anului 2019. 

 În ceea ce privește cele 2669 de lucrări penale cu AN soluționate în anul 2020, au fost propuse 

următoarele soluţii procedurale:  

-   171 cu referat de terminare a urmăririi penale; 

-   497 cu renunțare la urmărirea penală din care cu identificare autori, 25 de dosare 

- 1823 prin clasare, din care cu identificare autori 178 de cazuri; 

-     14 prin declinarea competenței, cu 2 dosare cu identificarea autorilor; 

-   164 alte soluții (trecere de la un organ la altul, reuniri) cu 26 de situați de identificare a 

autorilor. 

În ceea ce privește cele 9802 de lucrări penale cu AC soluționate în anul 2020, au fost propuse 

următoarele soluţii procedurale:  

-   1540 cu referat de terminare a urmăririi penale; 

-     504 cu renunțare la urmărirea penală; 

-   6840 prin clasare; 

-     63 prin declinarea competenței; 

-   855 alte soluții (trecere de la un organ la altul, reuniri). 

 

Activitatea INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN SUCEAVA în anul 2020 a 

fost direcţionată pentru atingerea obiectivelor relevate în conţinutul principalelor documente de 

planificare strategică şi operaţională cuprinse în Programul de guvernare 2017 - 2020, Strategia 

Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015 – 2020 şi Hotărârea nr. 779/2015 pentru aprobarea 

Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică 2015-2020. 
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Direcţiile de acţiune pentru anul 2020 au fost stabilite în urma analizei evoluției situației 

operative, sociale și nevoilor de dezvoltare instituțională și au urmărit continuarea implementării 

strategiei de realizare a ordinii şi siguranţei publice, activitatea  fiind orientată către nevoile de asigurare 

a stării de legalitate şi de creştere a gradului de protecţie pentru cetăţeni.  

În perioada analizată, inspectoratul a abordat toate genurile de misiuni care au avut ca obiectiv 

realizarea unei prezenţe active a efectivelor de jandarmi în mediile cu potenţial criminogen ridicat, 

contribuind în acest fel la întărirea sistemului de ordine şi siguranţă publică în zona de competenţă.  

 ACTIVITĂŢILE OPERATIVE: 

Ordinea şi siguranţa publică: 

Activităţile pentru organizarea şi executarea misiunilor din competenţă au avut ca scop 

realizarea principalului obiectiv cuprins în Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică 2015 - 

2020, „Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului” şi în mod special a direcţiilor de 

acţiune „Creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică în beneficiul cetăţeanului”, 

„Creşterea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii structurilor de ordine şi siguranţă publică, în 

vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficace în cazul producerii unor situaţii speciale şi de criză” şi 

„Asigurarea protecţiei patrimoniului cultural naţional şi ecosistemelor naturale naţionale”. 

Pentru realizarea acestui obiectiv s-a acţionat în baza documentelor programatice de nivel 

superior, a celor elaborate în cadrul unităţii cât şi a celor primite de la instituţiile care fac parte din 

sistemul de ordine şi siguranţă publică. 

Principalul aspect care a influențat în mod decisiv misiunile organizate și executate în acest an   

l-a constituit pandemia de COVID – 19. Astfel, evoluţia situaţiei operative din zona de competenţă, în 

special pe linia respectării prevederilor Ordonanțelor Militare și Legii 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în contextul situației epidemiologice 

internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS–Cov–2, a determinat adaptarea 

permanentă la specificul misiunilor generate. 

În anul 2020, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava a planificat, organizat şi executat un 

număr de 26.707 misiuni cu un efectiv de 62.574 jandarmi, comparativ cu anul 2019, când a 

planificat, organizat şi executat un număr de 17.938 misiuni cu un efectiv de 40.867 jandarmi, 

înregistrând o creştere cu 48,67%, astfel: 

a) 1.366 misiuni de asigurare a ordinii publice, în scădere cu 1.099 misiuni;   

b) 16.428 misiuni de menţinere a ordinii publice,  în creștere cu 3.259 misiuni; 

c) 6.822 de misiuni executate în contextul pandemiei de COVID – 19; 

d) 2.091 misiuni cooperare, reprezentând o scădere cu 256 de misiuni.  

În perioada analizată au fost efectuate 1017 intervenţii SNUAU 112, reprezentând o 

creştere cu  45,91% faţă de anul anterior când au fost 697 de misiuni. 
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Asigurarea şi restabilirea ordinii publice: 

a) Asigurarea ordinii publice 

Manifestările de protest organizate şi desfăşurate la nivelul judeţului Suceava au cunoscut o 

creștere de la 13 în anul 2019 la 16 în anul 2020. 

Astfel, pe acest segment, atenţia a fost concentrată pe activităţile premergătoare desfăşurării 

manifestărilor, în sensul stabilirii de comun acord cu organizatorii a tuturor detaliilor privind 

desfăşurarea în condiţii de siguranţă a acestor activităţi, în cadrul comisiei de avizare a adunărilor 

publice şi a şedinţelor de cooperare organizate înaintea desfăşurării adunărilor publice. Cu aceste 

ocazii, atât organizatorii cât şi reprezentanţii autorităţilor au convenit asupra modului, locului, timpului, 

traseelor, numărului de participanţi etc., astfel încât acţiunile să nu degenereze în acte de tulburare a 

ordinii şi liniştii publice, asigurându-se protecţia reală a participanţilor şi a bunurilor aparţinând 

proprietăţii publice sau private, precum şi desfăşurarea în cadru legal a manifestărilor de protest. 

   În perioada analizată s-au executat un număr de 86 de misiuni de asigurare a ordinii publice 

la manifestări cultural – artistice, religioase sau cu caracter promoţional, 30 de misiuni la 

manifestări sportive, 5 misiuni pe timpul vizitelor oficiale, 85 de misiuni în zona centrelor de 

examen/evaluare (bacalaureat/definitivat etc.), 513 de misiuni premergător și pe timpul Alegerilor 

pentru Autoritățile Administrației Publice Locale și 631 misiuni cu ocazia Alegerilor pentru 

Camera Deputaților și pentru Senat, situaţie reflectată în anexa nr. 3. 

În anul 2020, la nivelul judeţului Suceava nu s-au înregistrat tulburări grave care să impună 

restabilirea ordinii şi liniştii publice. 

    Participarea la menţinerea ordinii publice 

Avându-se în vedere Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică, participarea împreună 

cu efectivele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava la menţinerea climatului de ordine şi 

siguranţă publică a constituit o prioritate pentru conducerea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 

Suceava. 

În conformitate cu Planul unic de ordine şi siguranţă publică al Judeţului Suceava şi a 

Dispoziţiei I.G.J.R nr. S/73 din 28.12.2009, în perioada analizată, subunităţile subordonate 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava au planificat, organizat şi executat misiuni de menţinere a 

ordinii publice prin patrule mixte, patrule de jandarmi, patrule de ordine publică cu câini de serviciu, 

acţiuni concentrate pe fenomenul infracţional, acţiuni punctuale pentru prevenirea şi combaterea faptelor 

de natură infracţională şi contravenţională şi misiuni de prevenire şi combatere a fenomenului 

infracţional. 

Structurile montane ale inspectoratului au executat misiuni de menţinere a ordinii publice, atât 

prin dispozitivele proprii cât şi în cadrul dispozitivelor realizate în comun cu reprezentanţii instituţiilor 

cu care inspectoratul cooperează/colaborează, pentru prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale în 
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staţiunile montane şi pe traseele turistice, în zona Parcului Naţional Călimani, pe pârtiile de schi precum 

şi în zonele de agrement. 

Unul dintre obiectivele cele mai importante aflate în atenția Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Suceava în anul 2020 a fost combaterea faptelor ilicite în domeniul silvic. În perioada analizată 

au fost executate atât independent cât și în cooperare cu organele silvice 593 de misiuni, la care au fost 

angrenați 1262 jandarmi, comparativ, comparativ cu anul 2019 când au fost executate 170 de misiuni, 

folosindu-se 381 de jandarmi.  

În urma acţiunilor organizate şi executate în domeniul silvic în anul 2020 au fost constate 10 

infracțiuni și au fost aplicate 140 de sancțiuni contravenționale în valoare de 100.000 de lei, fiind 

confiscată cantitatea de 250 de metri cubi material lemnos. 

Săptămânal şi ori de câte ori situaţia operativă a impus, s-au desfăşurat şedinţele Grupului de 

Coordonare şi Trasare a Sarcinilor, ocazie cu care s-a analiza modul de executare a misiunilor şi 

rezultatele obţinute, stabilindu-se modalităţi de acţiune pentru îmbunătăţirea activităţii şi eliminarea 

disfuncţionalităţilor identificate. 

       În scopul diminuării fenomenului infracţional şi contravenţional în mediul stradal şi creşterii 

siguranţei cetăţeanului în spaţiul public, în perioada analizată au fost executate 16.428 misiuni de 

menţinere a ordinii publice cu 40.786 de jandarmi, faţă de 13.191 misiuni executate în anul 2019 

cu 28.397 jandarmi, în creștere cu 24,53 %. 

Misiuni executate în contextul pandemiei de COVID - 19 

Începând cu data de 16.03.2020, odată cu instituirea stării de urgență, determinată de pandemia 

de COVID – 19, misiunile inspectoratului au fost reorganizate și orientate, în conformitate cu 

documentele emise de organele cu atribuții în domeniu. Începând cu data de 16.03.2020, odată cu 

instituirea stării de urgență, determinată de pandemia de COVID – 19, misiunile inspectoratului au fost 

reorganizate și orientate, în conformitate cu documentele emise de organele cu atribuții în domeniu 

pentru prevenirea și combaterea efectelor infectărilor cu virusul SARS – CoV – 2. 

