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CENTRALIZATOR 
 

CAPITOL OBIECTIVE TOTAL 
ACT. 

REALIZAT 
în anul 2021 

IN CURS DE 
REALIZARE  

2021 

PERMANENT  NE 
REALIZAT 

I. MINISTERUL FINANȚELOR  17 37 12  25  
II. MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI 

PROIECTELOR EUROPENE  
3 15 7 8   

III. MINISTERUL ECONOMIEI 
ANTREPRENORIATULUI ȘI 
TURISMULUI  

4 14 8   6 

IV. MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI 
PĂDURILOR  

18 50 43  7  

V MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI 
INFRASTRUCTURII 

4 17 11 6   

VI MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI 

2 9 9    

VII MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 
DEZVOLTĂRII RURALE  

42 46 23  23  

VIII. MINISTERUL CERCETARII, 
INOVARII ȘI DIGITALIZARII 

4 26 25 1   

IX. MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECTIEI 
SOCIALE 

11 46 34  12  

X. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  9 31 25  4 2 
XI. MINISTERUL. EDUCAȚIEI 6 80 62  18  
XII. MINISTERUL TINERETULUI SI 

SPORTULUI 
6 12 11 1   

XIII. MINISTERUL CULTURII 
(PATRIMONIU SI MINORITATI 
NATIONALE) 

5 38 6  31 1 

XIV. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 32 78 47  27 4 
XV MINISTERUL AFACERILOR 

EXTERNE 
1 9   9  

 TOTAL 164 508 323 16 156 13 
 



 
 
I. MINISTERUL FINANTELOR 
 

Nr. crt. 
Obiectivul /Actiunea  

 
Instituţia 

responsabilă 
Termen 

 de finalizare 
Stadiul la 31.12.2021 

I.1. Prevenirea și combaterea fraudei fiscale  

I.1.1 
Verificarea realităţii şi legalităţii sumelor cuprinse în 
cererile de rambursare a TVA solicitate de agenţii 
economici. 

AJFP Suceava Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
În  anul 2021 s-au soluţionat un număr de 

242 rambursări anticipate la Persoane 
Juridice în valoare de 11.046.641 lei, s-a 
respins 737.402 lei şi admis 10.309.239 

lei. La Persoane Fizice s-au soluţionat un 
număr de 47 rambursări anticipate în 
valoare de 1.259.041 lei, s-a respins 
66.660 lei, s-a admis 1.192.381 lei. 

I.1.2 

Verificarea agenţilor economici cu privire la modul de 
calculare, evidenţiere şi virare în cuantumurile şi la 
termenele stabilite de lege a obligaţiilor faţă de bugetul 
de stat; se va acorda prioritate agenţilor economici ce 
desfăşoară activităţi în domenii cu grad de risc ridicat în 
producerea evaziunii (energetice, alcool, tutun, 
agroalimentare, transport, turism, construcţii, lemn, forţă 
de muncă), precum şi a celor care înregistrează restanţe 
la plată, care nu depun deconturi sau care au TVA de 
rambursat mai multe luni în decursul unui an şi nu 
solicită rambursarea acestuia. 

AJFP Suceava Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
La contribuabilii Persoane Juridice s-au 
efectuat un număr de 561 acţiuni, din 
care: 458 inspecţii fiscale parţiale, 103 
controale inopinate si cercetări la fata 
locului, stabilindu-se sume suplimentare 
in valoare de 44.848.473 lei. 
 
S-au efectuat un număr de 285 actiuni de 
control(inspecţii fiscale parţiale, 
controale inopinate si cercetari la fata 
locului) la agenţi economici ce desfăşoară 
activităţi în domenii cu grad de risc 
ridicat în producerea evaziunii 
(energetice, alcool, tutun, agroalimentare, 
transport, turism, construcţii, lemn, forţă 
de muncă), stabilindu-se sume 
suplimentare de 29.680.459 lei, totodată 
diminuându-se pierderea fiscală cu 
23.048.660 lei, astfel:  
         -agroalimentare – s-au efectuat 36 
controale, s-au stabilit sume în valoare de 
1.618.753 lei, s-a diminuat pierderea cu 



suma de 8.786.819 lei, s-a instituit o 
decizie de masuri asiguratorii pentru 
suma de 185.142. 
          -transport – s-au efectuat 112 
controale, s-au stabilit sume în valoare de 
2.664.735 lei, s-a diminuat pierderea cu 
suma de 6.770.501 lei. 
        -turism – s-au efectuat 11 controale, 
s-au stabilit sume în valoare de 152.351 
lei. 
        -construcţii – s-au efectuat 58 
controale, s-au stabilit sume în valoare de 
19.823.198 lei, s-au instituit 2 decizii de 
masuri asiguratorii pentru suma de 
14.642.639. 
        -lemn – s-au efectuat 66 controale, 
s-au stabilit sume în valoare de 1.906.225 
lei, s-a diminuat pierderea cu suma de 
7.491.340 lei. 
       - forţă de muncă - s-au efectuat 2 
controale, s-au stabilit sume în valoare de 
3.515.197 lei. 
 
In ceea ce priveste alte domenii de 
activitate - s-au efectuat 276 de actiuni 
de control(inspecţii fiscale parţiale, 
controale inopinate si cercetări la fata 
locului), stabilindu-se sume suplimentare 
de 15.168.014 lei. Totodată s-a diminuat 
pierderea cu suma de 9.500.272 lei, s-au 
instituit 2 decizii de masuri asiguratorii 
pentru suma de 2.167.979 lei. 
 
La contribuabili Persoane Fizice s-au 
efectuat un număr de 307 acţiuni de 
control, din care: 304 inspecţii fiscale 
parţiale, 2 constatări la fata locului si 1 
inopinat, stabilindu-se un total de 
5.207.220 lei. 
 



S-au efectuat un număr de 119 controale 
la agenţi economici ce desfăşoară 
activităţi în domenii cu grad de risc 
ridicat în producerea evaziunii 
(energetice, alcool, tutun, agroalimentare, 
transport, turism, construcţii, lemn, forţă 
de muncă), stabilindu-se sume 
suplimentare de 2.091.276 lei, astfel:  
         -agroalimentare – s-au efectuat 65 
controale, s-au stabilit sume în valoare de 
1.081.712 lei. 
          -transport – s-au efectuat 2 
controale, s-au stabilit sume în valoare de 
93.680 lei,    
        -turism – s-au efectuat 12 controale, 
s-au stabilit sume în valoare de 125.266 
lei. 
        -construcţii – s-au efectuat 7 
controale, s-au stabilit sume în valoare de 
103.729 lei.  
         -lemn – s-au efectuat 33 controale, 
s-au stabilit sume în valoare de 686.889 
lei, s-a instituit o decizie de măsuri 
asiguratorii pentru suma de 50.249 lei. 
       