Prin Ordonanța Miliatră nr. 6 din 30.03.2020, a fost instituită măsura carantinării Municipiului 

Suceava și a comunelor Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocul 

Dragomirnei, precum și a unei zone de protecție formată din celelalte unități teritoriale administrative 

din județ, măsură care a fost ridicată prin Ordonanța Militară nr. 12 din 13.05.2020, context în care 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, a participat în cooperare cu efective aparținând Brigăzii 

Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române, Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, Inspectoratului de 

Poliție Județean Suceava și Ministerului Apărării Naționale – U.M. 01037 Vatra Dornei la misiunile 

specifice acestei situații speciale. 

În contextul pandemiei de COVID - 19 în anul 2020 au fost executate următoarele: 

- 1.964 de misiuni pentru menținerea ordinii publice în zona centrelor de carantină; 
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- 352 de misiuni de asigurare a protecției și însoțire a transporturilor de auto/persoane; 

- 94 de misiuni în filtrele dispuse în zonele supuse carantinării; 

- 3.478 de acțiuni desfășurate pentru limitarea răspândirii SARS – CoV – 2, din care 

1.345 de misiuni în cooperare cu Inspectoratul de Poliție Județean Suceava; 

- 1 misiune de protecție a transporturilor dozelor de vaccin împotriva SARS – CoV – 2; 

- 933 de misiuni pentru verificarea persoanelor izolate la domiciliu/carantinate. 

Pe timpul desfășurării acestor misiuni efectivele inspectoratului au constatat 2 fapte penale 

prevăzute de art. 352 Cod penal “zădărnicirea combaterii bolilor”. De asemenea au fost constatate un 

număr de 1.673 de contravenții, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 802.610 lei. 

Intervenţia în sprijinul persoanelor care au solicitat ajutor prin Serviciul Naţional Unic 

pentru Apeluri de Urgenţă 112. 

În acest sens, în perioada analizată echipajele inspectoratului au efectuat 1017 acţiuni de 

intervenţie la solicitările prin apelurile de urgenţă 112, referitoare la menţinerea ordinii şi liniştii 

publice, căutarea – salvarea persoane, căutare persoane dispărute, incendii, inundaţii în zona de 

competenţă, situaţia detaliată este prezentată în anexa nr. 6. 

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale: 

În perioada supusă analizei activităţile pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale au 

avut la bază interesul faţă de apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor 

încălcări ale legilor în vigoare şi protecţia instituţiilor fundamentale ale statului. 

Un aspect important în activitatea de prevenire şi combatere a faptelor antisociale în anul 2020 

a fost prevenirea şi combaterea consumului de substanţe interzise cu efect psihotrop, a evaziunii fiscale, 

în special a celor privind contrabanda cu tutun şi produse accizabile din spaţiul extracomunitar, a 

protecţiei regimului silvic, cinegetic şi piscicol prin stoparea acţiunilor de broaconaj, cât şi creşterea 

gradului de siguranţă în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar aflate în responsabilitatea 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava. 

În anul 2020 pe timpul executării misiunilor proprii de către structurile de jandarmi, au 

fost întocmite actele de sesizare a organelor de urmărire penală, pentru un număr de 133 infracţiuni, 

fiind identificaţi 140 autori, din care 9 au fost minori, acestea fiind predate unităţilor de Poliţie 

competente teritorial sau Parchetelor de pe lângă Judecătoriile din zona cărora s-au comis faptele penale.  

În urma analizei efectuate se constată o scădere cu 16,87% faţă de anul 2019, când au fost 

constatate un număr de 160 infracţiuni. 

Din totalul infracţiunilor constatate în anul 2020, un număr de 49 fapte penale au fost pentru 

infracţiunea de ,,contrabandă’’, fapte prevăzute şi pedepsite de Legea 86/2006 privind Codul vamal, 

23 fapte penale au fost pentru infracţiunea de ,,deţinerea de droguri de risc...’’, fapte prevăzute şi 
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pedepsite de Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, 17 

infracţiuni la Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și 7 infracţiuni la regimul 

silvic, fapte prevăzute şi pedepsite de Legea 46 din 2008 Codul Silvic, situaţie detaliată în anexa nr. 7. 

Pe timpul executării misiunilor în sistem integrat au fost constatate 279 de infracţiuni, fiind 

depistaţi 282 autori din care 20 au fost minori,  reprezentând o creştere de 68%  faţă de anul 

precedent când au fost constatate 166 infracţiuni, situaţie reflectată în anexele nr. 8 şi 9. 

În ceea ce priveşte activitatea de constatare a contravenţiilor, s-a înregistrat o creștere faţă 

de anul precedent, respectiv de 23,77%, în anul 2020 constatându-se un număr de 4644 de 

contravenţii (3918 de către jandarmi şi 726 în cooperare cu poliţia), faţă de perioada similară a anului 

trecut când au fost aplicate 3752 contravenţii, valoarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în acest 

an fiind de 1.500.500 de lei, situaţie reflectată în anexele nr. 10 şi 11. Situaţia comparativă este 

reflectată în anexa nr. 12. 

În anul 2020 activitatea privind gestionarea bunurilor introduse în Camerei de Corpuri 

Delicte a unităţii a fost realizată în conformitate cu O.G. nr. 14 / 2007, O.M.A.I. nr. 73/2013 şi 

O.I.G.J.R. nr. 3/2020. 

 Astfel la nivelul I.J.J. Suceava s-a înregistrat o creștere cu 79,05%. În anul 2020 au fost 

înregistrate ca intrate în camera de corpuri delicte un număr de 795 bunuri, care la expirarea termenului 

legal au fost predate pentru valorificare la A.J.F.P. Suceava, valoarea totală a acestor bunuri fiind de 

15.200 lei, faţă de anul 2019 când au fost introduse la cameră un număr de 444 bunuri, situaţie reflectată 

în anexa nr. 13.                 

 Pentru prevenirea şi combaterea comerţului cu produse accizabile, a contrabandei şi a 

evaziunii fiscale au fost confiscate în cadrul misiunilor de patrulare executate atât independent cât şi în 

sprijinul instituţiilor specializate, un număr total de 68.960 ţigarete fiind constatate un număr de 49 

infracţiuni de contrabandă, în scădere cu 20,96% faţă de anul 2019 când au fost constatate un număr de 

62 infracţiuni de contrabandă, fiind confiscate 113.200 țigarete, situaţie reflectată în anexa nr. 14. 

Pe linia executării misiunilor de punere în aplicare a mandatelor de aducere emise de 

organele judiciare în anul 2020 au fost puse în aplicare 1069 de mandate, în scădere cu 14,06% faţă de 

anul 2019, când au fost puse în aplicare 1244 mandate, situaţie reflectată în anexa nr. 15. 

Pentru îndeplinirea acestui gen de activități au fost executate 585 misiuni, fiind folosite 2.133 

efective, faţă de anul 2019 când au fost executate 708 de misiuni cu 2475 efective, reprezentând o 

scădere a numărului misiuni cu 17,37%, ocazie cu care au fost conduse la instanţele de judecată 409 

persoane faţă de 451 în 2019. 

          Pe linia activităţilor de prevenire a faptelor antisociale la nivelul judeţului Suceava în anul 

2020, în conformitate cu prevederile SISTEMULUI CADRU, privind asigurarea protecţiei unităţilor de 

învăţământ, siguranţa elevilor şi a personalului didactic la care inspectoratul este partener alături de 
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Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, lucrătorii inspectoratului au desfăşurat un complex de activităţi 

menite să conducă la menţinerea climatului de siguranţă civică în zona unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din mediul urban şi rural.  

 În anul 2020 pe linia activităților preventiv-educative au fost realizate atât independent cât şi în 

parteneriat cu instituţiile cu atribuţii în domeniu 194 de activităţi. 

 Cu ocazia acestor activităţi au fost distribuite 6.882 de materiale informative (pliante cu mesaje 

antiviolenţă şi de prevenţie, flyere), toate aceste materiale atingând întreaga gamă problematică privind 

respectarea legislaţiei naţionale. La aceste activități au participat 16.523 persoane din toate mediile 

sociale, situaţie reflectată în anexa nr. 16. 

Paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor 

În anul 2020, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava a planificat, organizat şi executat un 

număr de 14.411 misiuni de pază şi protecţie instituţională, cu un efectiv de 23.800 jandarmi, 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava asigurând paza şi supravegherea ordinii publice unui număr 

de 32 obiective, pe timpul executării misiunilor specifice, efectivele de jandarmi din cadrul 

dispozitivelor de pază constatând un număr de 15 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 6.900 lei. 

De asemenea, asigură cadrele inspectoratului asigură paza transporturilor de valori executate de 

Trezoreria Suceava, paza transporturilor de produse cu caracter special şi participă la paza transportului 

corespondenţei clasificate în cooperare cu Direcţia Regională de Informaţii Moldova Nord Iaşi. 

Comparativ cu anul 2019, numărul transporturilor de valori a scăzut cu 61,90%. Totodată, s-au 

executat cu 81% mai puține transporturi cu caracter special (s-a redus semnificativ numărul 

ședințelor de tragere) şi cu 2,34% mai multe transporturi de corespondenţă clasificată, situaţie 

reflectată în anexa nr. 17. 

Situația operativă generală la nivelul județului a fost caracterizată în principal de evoluția 

situației epidemiologice la nivelul județului Suceava determinată de răspândirea coronavirusului 

SARS – Cov 2 prin instituirea Stării de Urgență pe teritoriul României prin Decretul Președintelui 

României nr. 195 din 16.03.2020 și în special a intrării în vigoare a Ordonanței Militare Nr. 6 din 

30.03.2020 privind instituirea carantinei generale pentru mun. Suceava și a celor 8 comune 

limitrofe: Pătrăuți, Șcheia, Moara, Salcea, Adâncata, Ipotești și Mitocul Dragomirnei. 

Pentru elaborarea Planului de Acțiune Integrat la nivelul M.A.I. privind asigurarea măsurilor 

specifice pe timpul instituirii carantinei asupra mun. Suceava și a unor comune din zona limitrofă, 

precum și a zonei de protecție asupra unor unități administrativ teritoriale din jud. Suceava, Biroul 

Cercetare – Documentare a întocmit și transmis către Punctul de Comandă Înaintat o serie de 

evaluări și informări ale situației operative speciale privind riscuri, amenințări și vulnerabilități 

identificate, iar pe parcursul întregii perioade de carantină a asigurat permanent schimbul de date și 
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informații de interes operativ pentru comandantul acțiunii în vederea analizării acestora și dispunerea 

unor eventuale măsuri adaptate în dinamică.  

Ținând cont de situația operativă existentă, afluxul însemnat de persoane care sau întors din 

străinătate, la nivelul județului au apărut o serie de stări de nemulțumire latente (fără un impact major 

asupra societății) atât în rândul populației cât și a personalului medical din spitale datorită lipsei de 

materiale de protecție împotriva noului coronavirus. 

În urma activităţilor specifice, în anul 2020 la nivelul structurii de cercetare documentare au fost 

culese un număr de 1157 informaţii cu caracter operativ, față de 1031 informații în anul 2019,  astfel 

înregistrându-se o creștere cu 12,224%. Totodată categoriile de informații culese au acoperit tot 

spectrul misiunilor executate de inspectorat, iar prin punerea lor la dispoziţia factorilor de decizie s-a 

asigurat fundamentarea tuturor acţiunilor la nivelul inspectoratului în anul 2020.  

În baza informațiilor culese de elementele structurii de cercetare - documentare în anul 2020 au 

fost constatate 75 de infracțiuni și 349 contravenții, din domeniile silvic, contrabandă cu țigări de 

proveniență extracomunitară, furturi, braconaj cinegetic și piscicol, efectuarea de operațiuni cu 

articole pirotehnice, etc., față de 89 de infracțiuni și 367 de contravenții în anul 2019,  astfel 

înregistrându-se o scădere de 15,73% la infracțiuni și 4,90% la contravenții, scăderea datorându-se 

dinamicii de personal din cadrul structurii și a situației operative în anul 2020. 

Totodată în baza informațiilor obținute de structura de cercetare – documentare în anul 

2020 au fost organizate 39 de  acțiuni punctuale în toate zonele din județ, acoperindu-se domenii 

precum silvic, cinegetic și piscicol, infracțional (contrabandă, furturi, etc.) și contravențional, precum și 

în cel de protecția mediului (depozitarea de deșeuri în locuri interzise), față de 28 de acțiuni punctuale 

organizate în anul 2019, astfel înregistrându-se o creștere de 39,28%. 

Activităţile pe linia managementului operaţional, au fost direcţionate în principal pentru 

monitorizarea şi evaluarea sistematică a dinamicii situaţiei operative, creşterea calităţii documentelor 

operative şi de suport, perfecţionarea pregătirii personalului în domeniul realizării capacităţii 

operaţionale şi cel al managementului stărilor excepţionale, asigurarea monitorizării îndeplinirii 

acţiunilor, sarcinilor şi măsurilor stabilite în documentele programatice, creşterea performanţei în 

domeniul cooperării interinstituţionale şi gestionarea eficientă a aspectelor de interes operativ apărute în 

zona de responsabilitate. 

Până la instituirea stării de urgență pe teritoriul României, unitatea a organizat și executat un 

exercițiu de alertare din cele 14 planificate iar după instituirea stării de urgență în ziua de 16.03.2020, în 

baza ordinelor de linia s-a dispus suspendarea activităților de control în unitățile Jandarmeriei Române, 

atât în perioada de operare a stării de urgență cât și a stării de alertă. 

În contextul răspândirii coronavirusului SARS – Cov 2, la nivelul inspectoratului, au fost 

înregistrate 83 evenimente (cadre ale inspectoratului care au intrat în autoizolare la domiciliu sau 
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au fost confirmate pozitiv cu COVID – 19), care au făcut obiectul raportării conform O.M.A.I. 

S/61/2010. Personalul din cadrul compartimentului de specialitate a raportat ierarhic și a implementat în 

timp operativ datele necesare în aplicaţiile informatice SIMIEOP şi SURE. 

Fluxul informaţional permanent, prin transmiterea către mass-media locală a unor informaţii 

de interes pentru comunitate, a dus la atingerea acestui obiectiv. 

Având în vedere contextul epidemiologic generat de virusul SARS-CoV-2, în sprijinul 

promovării imaginii instituţiei au fost desfăşurate 7 campanii umanitare, printre care „Donează plasmă 

și cel de lângă tine va trăi”; „Dăruind, vei dobândi”; ,,Crăciunul într-o cutie de pantofi”. 

În vederea eficientizării activităţii în domeniul cooperării interinstituţionale, la nivelul 

inspectoratului a fost implementată concepţia de analiză a eficienţei activităţii desfăşurate în baza 

planurilor / protocoalelor care să evidenţieze raportul cost / misiune. 

Pe linia cooperării interinstituţionale a fost desfăşurată o activitate susţinută de punere în 

aplicare a planurilor de cooperare / colaborare cu instituţiile statului, asociaţiile şi organizaţiile 

neguvernamentale, persoanele juridice şi a planurilor de cooperare / intervenţie şi cooperare cu unităţile 

Jandarmeriei Române, alte forţe din componenţa M.A.I. ori din structurile Sistemului Naţional de 

Apărare şi Securitate Naţională, de analiză a eficienţei activităţilor desfăşurate în baza acestora, de 

actualizare şi urmărire a modului de îndeplinire a prevederilor lor.  

În acest sens, în anul 2020 inspectoratul a executat 2.091 misiuni cu 4.981 jandarmi, iar în 

anul 2019 s-au executat 2.342 de misiuni cu 5.943 jandarmi, reprezentând o scădere de 10,71%. 

Pe genuri de misiuni, situaţia comparativă se prezintă, astfel: 

 - 1.759 misiuni executate în cooperare cu structuri ale M.A.I., în baza protocoalelor sau a 

planurilor de cooperare (Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, Biroul pentru Imigrări Suceava, 

Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava,  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” 

Suceava, B.C.C.O. Suceava, Instituția Prefectului), la care au participat un număr de 4.154 jandarmi, 

față de anul 2019 când au fost executate 541 de misiuni cu 1.788 jandarmi, reprezentând o 

creștere de 1218 misiuni: 

 - 332 misiuni executate în parteneriat cu alte instituţii ale statului, în baza protocoalelor sau a 

planurilor de cooperare (Parchete şi Executori Judecătoreşti, Penitenciarul Botoşani, Organele 

Administraţiei Publice Locale, Direcţia Silvică, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcţia Sanitar - 

Veterinară, I.S.C.T.R., Oficiu pentru Protecţia Consumatorului, Salvamont, Protecţia Copilului, 

Serviciul de Ambulanţă Suceava, Direcţia Judeţeană pentru Cultură), la care au participat 827 

jandarmi, față de anul 2019 când au fost executate 1.801 de misiuni cu 4.155 jandarmi, 

reprezentând o scădere de 54,08%. Anexa nr. 36.  

 Un aspect foarte important l-a constituit cooperarea pentru organizarea și executarea misiunilor 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19. Astfel, în acest domeniu, au fost 
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executate 1.345 de misiuni în cooperare, fiind folosite 2.869 efective.  

Pe parcursul anului 2020, situația operativă generală a fost caracterizată în principal de 

evoluția situației epidemiologice la nivelul județului Suceava determinată de răspândirea 

coronavirusului SARS – Cov 2. 

Instituirea Stării de Urgență pe teritoriul României prin Decretul Președintelui României 

nr. 195 din 16.03.2020 și în special a intrării în vigoare a Ordonanței Militare Nr. 6 din 30.03.2020 

privind instituirea carantinei generale pentru mun. Suceava și a celor 8 comune limitrofe: 

Pătrăuți, Șcheia, Moara, Salcea, Adâncata, Ipotești și Mitocul Dragomirnei au influențat 

semnificativ misiunile organizate și executate de efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean 

Suceava, fiind nevoie de adaptarea permanentă la specificul misiunilor generate. 

 

           INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BUCOVINA” AL JUDEŢULUI 

SUCEAVA, unitate subordonată Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, asigură misiunile 

de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă  

1. În domeniul activității preventive: 

În ceea ce priveşte controalele de fond la localități, în anul 2020 au fost executate 11 de 

controale (față de 42 controale în 2019 – scădere cu 281,81%) şi s-a urmărit, cu precădere activitatea 

factorilor responsabili cu managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităților administrativ-

teritoriale și în funcţie de fondul de timp disponibil, s-au executat controale la instituţiile şi operatorii 

economici cu risc de incendiu de pe raza localităţii verificate. 