In ceea ce priveste alte domenii de 
activitate - s-au efectuat 188 de actiuni 

de control), stabilindu-se sume 
suplimentare de 3.115.944 lei 

I.1.3. 

Efectuarea de controale încrucişate, cercetări la faţa 
locului la solicitarea structurilor ANAF, Instituţia 
Prefectului, Corpul de Control al Guvernului etc., 
referitoare la sesizările diferitelor persoane fizice sau 
juridice care semnalează fapte de evaziune săvârşite de 
agenţi economici. 

AJFP Suceava Permanent            

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
Din cele 868 acțiuni de la pct.I.2, 18 
acțiuni s-au efectuat la solicitarea ANAF 
(10 inspecţii fiscale parţiale, 6 controale 
inopinate și 2 cercetari la fata locului). 
 
În perioada ianuarie – decembrie 2021 la 
contribuabili Persoane Juridice s-au 
întocmit un număr de 109 Verificări 
documentare stabilindu-se sume in 
valoare de 5.839.439 lei. 



 
În perioada ianuarie – decembrie 2021 la 
contribuabili Persoane Fizice s-au 
întocmit un număr de 76 Verificări 
documentare stabilindu-se sume in 
valoare de 234.064 lei. 
 
 

I.2. Îmbunătățirea colectării veniturilor 

I.2.1 
Realizarea la nivelul planificat şi comunicat de Direcţia 
Generală de Planificare, Monitorizare şi Sinteză din 
ANAF a programului de încasări venituri bugetare.  

AJFP Suceava Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
Gradul de realizare al programului de 

încasări venituri bugetare nete, indicator 
cumulat pentru anul 2021 a fost de 

104,34%. AJFP Suceava a încasat în anul  
2021 venituri bugetare de 3.075,54 

milioane lei, cu 127,85 milioane lei peste 
nivelul programat de 2.947,69 mil. lei. 

I.2.2 
Creșterea ratei de colectare a arieratelor recuperabile la 
persoane juridice si la persoane fizice. 
 

AJFP Suceava Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
La data de 31.12.2021: 
-rata de colectare a arieratelor 
recuperabile la persoane juridice este de 
74,28% (848.150.891 lei arierate 
recuperabile stinse din 1.141.836.984 lei 
total arierate recuperabile) 
-rata de colectare a arieratelor 
recuperabile la persoane fizice  este de 
52,17% (56.424.349 lei arierate 
recuperabile stinse din 108.152.304 lei 
total arierate recuperabile) 
-rata de colectare a arieratelor în total 
venituri colectate în an  este de 47,96% 
(936.886.752 lei total încasări și stingeri 
din arierate din 1.953.371.216 lei total 
arierate constituite) 

Prin aplicarea măsurilor de executare 
silită (somaţii, popriri, popriri terţi, 

sechestre bunuri mobile şi imobile) s-au 
încasat în perioada 01.01-31.12.2021 

141.904.748 lei, reprezentând 4,61% din 
total venituri bugetare încasate. 



I.2.3. 

Diminuarea arieratelor (evaluarea ponderii anuale a 
arieratelor fiscale totale în venituri fiscale colectate în 
an, evaluarea ponderii anuale a arieratelor recuperabile 
în total venituri colectate în anul fiscale) 

AJFP Suceava Permanent          

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
La data de 31.12.2021: 
-ponderea anuală a arieratelor fiscale 
totale în total venituri colectate în an este 
de 33,05% (1.016.484.464 lei arierate 
fiscale totale la sfârșitul anului fiscal din 
3.075.536.296 lei total venituri colectate 
în anul fiscal) 

-ponderea anuală a arieratelor 
recuperabile în total venituri colectate în 

an  este de 11,23% (345.414.048 lei 
arierate fiscale recuperabile la sfârșitul 
anului fiscal din 3.075.536.296 lei total 

venituri colectate în anul fiscal). 

I.2.4 
Acordarea de înlesniri la plată pentru societăţile cu 
dificultăţi financiare (evaluarea ponderii sumelor aflate 
în înlesniri la plată în total sume rămase de recuperat) 

AJFP Suceava Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
La data de 31.12.2021: 
-ponderea sumelor aflate în înlesniri la 
plată în total sume ramase de recuperat 
este de 26,66% (92.096.678 lei sume 
aflate în înlesniri la plată din 345.414.048 
lei total sume ce urmează a fi recuperate 
prin proceduri de colectare) 
-gradul de acordare a eșalonărilor la 
plată/ restructurări/ facilități fiscale, 
indicator agregat la nivelul anului 2021, 
este de  98,49% (4.765 decizii de 
acordare a eșalonării la plată/de 
restructurare a obligațiilor bugetare/ de 
anulare a obligațiilor accesorii/ de 
respingere a facilităților fiscale emise și 
comunicate în termenul prevăzut de lege 
din 4.838 cereri de acordare a esalonării 
la plată/ restructurare a obligațiilor 
bugetare/ anulare a unor obligații 
accesorii depuse). 

I.3. Crearea unei relații de parteneriat cu contribuabilii pentru serviciile prestate, eficientizarea și transparentizarea instituției 

I 3.1. 
Extinderea utilizării de către contribuabili a Spaţiului 
Privat Virtual. 

AJFP Suceava Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
La data de 31.12.2021 erau înrolaţi în 

Spaţiul Privat Virtual 37.043 utilizatori 
din raza de administrare a AJFP Suceava 



- persoane juridice, persoane fizice şi alte 
entităţi 

I.3.2. 

Asigurarea de servicii de calitate în ceea ce privește 
asistența contribuabili: 
-evaluarea procentului din solicitările format hârtie 
soluționate în maxim 25 zile 
-evaluarea procentului din e-mail-uri soluționate în 
maxim 20 zile 

AJFP Suceava Permanent 

 SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
La data de 31.12.2021: 
-procentul din solicitările în format 
hârtie, soluționate în maximum 25 de zile 
este de 100%. 

-procentul din e-mailuri, soluționate în 
cel mult 20 de zile este de 100%. 