Pe linia apărării împotriva incendiilor, inspecţia de prevenire a executat controale astfel:  

 176 de controale la operatori economici faţă de 424 de controale executate în anul 2019, 

în scăcreștere cu  58,49 %; 

 219 controale la instituţii faţă de 424 de controale executate în anul 2019, în scădere cu 

48,35%; 

 95 de controale la obiective de investiţii faţă de 209 controale executate în anul 2019, în 

scădere cu 54,55 %. 

În acţiunile preventive executate au fost constatate 228 deficienţe, comparativ cu 4512 deficienţe 

constatate în anul 2019 (în scădere cu 50,18%). Dintre acestea 178 deficienţe au fost soluţionate 

operativ pe timpul controalelor, comparativ cu 562 deficienţe soluţionate în anul 2019 (în scădere cu 

68,32%), iar 2070 deficienţe au fost sancţionate, comparativ cu 3852 deficienţe sancţionate în anul 

2019 (în scădere cu 47,62 %). 

Au fost aplicate un număr de 270 de amenzi, comparativ cu 333 amenzi aplicate în anul 2019 (în 

scădere cu 18,92 %). Cuantumul amenzilor aplicate a fost de 644.000 lei, comparativ cu 1.373.000 lei în 

anul 2019 (în scădere cu 47,62 %).  
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Numărul de avertismente aplicate este 1801 comparativ cu 3619 avertismente în anul 2019 (în 

scădere cu 53,95%). 

Din analiza sancţiunilor aplicate de inspecţia judeţeană a rezultat faptul că valoarea medie a 

amenzilor este de 2385,18 lei. 

Majoritatea sancţiunilor au fost aplicate persoanelor fizice în contextul nerespectării măsurilor 

dispuse prin Legea 55/2020 și prin HG nr. 782/14.09.2020, dar și factorilor de conducere sau 

personalului cu putere de decizie.Majoritatea sancţiunilor au fost aplicate factorilor de conducere sau 

personalului cu putere de decizie. 

  În anul 2020 au fost înregistrate şi soluţionate în termenul legal un număr de 717 cereri pentru 

eliberarea avizelor, autorizaţiilor şi altor acte de securitate la incendiu şi protecţie civilă, față de 

cele 965 în anul 2019 – în scădere cu 25,70% după cum urmează:  

 Autorizaţii de securitate la incendiu – la HGR 571/2016: emise - 63; respinse - 33; adrese de 

comunicare documente lipsă -28; adrese de neîncadrare -8; 

 Autorizaţii de protecţie civilă – la HGR 862/2016: emise - 1; respinse -0; adrese de 

comunicare documente lipsă -0; adrese de neîncadrare -0; 

 Avize de securitate la incendiu – la HGR 571/2016: emise - 158; respinse - 85; adrese de 

comunicare documente lipsă -27; adrese de neîncadrare - 200;  

 Avize de protecţie civilă – la HGR 862/2016: emise - 0; respinse - 0; adrese de comunicare 

documente lipsă - 0; adrese de neîncadrare - 3; 

 Acorduri de securitate la incendiu – pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de  artificii: 

emise - 0; respinse - 0; 

 Acorduri de securitate la incendiu – pentru comercializarea artificiilor: emise - 2; respinse - 0; 

 Puncte de vedere PUG, PUZ și PUD – 109. 

Cadrele inspecției de prevenire au avut un număr de 131 participări în comisii, faţă de 103 anul 

2019 (creștere cu 19,76%), din care 40 Comisii de Analiză Tehnică (comparativ cu 38 în anul 2019), 

78 Comisii de recepţie la terminarea lucrărilor (comparativ cu 51 în anul 2019), 13 Comisii Tehnice 

de Urbanism și Amenajare a Teritoriului (comparativ cu 14 în anul 2019). 

În anul 2020, s-au înregistrat 137 solicitări de asistenţă tehnică de specialitate (faţă de 575 

cereri în anul 2019, în scădere cu 76,17%), din care 136 pe segmentul avizare-autorizare (faţă de 574 

cereri în anul 2019) şi 1 pe segmentul prevenirea incendiilor (în stagnare comparativ cu anul 2019), 

cereri soluţionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Pe teritoriul judeţului îşi desfăşoară activitatea şi o serie de agenţi economici autorizaţi să 

execute lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor (proiectare, execuţie şi întreţinere instalaţii de 

semnalizare incendiu şi/sau instalaţii de limitare şi stingere, ignifugare, verificare, reparare şi reîncărcare 

a stingătoarelor de incendiu), drept pentru care au fost executate un număr de 23 audituri de 
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supraveghere în conformitate cu prevederile O.M.A.I. 87/2010 (comparativ cu 50 în anul 2019, 

scădere cu 54%). 

În anul 2020 activitățile de informare preventivă au fost în mare parte sistate în contextul 

epidemiei de SARS-COV-2, executându-se doar următoarele activități: 

- activități de informare a cetățenilor cu privire la normele legale dispuse în contextul stării de 

alertă și necesitatea respectării legislației în context Covid 19; 

- derularea campaniilor naționale de informare şi educare preventivă în mass-media (posturile de 

radio și tv locale, online - facebook); 

- organizarea unor puncte de informare preventivă, cu respectarea măsurilor dispuse de 

prevenire și diminuare la nivelul zonei de competență a efectelor generate de coronavirusul 

SARS-COV-2. 

Pentru informarea populaţiei privind principalele cauze de incendiu şi celelalte situaţii de urgenţă 

produse precum şi a modului de comportare/ acţionare pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă, s-

au publicat 138 de articole în presă, 137 emisiuni la radio, 78 emisiuni la TV şi 388 activităţi on-

line. 

2. În domeniul operativ 

În domeniul operativ, acţiunile de intervenţie au fost îndeplinite de către Centrul Operaţional 

Judeţean, respectiv cele 9 (nouă) subunităţi de intervenţie şi 3 (trei) puncte de lucru, personalul operativ 

participând la acţiunile complexe de intervenţie în cadrul grupărilor operative sau în cadrul grupelor de 

sprijin constituite la nivelul reşedinţei inspectoratului.  

În perioada de referinţă 01.01.2020 – 31.12.2020, la nivelul zonei de competenţă a 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava au fost înregistrate 

următoarele date statistice: 

14.684 ieșiri la intervenții, față de 13.152 ieșiri la intervenții în anul 2019, din care: 

 147 întoarceri din drum, față de 137 în anul 2019; 

 122 deplasări fără intervenţie, față de 172 în anul 2019; 

 14 alarme false, față de 17 în anul 2019; 

14.401 situații de urgență, față de cele 11.582 situaţii de urgenţă în anul 2019 (în medie 39,34 

pe zi). 

Din cele 14.401 situații de urgență, repartiția acestora pe tipuri de intervenție este următoarea: 

 6.835 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (47,46%), față de cele 8.898 cazuri în anul 

2019; 

 848 incendii (5.89%), față de cele 902 în anul 2019, din care: 

 652  incendii propriu-zise, față de cele 704 înregistrate în anul 2019; 

 196 incendii de vegetaţie uscată şi resturi menajere, considerabilă față de cele 198 
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incendii în anul 2019; 

 1.034 alte situaţii de urgenţă (7,18%), față de cele 122 în anul 2019, cu mențiunea că în 

cadrul acestora sunt incluse și intervențiile desfășurate de către echipajele SMURD în contextul 

riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19; 

 146 intervenții pentru asistenţa persoanelor (1,01%), față de cele 87 în anul 2019; 

 3.144 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (21,83%), față de cele 1.573 în anul 2019; 

 1.312 alte intervenții (9,11%), față de cele 1.675 în anul 2019; 

 1.067 recunoașteri și 15 exerciții (7,51%). 

Tabel centralizator: 
Tipul intervenției 2019 2020 % 

Intervenții în situații de urgență 
Incendii 704 652 -7,39 
Incendii vegetație și altele 198 196 -1,01 
Intervenții SMURD 8.898 6.835 -23,18 
Acțiuni pentru protecția comunităților 1.573 3.144 +99,87 
Asistență de persoane 87 146 +67.82 
Alte intervenții 1.675 1.312 -21,67 
Alte situații de urgență 122 1.034 +847,54 

Alte situații 
Alte situații (exerciții, recunoașteri) 1.570 1.082 -68,92 

 

SERVICIUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ SUCEAVA, SECTORUL 

POLIŢIEI DE FRONTIERĂ SIRET, SECTORUL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ VICOVU DE 

SUS, SECTORUL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ BRODINA ŞI SECTORUL POLIŢIEI DE 

FRONTIERĂ IZVOARELE SUCEVEI sunt structuri fără personalitate juridică, subordonate 

Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, având zona de competenţă 

teritorială la nivelul judeţului Suceava, cu limită frontiera de stat delimitată între S.F. 551: localitatea 

Cârlibaba - S.F. 846: oraşul Siret, pe o lungime a frontierei de stat de 111,115 km (uscat – 87,168 km, 

apă – 23,947 km, alpin – 66,138 km). 