I.3.3 

Îmbunătățirea continuă a activității de comunicare, 
relații publice și mass-media: 
-evaluarea  gradului de soluţionare a  solicitărilor de 
informaţii de interes public 
-evaluarea gradului de soluţionare a petiţiilor / 
sesizărilor depuse de cetăţeni 
-evaluarea gradului de soluţionare a  solicitărilor primite 
de la jurnalişti 

AJFP Suceava Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
În perioada 01.01- 31.12.2021 au fost 
primite 283 documente prin aplicația 
FORMULAR UNIC DE CONTACT. 
Gradul de solutionare a solicitarilor de 
informatii de interes public este de 100%. 
Gradul de soluționare a 
petițiilor/sesizărilor depuse de cetățeni 
este de 100%. 

Gradul de soluționare a solicitărilor 
primite de la jurnaliști este de 100%. 

I.4. Creşterea conformării voluntare 

I.4.1 
Creşterea conformării voluntare a contribuabililor la 
plata obligaţiilor fiscale. 

AJFP Suceava Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
La data de 31.12.2021 gradul de 

conformare voluntară la plata obligaţiilor 
fiscale (valoric), indicator agregat la nivel 

de an, era de 80,54%. 

I.4.2. 
Creşterea conformării voluntare a contribuabililor la 
declararea obligaţiilor fiscale 

AJFP Suceava Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
La data de 31.12.2021: 
-gradul de depunere voluntară a 
declaraţiilor, indicator agregat la nivelul 
de an, era de 95,12%.  

-gradul de depunere electronică  a 
declaraţiilor, indicator agregat la nivelul 

de an, era de 96,50%.    
I.5. Îmbunătăţirea sistemului de formare profesională 

I.5.1. 

Participarea salariaţilor la cursuri de specializare 
contribuind astfel la performanţa şi eficienţa activităţii 
instituţiei şi la creşterea competenţei profesionale a 
personalului. 

AJFP Suceava Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
Lunar, au loc acţiuni de pregătire 

profesională atât a personalului din 
conducere, cât şi a personalului de 



execuţie, cu tematica adecvată fiecarui 
domeniu de activitate, pentru actualizarea 

permanentă a informaţiilor legate de 
legislaţia fiscală, aspecte procedurale şi 
de comunicare. De asemenea, anual, se 

realizează evaluarea gradului de 
cunoaştere de către angajaţii ANAF a 

măsurilor preventive anticorupţie. 
  

I.6. 
 

Utilizarea tehnicilor de management al riscurilor in vederea cresterii colectarii taxelor in cadrul operatiunilor de vamuire 

I.6.1 Gestionarea datelor si informatiilor din surse 
interne/externe (CRMS- RIF, AFIS–MAB, CEN) 
,Institutii nationale, internationale de profil, realizarea 
de produse de analiza de risc (profile de risc tintite, 
propuneri control ulterior, alerte, etc.) si propuneri de 
masuri. 

Biroul Vamal 
Dornesti 

Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
 

I.6.2 Intensificarea cooperãrii cu celelalte institutii cu atributii 
în domeniul combaterii evaziunii Fiscale. Exploatarea 
analizelor de risc efectuate in cadrul Grupului de lucru 
Antifrauda Fiscala (DGV-ANAF-IGP-AF, constituit 
prin Ordin 909/2012). Implementare masuri specifice 
pentru combaterea evaziunii fiscale. 

Biroul Vamal 
Dornesti 

Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  

I.6.3 Aplicarea măsurilor de control al valorii în vamă la 
importul de marfuri conform prevederilor Ordinului 
DGV 4949/2007. Actualizarea periodica a bazei de date 
a autoritatii vamale utilizata in aplicarea prevederilor 
HG nr. 973/2006 

Biroul Vamal 
Dornesti 

Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  

I.6.4 Combaterea subevaluarii marfurilor puse in libera 
circulatie de catre agentii economici din raza de 
competenta a B.V.F.Dorneşti. Intocmirea de Procese 
verbale de Control si Decizii de Regularizare in vederea 
recuperarii la bugetul de stat a sumelor constatate. 

Biroul Vamal 
Dornesti 

Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  

I.6.5 . 
Verificari ulterioare privind originea marfurilor 
declarate. Intocmirea de Procese verbale de Control si 
Decizii de Regularizare in vederea recuperarii la bugetul 
de stat a sumelor constatate 

Biroul Vamal 
Dornesti 

Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  

 



I.7 Monitorizarea operaţiunilor de tranzit la nivelul biroului vamal 

I.7.1 1. Efectuarea controlului ulterior la tranzitele sosite și 
confirmate informatic pe sensul de ieșire din țară. 
(Circulara D.G.V. nr.10331/2014); 

B.V.F. Siret Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Lunar, prin Ordin de serviciu emis de 
către șeful biroului vamal, sunt desemnați 
lucrători vamali însărcinați cu efectuarea 
controlului vamal ulterior asupra 
operațiunilor vamale de tranzit care au 
fost confirmate informatic pe sensul de 
ieșire din țară. 
Astfel, în perioada 01.01 – 30.06.2021 pe 
sensul de ieșire din țară, au fost 
înregistrate și confirmate informatic un 
număr total de 21905 operațiuni din care, 
10987 operațiuni de tranzit și 10918 
operațiuni vamale de export. Nu au fost 
constatate cazuri de operațiuni de tranzit 
sau de export confirmate informatic în 
mod fraudulos . 

I.7.2 2. Efectuarea procedurii de cercetare asupra tranzitelor 
emise pe sensul de intrare la biroul vamal. 

BV Siret  Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Procedura de cercetare asupra tranzitelor 
emise pe sensul de intrare în țară la biroul 
vamal, se efectuează în baza prevederilor 
Ordinului Președintelui A.N.A.F. nr. 
1883/2016 pentru aprobarea Normelor 
tehnice de utilizare a regimului de tranzit 
sub acoperirea carnetelor TIR, precum și 
a Ordinului Președintelui A.N.A.F. nr. 
1893/2016 pentru aprobarea Normelor 
tehnice de utilizare a regimului de tranzit 
unional/comun. 
Astfel, în perioada 01.01 – 30.06.2021, a 
fost declanșată procedura de cercetare 
asupra unui număr de 9 operațiuni de 
tranzit emise de către B.V.F Siret. Nu au 
fost înregistrate cazuri de operațiuni de 
tranzit emise pentru care a fost necesară 
emiterea unei Decizii de Regularizare a 
Situației în vederea recuperării 
drepturilor vamale. 