Activitatea Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava şi sectoarelor Poliţiei de 

Frontieră Siret, Vicovu de Sus, Brodina şi Izvoarele Sucevei, în această perioadă a fost organizată şi 

desfăşurată în interesul persoanei, a comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în 

executarea legii, având ca bază legală prevederile reglementărilor U.E. cu incidenţă la frontieră, actelor 

normative, ordinelor şi dispoziţiilor emise de către M.A.I., I.G.P.F. şi I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei, si s-a 

concretizat în: 

Realizări în domeniul propriu de competență  

Traficul prin  P.T.F.-uri  La nivelul punctelor de trecere din judeţul Suceava au fost constatate 228 

contravenţii, fiind aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 35.580 lei. 
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Valorile de trafic înregistrate în cele 2 puncte de control trecere frontieră Siret (rutier) şi Vicşani 

(feroviar) au fost de 845.238 persoane şi 354.565 mijloace de transport. În comparaţie cu anul trecut, 

valorile de trafic pentru persoanele mijloace de transport care au tranzitat frontiera României au scăzut. 

Infracţiuni în P.T.F.-uri: 

În anul 2020, în P.T.F. Siret au fost constatate 115 infracţiuni  

 

Activităţi de cercetare penală 

Structurile Poliţiei de Frontieră din judeţul Suceava au înregistrat în anul 2020 un număr de 

358 dosare penale (383 dosare penale în 2019). Au fost constatate un număr total de 623 

infracţiuni, săvârşite de către 231 persoane (692 infracţiuni, săvârşite de către 268 persoane în 2019). 

La nivelul judeţului Suceava, au fost primite 26 delegări. 

Valoarea totală a bunurilor confiscate în anul 2020 este de 11.282.535 lei, în scădere faţă de 

anul 2019. (2019 – 17.795.988 lei lei) 

Categorii de bunuri 

- ţigări 749.691  pachete ţigări în valoare de 8.771.385 lei (în 2019 ţigări: 1.360.076 pachete ţigări în 

valoare de 15.872.290 lei); 

- auto 53 în valoare de 2.511.150 lei (în 2019:  auto 63 în valoare de 1.922.123  lei). 

În P.T.F. Siret au fost descoperite și reținute în vederea confiscării 7 autovehicule care dețineau 

locașuri special amenajate în valoare de 797.900lei. 
 

Contrabanda cu ţigări 

În anul 2020, pe linia contrabandei, a fraudelor vamale şi a evaziunii fiscale, structurile P.F. din 

judeţul Suceava au întocmit 102 dosare penale, sub aspectul comiterii unui număr de 134 infracţiuni 

săvârşite de către 47 persoane. 

A fost descoperită şi ridicată în vederea confiscării cantitatea de 749.691  pachete ţigarete de 

provenienţă ucraineană şi moldovenească, în valoare totală de 8.771.385 lei. 

În zona de competenţă a S.T.P.F. Suceava s-a intensificat traficul ilegal de ţigări de provenienţă 

ucraineană, putându-se observa mai multe persoane fizice care recurg la asemenea activităţi, 

diversificându-şi metodele, acţionând în grup, cu mijloace de transport, observare şi de comunicaţii 

moderne, plasarea de antemergători şi observatori pe itinerariile de deplasare ale patrulelor poliţiei de 

frontieră şi pe căile de comunicaţii. 

 

Prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale 

În anul 2020, la nivelul structurilor Poliției de Frontieră din cadrul județului Suceava s-au 

înregistrat 29 dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei 

de stat în scop de migraţie), în care au fost implicaţi 72 migranţi. 
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Pe linia traficului internaţional cu auto furate 

În anul 2020, structurile P.F. din judeţul Suceava au organizat şi desfăşurat acţiuni, în urma 

acestora fiind întocmite 8 dosare penale, sub aspectul săvârşirii a 9 infracţiuni de către 9 persoane. Au 

fost identificate 8 auto furate în valoare de aproximativ 1.714.900 lei. 

 

 Gestionarea pandemiei de COVID-19: premergător stării de urgență, pe perioada stării de 

urgență.  

Conducerea S.T.P.F. Suceava a ţinut permanent legătura cu conducerea I.T.P.F. Sighetu 

Marmaţiei informând ori de câte ori a fost cazul despre situaţia operativă a sectorului; dispecerii de 

serviciu din cadrul serviciului au informat permanent C.O.C. din cadrul inspectoratului cu privire la 

înregistrarea unui eveniment, implementând în SIRE aspectele rezultate.  

Zilnic, se transmite Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Suceava situaţia 

statistică a stocurilor medicale şi raportarea statistică referitoare la desfăşurarea de acţiuni/misiuni 

specifice împiedicării răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, desfăşurate de structurile Poliţiei de 

Frontieră din judeţul Suceava în cooperare cu structurile Inspectoratului de Poliţie Județean Suceava. 

Personalul a fost instruit, în mod frecvent, cu privire la măsurile de protecție împotriva răspândirii 

COVID-19, fiindu-i prelucrate toate dispozițiile și prevederilor actelor normative primite pe această 

linie de la eșaloanele superioare. 

 Măsuri pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice 

În perioada analizată, la nivelul S.T.P.F. Sighetu Marmației au avut loc 125 misiuni în cooperare 

cu structurile I.P.J. Suceava, în conformitate cu Planurile de cooperare încheiate, dar și misiuni 

executate pe plan intern, între structurile subordonate, rezultatele acestor cooperări fiind materializate în 

Note Raport sau Analiza  cooperării. 

  La INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDETUL SUCEAVA în anul 2020, activitatea 

serviciilor publice comunitare  

Activitatea de eliberare şi de evidenţă a paşapoartelor simple, în anul 2020 s-a concretizat în 

emiterea a  27.307 paşapoarte, din care: 

        -  2.469  paşapoarte simple temporare, din care 48 CRDS. 

        - 24.838 paşapoarte simple electronice, din care 926 CRDS; 

În anul 2020, activitatea Serviciului Comunitar Regim Permise de Conducere  și Înmatriculare 

a Vehiculelor s-a concretizat în 40.303 operaţiuni, 6415 transcrieri și 11.041 operațiuni 

înmatriculare pentru prima dată în România.  

În vederea obţinerii permisului de conducere auto la proba teoretică au fost examinate 20.865 

persoane. În plus, activitatea serviciului a fost grav afectată de problemele de personal generate atât de 

acțiunea DNA-S.T. Suceava, dar cu toate acestea, lucrătorii serviciului au desfăşurat în perioada 
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analizată un important volum de muncă pentru deservirea publicului şi pentru derularea în condiţii 

optime a activităţilor specifice pe linie de permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG (C.P.E.C.A.) 

SUCEAVA este structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, aflându-se, alături de C.P.E.C.A. 

Botoşani, sub coordonarea Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava, în 

baza Strategiei Naţionale Antidrog şi a Planului Naţional de Acţiune, prin aplicabilitatea directă a 

prevederilor Strategiei Judeţene Antidrog pentru perioada 2014-2020, prin implementarea Planului de 

Acţiune Local la nivelul judeţului Suceava pentru perioada 2017-2020.  

La nivelul C.P.E.C.A. Suceava există un sistem unitar de colectare a datelor şi monitorizare a 

problemelor legate de droguri. Aceste informaţii stau la baza stabilirii unor măsuri şi politici antidrog, 

capabile să ofere răspunsuri adecvate, rapide şi concrete tuturor problemelor directe şi conexe ridicate 

de traficul şi consumul de droguri. 

Urgenţe cauzate de consumul de alcool/droguri: 

Din monitorizarea de rutină a indicatorului Urgenţe medicale cauzate de consumul de substanţe 

psihoactive, în intervalul ianuarie-decembrie 2020, au fost înregistrate, la nivelul judeţului Suceava, 48 

cazuri de urgenţă (34 bărbaţi, 8 femei), dintre care 32 cazuri raportate de către Spitalul Judeţean  de 

Urgenţă “Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 6 cazuri raportate de către Spitalul Municipal Fălticeni şi 10 cazuri 

raportate de către Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc. 

Dintre cazurile înregistrate în unităţile de primiri urgenţe, 14,58% cazuri sunt reprezentate de elevi 

(7 elevi), situaţia, în funcţie de substanţa ingerată, prezentându-se astfel: 35 cazuri – intoxicaţie cu 

alcool, 8 cazuri –medicamente, 5 cazuri intoxicaţie cu NSP.  

Astfel, în ceea ce priveşte consumul de substanţe psihoactive în rândul elevilor, în comparaţie cu 

anul 2019 se constată o scădere a numărului de urgenţe cauzate de consumul de medicamente şi un trend 

descendent în ceea ce priveşte consumul combinat 

 Admiteri la tratament cauzate de  consumul de alcool/droguri 

Cu privire la cazurile de admiteri la tratament, respectiv externare, ca urmare a consumului de 

droguri (inclusiv alcool), cele 3 unităţi medicale de profil din judeţul Suceava (Secţia de Psihiatrie a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret şi 

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc) ne-au înaintat, spre implementare în anul 2020, un 

număr total de 207 de fişe standard (144 de bărbaţi şi 63 femei), cuprinzând date despre pacienţii care 

au beneficiat de tratament şi asistenţă clinică de specialitate pentru consum de alcool 205, 1 cocaină, 2 

sedative, 2 NSP, 1 tramadol. 

În anul 2020 s-au derulat proiecte naţionale de prevenire a consumului de droguri precum și 

campanii naționale. 

- Campania Naţională pentru marcarea Zilei Mondiale fără Tutun - 31 Mai 2020 
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- Campania Naţională pentru marcarea Zilei Internaţionale împotriva Consumului şi 

Traficului Ilicit de Droguri – 26 iunie 

- Campania Ziua Naţională fără Tutun (19.11.2020)  

-Campania naţională  „Fii liber!” 