I.8 Monitorizarea încheierii operaţiunilor de export la nivelul biroului vamal. 

I.8.1. Număr de operaţiuni de export initiate/inchise  B.V.F. Siret Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

Conform ordinelor interne aflate în 
vigoare, la Biroul Vamal de Frontieră 
Siret nu se efectuează operațiuni de 
import și de export definitive. 

Pe sensul de ieșire din țară în perioada 
01.01. – 30.06.2021 au fost închise 
informatic un număr de 10 918 operațiuni 
vamale de export. 

I.9. Creşterea eficienței controlului vamal nefiscal 

I.9.1 Numărul acţiunilor din domeniul supravegherii si 
controlului vamal nefiscal: 

- sume nedeclarate egale sau peste echivalentul a 10.000 
euro la intrarea sau la ieșirea din Uniunea Europeană 

- mărfuri contrafăcute 

B.V.F. Siret Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

In perioada 01.01. – 30-06.2021 nu au 
existat cazuri de sume nedeclarate 
egale sau peste echivalentul de 10000 
euro la intrarea sau la ieșirea din Uniunea 
Europeană. 

În perioada semestrului I 2021 au fost 
solicitate și emise călătorilor, în urma 
declarării și înaintării cererii acestora, un 
număr total de 151 de declarații vamale 
de valută. 

I.10. Creşterea eficienței controlului in domeniul produselor accizabile 

I.10.1 Numărul actiunilor din domeniile: alcool; tutun vrac; 
ţigarete; , produse energetice; 

B.V.F. Siret Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

În ceea ce privește  acțiunile și realizările 
din semestrul I 2021 situația se prezintă 
astfel: 

- Țigarete: 234 de rețineri - 5358 
pachete; 87 de rețineri de bunuri 
abandonate în favoarea statului – 2356 
pachete; 41 de rețineri în vederea 
confiscării – 11283 pachete. 

- Alcool: reținut – 77,75 litri, abandonat 
în favoarea statului – 12 litri; confiscate – 
8,5 litri. 

Se face precizarea că la nivelul B.V.F. 
Siret, în perioada 01.01. – 30.06.2021 au 
fost emise un număr de 48 Procese 
verbale de constatare și sancționare a 
contravențiilor în valoare totală de 
207000 lei, fiind încasată suma de 



190500 lei. 

Nu au fost înregistrate rețineri sau 
confiscări de tutun vrac sau produse 
energetice 

I.11 Indeplinirea planului de incasări 

I.11.1. Gradul de realizare a planului de încasări stabilit pentru 
biroul vamal pentru luna precedentă 

B.V.F. Siret Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

In perioada 01.01. – 30.06. 2021 pentru 
B.V.F. Siret, prin Planul de încasări care 
este emis lunar de către structurile 
superioare, a fost planificată suma de 
517100 lei, fiind realizată suma de 
603633 lei. 

 În concluzie, Planul de încasări a fost 
realizat în proporție de 116,73%. 

I.12. Asigurarea gestionării corespunzătoare a creanţelor fiscale datorate in vamă. 

I.12.1 Număr de operaţiuni de verificare privind exactitatea 
modului de determinare si incasare a sumelor provenite 
din creanţe fiscale datorate in vamă 

B.V.F. Siret Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

In perioada semestrului I – 2021, în 
cadrul B.V.F. Siret au fost înregistrate în 
evidențele proprii și procesate un număr 
de 10 Declarații de Regularizare a 
Situației în valoare totală de 5092 lei. 

In urma demersurilor efectuate a fost 
încasată suma de 2791 lei. 

I.13 Gestionarea eficientă a sistemelor electronice dedicate managementului riscurilor în domeniul activității financiare 

I.13.1 Responsabilizarea și, după caz instruirea, funcționarilor 
vamali în vederea utilizării optime a aplicațiilor din sistemele 
CRMS si RMF-RO 

B.V. Suceava Trimestrial  

REALIZAT 

I.14 Urmărirea şi combaterea fraudelor cu produse accizabile 

I.14.1 Urmărirea încheierii legale a mișcărilor de produse accizabile 
în regim suspensiv în aplicația EMCS-RO 

B.V. Suceava Trimestrial  

REALIZAT 

I.14.2  Acțiuni de control inopinat la agenții economici şi asupra 
mijloacelor de transport sosite la aceștia 

B.V. Suceava Trimestrial  

REALIZAT 

I.15 Utilizarea tehnicilor de management al riscurilor în vederea creşterii colectării taxelor în cadrul operațiunilor de vămuire 



I.15.1 Gestionarea datelor și informațiilor din surse interne/externe 
(CRMS- RIF, AFIS– MAB, CEN), realizarea de produse de 
analiză de risc (profile de risc, propuneri control ulterior, 
alerte, etc.) 

B.V. Suceava Trimestrial REALIZAT 

I.15.2 Aplicarea măsurilor de control al valorii în vamă la importul 
de mărfuri conform prevederilor Ordinului ANV 4949/2007. 
Aplicarea bazei de date a autorității vamale utilizată în 
aplicarea prevederilor HG nr. 973/2006 

B.V. Suceava Trimestrial REALIZAT 

1.16 Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în domeniul resurselor proprii tradiționale 

I.16.1 Combaterea subevaluării mărfurilor puse în libera circulate 
de către agenții economici din raza de competență. 
Întocmirea de Procese verbale de Control și Decizii de 
Regularizare în vederea recuperării sumelor constatate 

B.V. Suceava Trimestrial  

REALIZAT 

I.16.2 Verificări ulterioare privind originea mărfurilor declarate, 
încadrarea tarifară şi taxele antidumping pentru mărfurile 
puse în libera circulație. Întocmirea de Procese verbale de 
Control şi Decizii de Regularizare în vederea recuperării 
sumelor constatate 

B.V. Suceava Trimestrial  

REALIZAT 

 
I.17. Consolidarea fiscală, creşterea transparenţei bugetare şi eficientizarea cheltuielilor publice 
I.17.1 Monitorizarea modului de cheltuire a banului public 

la nivelul autorității județene 
Consiliul 
Județean 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
- 66,92% față de prevederea anului 

2021 
Decalaje față de planificarea bugetară, 
apărute în implementarea unor proiecte 
și obiective de investiții cu finanțare din 
surse proprii, de la bugetul de stat și din 

surse externe. 

 
 

I.17.2 Asigurarea publicității bugetului și execuției bugetare Consiliul 
Județean 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
S-a publicat în termenul legal proiectul 
de buget pentru anul 2021, supus 
consultării publice  și bugetul inițial 
aprobat pentru anul 2021; 

- S-au publicat în termenele legale 
situațiile financiare la 31.12.2020, 



31.03.2021, 30.06.2021 și 
30.09.2021.ei. 

I.17.3 Creșterea colectării veniturilor proprii, reducerea 
debitelor neîncasate 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
111,58% gradul de încasare venituri 
proprii 
Din cele 21 de titluri executorii emise 
pentru recuperarea contribuției pentru 
finanțarea Sistemului de Management 
Integrat al Deșeurilor, conform 
eșalonărilor aprobate, s-a încasat suma de  
1.419.319,04 lei. 
La data de 31.12.2021 mai sunt de 
recuperat sume doar de la 7  
UAT-uri 
 

I.17.4 Monitorizarea Programului pentru școli al României, 
la nivelul județului Suceava 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
- Livrarea produselor în unitățile școlare 
a început din luna septembrie 2021, 
odată cu debutul anului școlar 
2021/2022. Suma alocată derulării 
acestui program, pentru anul 2021, a 
fost de 7.096.000 lei, din care s-au 
achitat 5.290.484,11 lei, beneficiind de 
produse un număr 16.062 preșcolari și 
62.189 elevi. 
 

1.17.5 Finanțarea sectorului neguvernamental în baza Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
Prin HCJ nr.62/2021 s-a aprobat 
Programul privind acordarea de 
finanțări nerambursabile în anul 2021 
din bugetul propriu al județului 
Suceava, pentru activități nonprofit de 
interes județean. 
S-a publicat Raportul final al 
finanțărilor nerambursabile pe anul 
2020 în M.O. al României, partea a VI-
a, nr.7/13.01.2021. 
Au fost organizate două sesiuni de 
proiecte cu finanțare nerambursabilă. 



Pentru prima sesiune de proiecte s-a 
publicat anunțul de participare și 
Programul anual pentru finanțări 
nerambursabile pentru anul 2021 în 
M.O. al României și în presa locală.  
S-au primit proiectele pentru finanțări 
nerambursabile, care au avut ca termen 
de depunere 31.05.2021, ora 1630. 
Comisia de evaluare a propunerilor de 
proiecte a fost numită prin Dispoziția 
Președintelui CJS nr. 506/2021.  
Pentru a doua sesiune de proiecte, 
anunțul de participare și programul de 
finanțare au fost publicate în M.O. al 
României. Comisia de evaluare a 
propunerilor de proiecte a fost numită 
prin Dispoziția Președintelui CJS nr. 
649/2021.  
S-au depus 31 proiecte, din care 4 
proiecte au fost declarate neeligibile. Au 
primit finanțare 27  proiecte, după cum 
urmează: 
- Asistență socială: 10 proiecte în sumă 
de 350.000 lei, din care s-au utilizat 
349.655 lei;  
- Programe, proiecte și acțiuni în 
domeniul cultural: 7 proiecte în sumă de 
230.000 lei, din care s-au utilizat 
223.500 lei; 

- Activități de tineret: 10 proiecte în 
sumă de 178.000 lei, din care s-au 

utilizat 175.885 lei. 
 
 
 
 
 



 
 

II. MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 
 

Nr. 
crt 

Obiectiv /Acțiune  Instituția 
 Responsabilă 

 

Termen de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2021 

II. 1 Implementare PROIECTE FONDURI EUROPENE derulate de Consiliul județean Suceava 
 

II.1 Axa rutieră strategică 1 Iași - Suceava Consiliul 
Județean 
Suceava 

2023 ÎN CURS DE REALIZARE 
Lucrări în executie  

Execuție lucrări pe cele 2 loturi, respectiv 
Lotul 1: DJ 208 limită județ Iași - Budeni - 
Dolhasca și DJ 208A Suceava - Ipotești - 

Bosanci - Udești - Liteni - Dolhasca, 
46,199 km și Lotul 2: DJ 209C Suceava - 

Frumoasa - Liteni și DJ 209D Liteni - 
Stroiești - Costâna - Dărmănești, 29,54 km 

II.2 Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școlii Gimnaziale 
Speciale „Sf. Stelian” Rădăuți 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

2023 ÎN CURS DE REALIZARE 
Derulare procedura de achizitie contract de 

executie lucrări  
Devizul general de lucrări a fost actualizat 

și aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Suceava nr.212/26.11.2021. 
Ulterior, a fost reluată procedura de 

achiziție publică privind contractarea 
lucrărilor de construcție prin anunțul de 

participare din SEAP cu nr. SCN 
1099340/30.12.2021 

II.3 Șanse egale pentru un viitor mai bun Consiliul 
Județean 
Suceava 

2023 ÎN CURS DE REALIZARE 
Derulare procedura de achizitie contract de 

executie lucrări 
A fost încheiat contractul de execuție a 

lucrărilor de construcție. Ordinul de 
începere a lucrărilor a fost dat începând cu 
data de 20.08.2021. Perioada de execuție a 

lucrărilor de construcție este de 18 luni. 
II.4 Învățământ special în zona transfrontalieră Suceava - 

Cernăuți: modern, incluziv și adecvat pieței forței de muncă 
Consiliul 
Județean 

2022 ÎN CURS DE REALIZARE 
Dotarea atelierelor școlare cu echipamente 



Suceava specifice domeniului textile, prelucrarea 
lemnului, gastronomie, construcții și 
instalații, auto 

 - Efectuare vizita de lucru în Cernăuți a 
cadrelor din învățământul special 

II.5 Smart Travel Bucovina Consiliul 
Județean 
Suceava 

2022 ÎN CURS DE REALIZARE 
A fost finalizată baza de date cu 
informațiile ce vor fi utilizate în aplicație 
din partea ambilor parteneri, acestea fiind 
ulterior și traduse în toate cele 3 limbi a 
aplicației mobile: română, engleză și 
ucraineană. 
Au fost achiziționate laptopuri pentru 
managementul proiectului. S-a organizat 
evenimentul de testare a aplicației mobile 
dezvoltate după predarea acesteia de către 
dezvoltator, eveniment în cadrul căreia au 
fost identificate o serie de probleme și 
erori la care se lucrează pentru a putea face 
recepția serviciului de dezvoltarea a 
aplicației mobile „Smart Travel 
Bucovina”. 
Au fost încheiate 2 acte adiționale pentru 

prelungirea contractului cu 10 luni. 
II.6 Creșterea calității vieții în Orașul Siret prin cultură, educație 

permanentă și spații urbane moderne 
Consiliul 
Județean 
Suceava 

2023 ÎN CURS DE REALIZARE 
Documentația tehnico-economică a fost 

verificată, conform procedurilor, de către 
experții Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Est. Procedura de achiziție 
a lucrărilor de construcție s-a finalizat cu 
încheierea contractului de lucrări, ordinul 
de începere fiind dat începând cu data de 

03.12.2021. De asemenea, a fost demarată 
procedura de achiziție a serviciului de 

dirigenție de șantier, termenul de 
deschidere a ofertei fiind 17.01.2022. 