 

 
Capitolul XIV- POLITICA EXTERNĂ  
 

Activitatea privind COOPERAREA EXTERNĂ, aferentă anului 2020, a fost gestionată la 

nivelul CONSILIULUI JUDEȚEAN SUCEAVA, după cum urmează: 

În cadrul Parteneriatului de colaborare cu Departamentul Mayenne din Franţa, în perioada 13 

ianuarie - 7 februarie 2020, judeţul Suceava a fost gazda unei delegaţii din oraşul Laval. Scopul 

deplasării la Suceava a fost efectuarea unor stagii de practică în cadrul a 4 grădinițe din municipiul 

Suceava. 

În cadrul cooperării cu Regiunea Cernăuți, Consiliul Județean Suceava a implementat în 

parteneriat cu Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Românești din Cernăuți, proiectul „Sprijin acordat elevilor de etnie română din regiunea Cernăuți pentru 

păstrarea și promovarea culturii românești”. Valoarea totală a proiectului a fost de 46.260 lei, din care 

finanțare nerambursabilă 40.000 lei. 

În data de 11 decembrie 2020, județul Suceava a primit vizita unei delegații a Consiliului 

Regional Cernăuți, fiind analizat stadiul de implementare al proiectelor transfrontaliere. De asemenea, 

urmare a vizitei la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, reprezentanții 

Consiliului Regional Cernăuți și-au exprimat dorința de a se organiza schimburi de experiență între 

cadrele medicale din spitalul județean și cele din Cernăuți, în contextul pandemiei de COVID-19. 

În ceea ce privește cooperarea cu Regiunea Schwaben din Germania, în perioada 6-8 februarie 

2020, o delegație a județului Suceava a participat la evenimentul organizat de Consiliul Regional 

Schwaben, în Augsburg, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la semnarea declarației Schumann. De 

asemenea, s-a intermediat cooperarea între Muzeul Satului Bucovinean din Suceava și Muzeul morilor 

mănăstirești Thiehaupten din Augsburg, care a avut ca rezultat  inaugurarea, la Augsburg, în data de 25 

mai 2020, a expoziției comune „Bucovina. Oameni-mori-mănăstiri moldovenești”. 

În colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava s-a stabilit reprezentantul județului 

Suceava, care va participa la Programul de stagiu, la Institutul Bucovina din Augsburg. Programul este 

similar unei perioade de practică, iar practicantul efectuează activități de cercetare și arhivare și primește 

sprijin pentru orientarea profesională ulterioară.  
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Reprezentanții Consiliului Regional Schwaben au lansat un apel de proiect adresat iubitorilor de 

teatru în limba germană, care a presupus formarea unor grupe în orașele Augsburg, Suceava și Cernăuți, 

alcătuite din câte 5-7 studenți, cu vârsta între 18-30 de ani, vorbitori de limbă germană.  

Consiliul Regional Schwaben s-a implicat în realizarea unor donații pentru județul Suceava, în 

domeniul sanitar, protecţia copilului şi cultură.   

  În luna decembrie 2020, mareșalul Voievodatului Podkarpackie, Polonia a solicitat sprijinul 

Consiliului Județean Suceava pentru inițierea unor demersuri, în cadrul regiunii de Nord-Est a 

României, de susținere a inițiativei de elaborare, la nivelul Uniunii Europene, a Strategiei 

macroregionale a Carpaților.  

În perioada ianuarie-martie, s-a colaborat cu Institutul Francez din România, Biroul Francez din 

Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Inspectoratul Județean Școlar Suceava, Universitatea “Ștefan 

cel Mare” Suceava și Primăria comunei Fundu Moldovei pentru organizarea, în județul Suceava, a 

evenimentului „Întâlnirile franco-române pentru turism”, ediția a XI-a. 

 
 În domeniul relaţiilor internaţionale, activitatea INSTITUŢIEI PREFECTULUI – 

JUDEŢUL SUCEAVA s-a desfășurat în contextul situației epidemiologice de la nivel mondial.   

 În luna octombrie 2020, prefectul județului Suceava, a primit vizita consulului general al 

Republicii Moldova. Întâlnirea a 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-turul I și, respectiv, 15 noiembrie - turul II. 

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 anul 2020, activitatea Instituției Prefectului – județul Suceava s-a desfășurat în condiții 

deosebite având în vedere situația epidemiologică dar s-au depus eforturi pentru  asigurarea unui cadru 

de comunicare transparent, deschis în relaţia cu cetăţeanul şi instituţiile statului cu respectarea normelor 

de siguranță sanitară impuse de legislația în vigoare în stare de urgență respectiv în starea de alertă. 
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Capitolul XV- CULTURĂ. CULTE. MINORITĂȚI 
 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ SUCEAVA în anul 2020 a eliberat un 

număr de 290 de avize. 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava este sediul Comisiei Zonale a Monumentelor 

Istorice nr. 7 pentru judeţele Suceava, Neamţ şi Botoşani, Directorul executiv al instituţiei fiind 

secretarul acesteia. 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava are în jurizdicţie un număr de 518 monumente 

istorice, din care 61 de situri arheologice cu nivele de locuire multiple. La acestea se mai adaugă 114 

situri înscrise in Repertoriul Arheologic Naţional(RAN), din care 61 preluate din LMI,  18 biserici 

conform LMI  şi 35 – investigate arheologic. 

În conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată, a HG 1502/2007 pentru aprobarea normelor metodologice privind cuantumul timbrului 

monumentelor istorice, Ordonanţa 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor 

şi proiectelor culturale precum şi Ordinul 2006/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul Cultural Naţional, instituţia noastră a 

desfăşurat activităţi de monitorizare şi verificare a agenţilor economici a căror activitate se încadrează în 

prevederile legale cuprinse în actele normative enumerate mai sus. 

În urma acestor acţiuni au fost monitorizaţi 44 de agenţi economici a căror activitate ar fi fost 

susceptibilă pentru calculul şi plata timbrului monumentelor istorice.  

De asemenea pe parcursul anului trecut, s-a urmărit şi respectarea prevederilor cuprinse atât în 

Ordonanţa 51/1998 cât şi în Ordinul 2066/2011 privind îmbunătăţirea finanţării programelor, proiectelor 

şi acţiunilor culturale, astfel încât au fost monitorizaţi 57 de agenţi economici în ceea ce priveşte 

obligaţiile de plată privind contribuţiile la Fondul Cultural Naţional.  

Judeţul Suceava deţine un patrimoniu special, cel provenit din perioada imperială a zonei. 

Deşi acest patrimoniu este important cantitav şi calitativ, din el s-a clasat foarte puţin. 

Faptul implică primejduirea identităţii culturale a zonei (patrimoniu industrial, religios – 

aparţinând comunităţilor creştine neortodoxe) 

În ce priveşte muzeele şi muzeele mănăstireşti, DJC Suceava are atribuţii şi competenţe numai în 

legătură cu patrimoniu mobil clasat, existând în judeţ un total de 1679 de obiecte clasate, din care 641 

clasate în categoria tezaur, iar 1038 în categoria fond.  

Ele aparţin Muzeului Bucovinei, Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Mănăstirii 

Dragomirna şi Mănăstirii Suceviţa, ritmul clasării obiectelor ce aparţin patrimoniului mobil fiind foarte 

lent. 
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În anul 2020, conform Legii 182/2000, au fost eliberate un număr de 27 de certificate de export, 

din care 24 certificate de export definitiv, 3 fiind certificate de export temporar. 

Activităţile în domeniul arheologiei se desfăşoară în instituţiile specializate în acest sens şi 

anume Muzeul Bucovinei şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. 

Teritoriul judeţului Suceava are un număr uriaş de perimetre de interes arheologic. Sunt 

repertoriate şi marcate în PUG-uri ale UAT – urilor circa 843 de situri. 

Conform Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor 

agricole situate în extravilan, în anul 2020  au fost eliberate 49 de avize specifice. 

Un alt aspect care trebuie menţionat este acela că pe teritoriul judeţului Suceava se află un număr 

situat după estimarea noastră, între 200 şi 300 de monumente de for public, iar 15 dintre acestea sunt 

înregistrate în Lista Monumentelor Istorice, conform Legii 422/2001. 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava este o instituţie administrativă (o inspecţie de stat în 

domeniul patrimoniului cultural) dar în măsura în care financiar lucrul a fost posibil, dat fiind faptul că 

are şi atribuţii de promovare a patrimoniului, a desfăşurat şi activităţi în acest sens, cum ar fi: 

- imprimatele DJC Suceava (facturi), care sunt personalizate promovând monumentele şi 

legislaţia specifică; 

- a realizat emisiuni TV şi interviuri în acelaşi sens, semnalând presei disfuncţii care pun în 

pericol patrimoniul cultural; 

- a întocmit, editat şi tipărit 4 lucrări în cadrul programului de protejare şi promovare a 

patrimoniului cultural naţional şi în legătură cu sărbătorirea Centenarului Marii Uniri şi cu 

împlirea a 3 decenii de la căderea regimului comunist. 

 

CENTRUL CULTURAL „BUCOVINA” 

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020, Centrul Cultural „Bucovina” respectiv Centrul 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” și 

Școala de Arte „Ion Irimescu” și-au îndeplinit doar o parte din obiectivele cuprinse în Lista programelor 

și proiectelor culturale minimale anuale, aprobată de Consiliul Județean Suceava. Imposibilitatea 

susținerii acestor activități a fost cauzată de pandemia de COVID-19.  

Astfel, din totalul de 108 proiecte culturale cuprinse în Lista programelor și proiectelor culturale 

minimale anuale, s-au realizat, în condițiile impuse de pandemie, 34 de acțiuni, dintre care 11 acțiuni s-

au desfășurat on-line.  

Cu un repertoriu muzical şi coregrafic ce cuprinde cântece şi jocuri populare din toate zonele 

ţării, au fost  prezentate 75 de spectacole folclorice și 41 de spectacole realizate de Atelierul teatru, cu 

adresabilitate elevilor din învățământul primar și preșcolar.  
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În perioada iunie-septembrie 2020, în cadrul proiectului Dor de viață, dor de cântec, au fost 

susținute în parteneriat cu Muzeul Național al Bucovinei 57 de spectacole la care au participat un număr 

restrâns de instrumentiști, cu respectarea tuturor normelor impuse de pandemie.  

Direcția Școala de Arte „Ion Irimescu” a susținut în luna februarie, Concursul național de artă 

plastică  „ION IRIMESCU”, concretizat printr-o expoziție realizată cu lucrările participanților, elevi ai 

școlilor de artă din țară.  

Din cauza restricțiilor impuse de legislația privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19, în anul 2020, obiectivele propuse au fost realizate în procent de 31%.  

 

 La MUZEUL BUCOVINEI  s-a implementat Proiectul E-Cultura: Biblioteca Digitală a 

României, Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informațiilor și 

Telecomunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – 

Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultura, e-sănătate, 

Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-

educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultura - SECȚIUNEA E-CULTURA (beneficiar: Ministerul 

Culturii; partener: Muzeul Național al Bucovinei, în cadrul căruia, în 2020 au fost digitizate 6160 piese 

Pentru dezvoltarea educației artistice și culturale precum și pentru dezvoltarea cercetării 

stiintifice în domeniul patrimoniului , chiar în condițiile impuse de pandemia  de COVID -19 s-au 

realizat  

- 117 manifestări culturale din care 77 din programul minimal; 

- 35 de manifestări culturale online  

-- 1 simpozion științific (Bucovina – file de istorie) desfășurat în online. 

 

La BIBLIOTECA BUCOVINEI „I.G. SBIERA” au fost achiziţionate un număr de 4.708 

documente de bibliotecă (cărţi, DVD-uri, CD-uri) şi s-au făcut abonamente pentru anul 2021 la o serie 

de ziare şi reviste, iar din donaţii au intrat în colecţiile Bibliotecii Bucovinei 578 unităţi bibliografice, la 

care s-au adăugat 135 documente obţinute în cadrul Depozitului legal judeţean, finanțare în valoare de 

152.287 lei. 

În anul 2020, secţiile, filialele şi compartimentele bibliotecii au oferit diverse servicii specifice, 

datele statistice centralizate privind activitatea instituţiei prezentându-se după cum urmează: 

- 4.855 utilizatori activi (din care, 3.697 posesori ai unui „permis de bibliotecă” eliberat în mod direct 

la Biblioteca Bucovinei, iar 1.158 utilizatori activi beneficiari de împrumut de carte în cadrul serviciului 

de „Bibliotecă mobilă”); 

- total documente difuzate către utilizatori: 173.636, din care 152.663 documente difuzate către 

utilizatori direct la secţiile şi filialele Bibliotecii Bucovinei și 20.973 documente difuzate către utilizatori 
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prin intermediul a 27 de biblioteci publice din judeţ, ca urmare a dezvoltării noului serviciu „Biblioteca 

mobilă”; 

- 1.514 participanţi la programe şi evenimente culturale organizate la sediul Bibliotecii Bucovinei; 

- 3.888 sesiuni Internet la staţiile de lucru din secţiile şi filialele Bibliotecii; 

- 60.045 de vizitatori. 

- au fost organizate acţiuni cât mai diverse, precum numeroase lansări de carte, întâlniri cu scriitori, 

mese rotunde, dezbateri, conferinţe, expoziţii, spectacole şi alte evenimente; 

În anul 2020 au fost încheiate 13 parteneriate și au fost continuate colaborările pe baza parteneriatelor 

încheiate anterior cu diverse instituţii şi organizaţii.  

În prezent, în judeţul Suceava sunt funcţionale 87 de biblioteci publice: 4 municipale, 8 biblioteci 

orăşeneşti şi 75 de biblioteci comunale.  

Bibliotecile municipale şi orăşeneşti dispun de peste 492.000 de cărţi şi periodice şi sunt dotate cu 96 

de calculatoare, deservind o populaţie de aproape 200.000 locuitori.  

Cele 75 de biblioteci comunale funcţionale din judeţ au în colecţiile lor aproximativ 791.000 de 

volume, deservesc o populaţie de aproximativ 400.000 de locuitori, cca. 20.000 de utilizatori beneficiind 

atât de serviciile tradiţionale (împrumut şi consultare carte, documente, presă), cât şi de servicii moderne 

de acces gratuit la internet și proiecte/programe cultural-educative. 

La sfârşitul anului 2020, aceste biblioteci aveau în dotare 250 de computere, în cea mai mare parte 

acestea fiind obţinute prin Programul Biblionet și proiectul național EduCab.  

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SUCEAVA 

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. 

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. 

În vederea asigurării participării/reprezentării la acţiunile reprezentative ale  organizatiilor 

minorităţilor naţionale de la nivelul judeţului, a Uniunii Ucrainenilor din România și a Uniunii 
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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. 

 

 
Capitolul XVI - TINERET ȘI SPORT 
 

Activitatea Direcţiei Judetene pentru Sport şi Tineret Suceava, în cursul anului 

2019, s-a desfăşurat în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare a activităţii 

de educaţie fizică şi sport a judeţului Suceava în perioada 2016-2020. 

Domeniul SPORT 

Din păcate, din cauza izbucnirii pandemiei de COVID 19 și a restricțiilor legale impuse de 

Guvernul României, Ministerul Tineretului și Sportului și a Federațiilor Sprtive pe ramură de sport, nu 

s-au putut adduce la îndeplinire mre parte din obiective, doarece activitatea sportivă a fost sistată. 

Dar, pentru perioada de dinainte de instaurarea pandemiei sau scurtele perioade în care au fost 

ridicate resticțiile pentru anumite zone și ramuri de sport, putem realiza o analiză.  

Sportivii legitimați la structurile sportive din județul Suceava au obținut un număr de 259 de 

medalii la competițiile oficiale la care au participat, dintre acestea 250 de medalii au fost obținute la 

competițiile interne și 9 la competițiile internaționale.  

Disciplinele și ramurile sportive la care s-au obțiunut aceste rezultate sunt :  atletism,  arte 

marțiale, canotaj, judo, lupte Greco-romane, modelism, radioamatorism, natație, tir arc,tir sportiv, 

hochei pe iarbă. 

 Gradul  de realizare a competiţiilor pentru anul 2020 a fost redus substantial din cauza 

restricțiilor pandemiei. Au fost prevăzute 150 competiţii sportive în Calendarul Sportiv Judeţean,  

s-au realizat un număr de 88 competiţii la 33 discipline, astfel:  arte marţiale , atletism , baschet , sanie, 

box ,canotaj, ciclism, ecvestru, fotbal, fotbal- tenis, handbal, hochei pe gheaţă, karate, lupte, modelism, 

nataţie, oină, orientare, patinaj, pescuit sportiv,radioamatorism, rugby, schi, biatlon, sportul pentru toţi, 

sportul pentru persoane cu nevoi speciale, şah, table, tenis, tenis de masă, tir cu arcul, tir sportiv, volei. 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret  Suceava  are în întreţinere Baza Turistică pentru Sportivi 

Bucovina. Gradul de reabilitare și dotare a acesteia este de 95%. Aceasta necesită pentru funcționare, 

obținerea autorizațiilor și suplimentarea numărului de personal. 

În ceea ce priveşte bazele sportive din Judeţul Suceava se remarcă în anul 2020 un interes moderat 

pentru construirea lor, îndeosebi în cadrul proiectelor de parteneriat public – privat sau a investițiilor 

destinate sportului școlar.  

A fost inaugurate sala de sport din comuna Hânțești și cea din comuna Panaci dar și schimbarea 

suprafeței de alegare la stadionul municipal Rădăuți. 
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Numărul total de baze sportive din judeţul Suceava este de 267 din care: 

- 250 baze sportive din domeniul public și privat  al statului din subordinea consiliilor locale. 

- 13 baze sportive aflate în domeniul public al statului şi în subordinea Ministerului Tineretului si 

Sportului. 

 În anul 2020, au fost încheiate protocoale sau convenţii  de parteneriat  cu primăriile, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean şi alte instituţii. 

1.Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi structuri de învăţământ subordonate acestuia. 

2.Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava; 

3.Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava; 

4.Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava. 

Pe plan internaţional nu au continuat protocolul de colaborare pe diverse discipline sportive cu Direcţia 

pentru Cultură Fizică şi Sport a Regiunii Cernăuţi, Ucraina din cauza pandemiei de Covid 19. 

         Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava s-a materializat prin desfăşurarea fazelor pe 

unități școlare sau cercuri metodice a competiţiilor sportive în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului 

Şcolar cât şi în desfăşurarea activităţii sportive de performanţă în cadrul Cluburilor Sportive Școlare și 

Liceul cu Program Sportiv Suceava. 