II.7 Parc stiintific si tehnologic Consiliul 
Județean 
Suceava 

2023  ÎN CURS DE REALIZARE 
A fost demarată procedura de achiziție 
pentru contractul de proiectare-execuție 



lucrări, termenul estimat pentru începerea 
lucrărilor fiind luna martie 2022 

II.8 Îmbunătățirea calității serviciilor medicale minim invazive în 
regiunea transfrontalieră România - Ucraina 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

2022 ÎN CURS DE REALIZARE 
Au fost achiziționate și recepționate, în 

baza contractelor de furnizare încheiate, 2 
aparate medicale pentru ventilația 

artificială a plămânilor și 1 
electrocardiograf cu 12 canale ce au intrat 
în dotarea secției ATI a Spitalului Județean 

de Urgență Sf. Ioan cel Nou Suceava. A 
fost realizată publicitatea și informarea 

proiectului prin publicarea în presa locală, 
în data de 03.08.202 

II.9 Management administrativ performant și orientat către 
cetățeni la nivelul UAT - Județul Suceava 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

2021 REALIZAT 
 

Elaborarea și aprobarea Strategiei de 
Dezvoltare a Județului Suceava pentru 

perioada 2021 – 2027 
II.10 Îmbunătățirea infrastructurii de transport în zona 

transfrontalieră  Suceava  -  Cernăuți ( Izvoarele Sucevei - 
Shepit) 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

2022 
 

ÎN CURS DE REALIZARE 
 S-a demarat procedura de achiziție publică 
pentru încheierea contractului de lucrări 
pentru obiectivul de investiție 
„Modernizare DJ 175 Izvoarele Sucevei - 
frontiera Ucraina, km 43+600 – 46+600, 
județul Suceava”. 
Totodată, s-au încheiat 5 contracte pentru 

servicii pentru interpretariat, servicii 
pentru organizare evenimente, servicii de 

traduceri autorizate, servicii de vizibilitate, 
precum și furnizarea materialelor de 

informare și comunicare (roll-up, pliante). 
II.2 Implementare PROIECTE de investiții derulare la nivelul județului Suceava din exercițiul financiar 2014-2020 

 
II.2.1 Monitorizare implementare PROIECTE de investiții din 

FONDURI PROPRII aflate în derulare la nivelul județului  
Instituția 

Prefectului –
județul Suceava 

semestrial  REALIZAT 
cu raportare semestriala  

CL și APL au alocat fonduri pentru 187 
unități de învățământ preuniversitar în 
vederea asigurării cu pază, împrejmuirea 
cu gard, achiziționarea sau mentenanța 



sistemului de supraveghere audio-video 
 

II.2.2 Monitorizare implementare PROIECTE de investiții din 
FONDURI GUVERNAMENTALE aflate în derulare la 
nivelul județului 

Instituția 
Prefectului –

județul Suceava 

semestrial REALIZAT 
cu raportare semestriala 

II.2.3 Monitorizare implementare PROIECTE de investiții din 
FONDURI EUROPENE aflate în derulare la nivelul județului 
Suceava  

Instituția 
Prefectului –

județul Suceava 

semestrial REALIZAT 
cu raportare semestriala 

9 proiecte CJ Suceava; 174 proiecte 
autoritățile publice locale (POR, PNDR, 
POCU, POIM, Programului Operațional 
Comun România - Ucraina 2014-2020) 

II.2.1  Monitorizarea modului de implementare a proiectelor cu 
finanțare din alte fonduri  de la nivelul Suceava   

Instituția 
Prefectului –

județul Suceava 

Semestrial 
 
 

REALIZAT 
cu raportare semestriala 

II.3                   Monitorizare implementare Programul Național de Relansare și Reziliență PNRR 
 

II.3.1 Diseminarea de informații privind operaționalizarea 
Mecanismului de Redresare și Rezilientă MRR și crearea 
cadrului instituțional și financiar de implementare a 
proiectelor din Programul Național de Relansare și Reziliență 
PNRR 

Instituția 
Prefectului –

județul Suceava 

Lunar/ori de 
cate ori este 

necesar 

REALIZAT 
După ce a fost aprobat 

II.3.2 Monitorizarea portofoliului de proiecte pentru demararea 
implementării în perioada 2021-2027 la nivelul  județului 
Suceava, prin PNRR 

Instituția 
Prefectului – 

județului 
Suceava 

semestrial   REALIZAT 
cu raportare semestriala 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI  
 

Nr. 
 crt. 

 
Obiectivul/ 

 
Acțiunea 

Instituția 
responsabilă 

Termen de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2021 

III.1 Implementarea Programelor de sprijin destinate revenirii economice post COVID -19 
 

III.1.1 Diseminarea de informații privind 
operaționalizarea Programelor de sprijin  
destinate revenirii economice post COVID -
19 
Programe pentru Promovare la Export PPE 
Programe pentru susținere a 
internaționalizării operatorilor economici  
români, PINT, Programul pentru cooperare 
româno –elvețian PCER ,  
Programe pentru susținerea IMM urilor 
Dezvoltarea sectorului economiei circulare 
Programe de finanțare pentru utilizarea 
tehnologiei verzi si altele  
Programe pentru dezvoltarea sectorului 
digital  

Instituția 
Prefectului 

Lunar sau ori de 
câte ori este necesar  

REALIZAT 
Actiunea continua în perioada pandemică: 

Se realizează lunar sau ori de cate ori situația 
o impune prin serviciul de specialitate 

 

III.1.2 Monitorizarea modului de implementare a 
Programelor de sprijin la nivelul județului 
Suceava  

Instituția 
Prefectului 

semestrial REALIZAT 
 Se raporteaza  semestrial sau ori de cate ori 
este solicitata prin serviciul de specialitate 

 
III.2 Resurse minerale 

 
III.2.1 Monitorizarea modului de implementare a 

Programelor anuale de reconstrucție 
ecologică  a minelor închise  

Instituția 
Prefectului 

2021 REALIZAT 
Actiune anuala   

 
III.2.2 Monitorizarea modului de implementare a 

Programelor pentru închiderea a haldelor și 
iazurilor de decantare din sectorul minier  

Instituția 
Prefectului 

2021 REALIZAT 
Actiune anuală  

 
III.3 Susținerea județului Suceava, ca destinaţie turistică pe piaţa națională și internaţională a turismului 

 
III.3 1 Monitorizare mod de implementare Programe 

pentru reconversia zonelor miniere  în 
Instituția 

Prefectului –
2021  REALIZAT 

Actiune anuala 



destinatii turistice  județul Suceava 
I.3.2 Monitorizare mod de implementare  Programe 

pentru dezvoltarea destinațiilor turistice t 
Instituția 

Prefectului –
județul Suceava 

2021 REALIZAT 
Actiune în parteneriat cu Consiliul Județean 

III.3.3 Târgul de Turism al României, 18-21 februarie 
2021, Virtual 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

februarie 2021 REALIZAT  
Evenimentul s-a desfășurat online și a 

înregistrat prezența a 127 de expozanți, din 5 
țări (România, Bulgaria, Grecia, Tunisia, 

Muntenegru). Peste 10.000 de persoane s-au 
înregistrat online pe platforma care a găzduit 

ediţia din primăvară a TTR, generând un 
număr de 30.000 de vizite pe parcursul celor 

4 zile de desfășurare a târgului. Standul 
virtual al Bucovinei a fost personalizat, 
interfața cu vizitatorul având 10 oferte, 
respectiv: Mănăstirile și bisericile din 

Bucovina, Tradiții, obiceiuri și meșteșuguri 
din Bucovina, Suceava - Destinație 

Europeană de Excelență, Rute cultural 
turistice în Bucovina, Evenimente din 

Bucovina, Bucovina multietnică, Ecoturism 
în Bucovina, Turism activ în Bucovina, 

Turism balnear în Bucovina, Cazare și oferte 
de vacanță în Bucovina. 

III.3.4 Târgul Internațional de Turism UTAZAS 
Budapesta, Ungaria, 6-9 mai 2021 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

mai 2021 NEREALIZAT 
ANULAT ( din cauza pandemiei)  

Manifestarea nu a mai fost inclusă în Lista 
manifestărilor aprobate de consiliul județean 

III.3.5 Târgul Internațional de Turism Ferien Messe 
Viena, Austria, 7-9 mai 2021 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

mai 2021 NEREALIZAT 
ANULAT ( din cauza pandemiei)  

Participarea la acest eveniment a fost 
considerată inoportună întrucât formatul de 
desfășurare on-line nu garantează obținerea 

rezultatelor așteptate în promovarea 
destinației turistice Bucovina. 

III.3.6 Târgul Internațional de Turism BIT Milano, 
Italia, 9-11 mai 2021 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

mai 2021 NEREALIZAT 
ANULAT ( din cauza pandemiei)  

Manifestarea nu a mai fost inclusă în Lista 
manifestărilor aprobate de consiliul județean 



III.3.7 Târgul internațional de turism FITUR Madrid, 
Spania, 19-23 mai 2021 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

mai 2021 NEREALIZAT 
ANULAT ( din cauza pandemiei)  

Manifestarea nu a mai fost inclusă în Lista 
manifestărilor aprobate de consiliul județean 

III.3.8 Târgul Internațional de Turism IMTM Tel 
Aviv, Israel, 15-16 iunie 2021 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

iunie 2021 NEREALIZAT 
ANULAT ( din cauza pandemiei)  

 
 

III.3. 9 Târgul internațional de turism Tour & Travel, 
Varșovia, Polonia, 25-27 noiembrie 2021 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

noiembrie 2021 NEREALIZAT 
ANULAT ( din cauza pandemiei)  

 
III.4 Protecția consumatorului  

 
III.4.1 Eficientizarea activității de control din cadrul 

Comisariatului Județean de protecția 
Consumatorului  

OJPC Suceava 2021 REALIZAT  
În anul 2021 s-au efectuat  

- total actiuni de control 1000; 
- total pvcc-uri incheiate 446; 
- valoarea totala a produselor oprite definitiv 
de la comercializare – 8515lei ; 
- valoarea totala a produselor oprite temporar 
de la comercializare – 11148lei ; 
- valoarea amenzilor aplicate –862700lei; 

- valoarea amenzilor incasate –190700lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 
 
 
Nr. 

crt. 
Obiectivul/ 
Acţiunea 

Instituţia 
 

responsabilă 

Termen de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2021 

IV.1. Calitatea aerului şi protecţia atmosferei 
 

IV.1.1. Urmărirea derulării și recepția serviciilor prestate pentru 
funcţionarea echipamentelor instalate în cele 4 staţii 
automate aparţinând RNMCA, conform contractului nr. 
11/2019 al MM cu grupul de firme Orion   

APM 
Suceava 

permanent SE DERULEAZA IN PERMANENȚĂ 
Actiunea realizată conform programării pe 
anul 2021 

IV.1.2. Monitorizarea îndeplinirii 
 obiectivelor de calitate a datelor (captura minimă de date 
specifică fiecărui poluant prevăzut pentru evaluarea 
calităţii aerului) și raportarea lunară la ANPM  

APM 
Suceava 

lunar, până în 20 
a lunii 

 SE DERULEAZA IN PERMANENȚĂ 
Actiunea realizată conform programării pe 
anul 2021  cu raportare lunară  

IV.2. Situri contaminate şi chimicale 
 

IV.2.1. Identificare/ inventarierea siturilor potenţial contaminate APM 
Suceava 

permanent SE DERULEAZA IN PERMANENȚĂ 
Actiunea realizată conform programării pe 
anul 2021 

IV.3. Biodiversitate şi arii protejate 
 

 

IV.3.1. Monitorizare și estimare a efectivelor de urs, lup, râs şi 
pisică sălbatică din judeţul Suceava 

APM 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
S-a realizat acțiunea de primăvară de 
evaluare a efectivelor pentru speciile de 
animale sălbatice strict protejate urs, lup, 
râs, pisică sălbatică. Urmează cea de 
toamnă. 