Activitatea de educaţie fizică a sportului şcolar şi universitar se desfăşoară conform Legii 69/ 

2000 şi a Strategiei Generale de Educaţie Fizică şi Sport 2016 – 2020. Astfel la nivelul judeţului 

Suceava sunt 37 licee şi 160 şcoli gimnaziale şi Universitatea ,,Ştefan cel Mare’’ Suceava. În general, 

baza sportivă a acestor instituţii de învăţământ este una modestă.  

          Investiţiile în infrastructura şcolară au crescut în ultimul an. Se remarcă îmbunătățirile aduse din 

fonduri publice la unele instituții de învățământ.  

Privind activitatea sportivă de performanţă a sportului şcolar se poate spune că sunt: 5 Cluburi 

Sportive Şcolare și Liceul cu Program Sportiv Suceava, structuri de drept public în localităţile Suceava 

(2), Vatra Dornei, Fălticeni, Gura Humorului şi Rădăuţi, care participă în competiţiile naţionale oficiale 

la 15 ramuri de sport. Aceste structuri sportive au obţinut rezultate la: atletism, handbal, canotaj, schi 

biatlon, lupte, sanie, judo, tir sportiv, tir cu arcul , nataţie, volei,  în cadrul competiţiilor naţionale 

oficiale. 

 La nivelul judeţului Suceava sunt constituite un număr de 175 asociaţii sportive care să 

reprezinte unităţile şcolare la nivel urban şi rural. Dintre acestea 71 sunt în mediul urban şi 104 în 

mediul rural. Din totalul de 335 asociaţii sportive, 160 au participat la acţiuni din calendarul sportiv 

judeţean. 

 A fost constituit Registrul Județean al Bazelor Sportive Școlare prin înscrierea tuturor bazelor sportive 

aparținând unităților de învățământ din județ.   
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 De asemenea au demarat demersurile privind înființarea Asociațiilor Județene pe ramură de 

sport: Oină și Canotaj dar și acțiunile de modificare și actualizare a statutelor Asociațiilor Județene de 

Atletism, Lupte și Baschet.  

      În judeţul Suceava nu există un Cabinet Judeţean de Medicină Sportivă şi nici medic cu această 

specializare. Totuşi asistenţa medicală şi acordarea vizelor pentru sportivi precum şi unele cazuri de 

recuperare în urma accidentelor în sport este asigurată de către domnul doctor Schacter Edgar medic cu 

specialitate CFM. Acesta acordă asistenţă medicală şi vizele la cabinetul din cadrul Policlinicii Suceava 

dar şi în spaţiul corespunzător asigurat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava la sediul 

propriu. 

 În anul 2020, DJST Suceava nu a alocat fonduri pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a 

Programelor P1 ,,Sportul de Performanţă’’ şi P 2 ,,Sportul pentru Toţi’’ din cauza faptului că nu au 

existat fonduri corespunzătoare acestui capitol bugetar . 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava s-a implicat în constituirea structurilor 

sportive în localităţile din judeţul Suceava. Astfel l-a nivelul oraşelor s-au constituit 19 cluburi sportive 

de drept public şi 98 cluburi de drept privat, toate sub îndrumarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi 

Tineret Suceava. 

La nivelul comunelor s-a constituit un număr de 168 asociaţii sportive a căror secţii participă 

împreună cu cele ale cluburilor sportive la competiţiile prevăzute în calendarul judeţean la 19 ramuri de 

sport.  

 Pentru domeniul TINERET în anul 2020 a fost alocat bugetul pentru urmatoarele programe: 

*Programul P1 Centre de tineret  –        11366,58  lei; 

*Programul P2 Proiecte proprii -            34950,42 lei; 

*Concursul Local de Proiecte -               66621 lei                                               

         Pentru activităţile derulate s-au atras fonduri în cuantum de 112938 lei. Acţiunile derulate, au fost 

diverse, antrenând un număr de aproximativ 1120 de tineri. Spre deosebire de anul 2019, cele mai multe 

dintre proiecte s-au desfasurat cu tinerii din județ, în sensul atragerii unui numar mai mare de tineri care 

să participe regulat la activități desfășurate de coordonatorul centrului sau de instituțiile și ONG-urile 

partenere. 

                Este de menţionat de asemenea faptul că în anul 2020 s-a continuat colaborarea cu ONG-urile  

cu care DJST Suceava are parteneriate încă din anii 2005-2006 şi de asemenea s-au continuat 

parteneriatele cu ONG-uri tinere, la început de drum (Fundația Județeană pentru Sporti și Tineret 

Suceava)  dar şi colaborări noi cu instituţii publice care demonstrează, prin specificul activităţii lor, 

deschidere spre tineret (Centrul Cultural Bucovina, Primăria Suceava, Consiliul Județean Suceava). 

Ca si in anii precedenți, în unele acţiuni de tineret, mai ales cele cu consilierea și orientarea profesională 

parteneri ca Direcţia pentru Sănătate publică Suceava, Instituția Prefectului, Centrul de Evaluare, 
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Prevenire şi Consiliere Antidrog Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Inspectoratul Judeţean 

de Poliţie Suceava, Centrul Judeţean de Resurse Educaţionale Suceava, Agenţia Naţională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. 

În ceea ce priveşte Concursul local de proiecte pentru tineret în anul 2020 au fost finanţate 5 

proiecte:  

- Implicarea tinerilor cu dizabilitati in viata sociala  - Asociația Bucovina pentru Toți,  

-          Volunteer  Asociația Creativities, 

-          Viitor pentru Tineri – Asociatia Tinerilor Responsabili  (ASTRE) 

-          Tabara de Creatie  - Asociatia Juventus, 

-         Viata tinerilor din prezent  prin imagini – Asociatia youth can do it      

 Suma alocată finanţării de la buget a proiectelor a fost de 66.621 lei . Numărul de tineri 

participanţi la aceste proiecte a fost de 2500, beneficiarii fiind un număr de aproximativ 7500 de tineri. 

 Activitatea DJST Suceava s-a derulat în anul 2020 sub auspiciile parteneriatului, atât la nivelul 

structurilor neguvernamentale, cât şi la nivelul instituţiilor publice şi administraţiei publice locale, 

proiectele derulate în acest an au fost axate pe nevoile reale ale tinerilor.                

Activitatea de tabere si turism școlar 

 Aceasta a fost planificată să se desfășoare în conformitate cu prevederile și regulamentele 

Ministerului Tineretului și Sportului privind Taberele sociale și taberele destinate persoanelor cu 

handicap.  

Pentru anul 2020 nu au fost alocate fonduri și locuri în tabere și centrele de agrement ale Ministerului 

Tineretului și Sportului din cauza Pandemiei de Covid 19 și a restricțiilor legale impuse de legislație. 

 De asemenea menționăm că prin demersul institutit de către Ministerul Tineretului și Sportului a 

fost preluată Tabară Bucșoaia de la Primăria orașului Frasin, prin Hotărâre de Guvern 810/2020. 

Aceasta a fost declarată ca Centru de Agrement pentru Tineret fiind bun de interes național. După 

predarea-primirea Taberei Bucșoaia aceasta a intrat pe lista scurtă pentru finanțarea reconstruiri acesteia 

de către Compania Națională de Investiții. 

 

 

Capitolul XVII - POLITICI PENTRU DIASPORĂ 
 

În ceea ce privește relația cu diaspora, reprezentanți din diaspora au răspuns inițiativei 

CONSILIULUI JUDEȚEAN SUCEAVA de a implementa, în luna august 2020, un proiect de 

promovare a județului Suceava, din punct de vedere turistic. Totodată, au fost sprijiniți românii din 

diaspora cu informații privind condițiile de întoarcere în județ în perioada pandemiei, precum și prin 

intermedierea unor legături cu instituții din județ pentru soluționarea unor petiții. 
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În cadrul secțiunii Relația cu diaspora de pe site-ul consiliului județean și pe contul de Facebook, 

au fost postate peste 200 de articole conținând informații utile pentru sucevenii din diaspora. 

Având în vedere ca anul 2020 a fost un an cu totul deosebit datorită pandemiei de COVID -19 cu 

care ne –am confruntat, și a fost impuse stăre de urgență/stăre de alertă, pentru a veni în sprijinul 

cetățenilor aflați peste hotare care s–au adresat INSTITUȚIEI PREFECTULUI -  JUDETUL 

SUCEAVA si care au solicitat 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. 

Având în vedere contextul epidemiologic al pandemiei COVID 19 cu care ne am confruntat, 

instituțiile publice, autoritățile locale, agenții economici, societatea civilă, mass-media printr-un efort 

consolidat și integrat au avut un obiectiv comun și în strânsă colaborare au actionat pentru prevenirea și 

controlul  evoluției pandemiei de COVID- 19 

În situația epidemiologică fără precedent cu care ne-am confruntat pe parcursul anului 2020, 

întreaga activitatea de la nivelul județului Suceava a avut o altă dimensiune și intensitate, care prin 

eforturile conjugate ale tuturor factorilor de decizie de la nivel central, județean și local a instituțiilor cu 

atribuții în domeniu au avut o abordare de mare responsabilitate pentru prevenirea și gestionarea în bune 

condiții a acesteia, astfel încât sănatatea populației și activitatea economică să fie cât mai puțin afectate.  

                                                        

 

P R E F E C T, 

 

Gheorghe Alexandru MOLDOVAN 