 

IV.4 Combaterea schimbărilor climatice 

IV.4.1. 
Evaluarea conformării operatorilor economici cu 
prevederile legale privind  emisiile de gaze cu efect de 
seră și adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 
 REALIZAT  

Efectuat 7 controale 

IV:4.2 
Verificarea respectării prevederilor Regulamentului (CE) 
nr. 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul 
de ozon 

G..N.M.-C.J. 
Suceava 

2021 
REALIZAT  

Efectuat 5 controale  



IV.4.3 
Parteneriate cu instituțiile de învățământ din județ pentru 
participarea elevilor la acțiuni  
 

DIRECȚIA 
SILVICĂ 

2021 
REALIZAT  

31 de acțiuni și parteneriate realizate 

IV.4.4. 

Îmbunătățirea gradului de conștientizare și informare prin 
consultarea și participarea tuturor factorilor interesați 
(persoane fizice și juridice) în luarea deciziilor privind 
mediul și domeniul forestier. 
 

DIRECȚIA 
SILVICĂ 

2021 

REALIZAT  
25 de consultări cu factorii interesați 

IV.5 Managementul apelor și solului 

IV.5.1. 
Verificarea unitatilor administrativ-teritoriale cu privire la 
implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea 
apelor uzate urbane. 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 
REALIZAT  

Efectuat 36 controale 

IV.5.2. 

Colaborare interinstituţională in scopul verificarii stării de 
salubrizare a cursurilor de apă, a şanţurilor şi rigolelor în 
toate localităţile judeţului Suceava, pentru asigurarea 
secţiunilor de scurgere a apelor mari. 
Asigurare participare in Grupul de Suport Tehnic pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, 
fenomene meteorologice periculoase, accidente la 
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale. 

- Institutia 
Prefectului – 
judetul 
Suceava 
- G.N.M.-C.J. 
Suceava 
- I.S.U. 
Suceava 
- S.G.A. 
Suceava 
- 
Administraţii 
publice locale 

Permanent/ 
31.12.2021 

SE DERULEAZĂ ÎN PERMANENȚĂ  
În cursul anului au fost  efectuate verificări 

în cele 114 uat –uri  
 
 
 

 În cursul anului a fost  asigurata 
participarea în GST  pentru gestionarea 
situațiilor de urgență  generate de 
fenomene meteorologice periculoase  

IV.5.3. 

Urmărirea stadiului de realizare a lucrărilor de 
reconstrucţie ecologică efectuate/necesar a fi efectuate 
pentru reabilitarea perimetrelor miniere cu activităţi 
sistate şi pentru punerea în siguranţă şi ecologizarea 
iazurilor de decantare. 

- G.N.M.-C.J. 
Suceava 
- I.S.U. 
Suceava 
- S.G.A. 
Suceava 

31.12.2021 

REALIZAT  
Efectuat 2 controale 



IV.5.4. 

Colaborarea interinstituţională şi asigurarea suportului 
logistic conform competenţelor legale în cazul 
iminenţei/apariţiei de riscuri/dezastre ecologice pentru 
identificarea potenţialelor riscuri ecologice, stabilirea 
măsurilor de prevenire/ diminuare/înlăturare şi 
monitorizare a realizării acestora, în vederea creşterii 
gradului de siguranţă a cetăţenilor. 

- G.N.M.-C.J. 
Suceava 
- I.S.U. 
Suceava 
- S.G.A. 
Suceava 
- 
Administraţii 
publice locale 

Permanent/ 
31.12.2021 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Efectuat 4 controale 

IV.6 Reciclare și economie circulară 

IV.6.1. 
Verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de 
guvernanţă privind gestionarea deşeurilor municipale 
(conform PNGD); 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 
REALIZAT 

Efectuat 217 controale 

IV.6.2. 

Monitorizarea obiectivelor aferente Planului Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor privind realizarea/functionarea 
celor două depozite ecologice, precum şi a depozitelor de 
deşeuri neconforme clasa “b” închise și a spatiilor de 
stocare cu activitatea incetata. 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 

REALIZAT 
Efectuat 14controale 

IV.6.3. 
Verificarea operatorilor care colectează, valorifică, si/sau 
tratează deşeuri periculoase, deseuri nepericuloase si 
deşeuri din ambalaje. 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 
REALIZAT 

Efectuat 29 controale 

IV.6.4. 
Controale pentru respectarea prevederilor legislaţiei 
privind acumulatorii uzaţi si anvelopele uzate. 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 
REALIZAT 

Efectuat 13 controale 

IV.6.5. 

Controale privind transferul de deşeuri conform 
Regulamentului (CE) 1013/2006 privind transferurile de 
deșeuri, la expeditori şi destinatari, precum si la punctele 
de trecere a frontierei. 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 

REALIZAT 
Efectuat 20controale 

IV.6.6. 

Verificarea conformării operatorilor ce desfăşoară 
activităţi conform Programului Naţional de reînnoire a 
parcului auto (“Rabla”) în legătură cu vehiculele scoase 
din uz. 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 

REALIZAT 
Efectuat  7 controale 

IV.7 Calitatea aerului și protecția atmosferei 

IV.7.1. 
Controlul şi monitorizarea activităţilor ce intră sub 
incidenţa Directivei 2010/75/UE privind emisiile 
industriale – Directiva IED. 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 
REALIZAT 

Efectuat 9 controale 



IV.7.2. 

Verificarea operatorilor/activitatilor ce pot cauza depasiri 
ale valorii limita de 50 µg/mc la pulberi in suspensie (PM 
10, PM 2,5), la statiile de monitorizare a calitatii aerului 
din jud. Suceava. 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

Permanent/ 
31.12.2021 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Efectuat 13 controale 

IV.7.3. 

Verificarea respectării prevederilor H.G. nr. 735/2006 
privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili 
datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, 
lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor 
vehiculelor (COV), ale H.G. nr. 322/2013 privind 
restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în 
echipamentele electrice și electronice (EEE) si ale 
Regulamentului (CE) nr. 850/2004 privind poluanții 
organici persistenți (POPs). 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 

REALIZAT 
Efectuat 11 controale 

IV.7.4. 
Colaborare cu alte institutii (A.P.M., I.S.U., I.P.J., I.J.J.) 
cu atribuții de monitorizare a calității aerului și 
intervenție. 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

Permanent/ 
31.12.2021 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
 

IV.8 Situri contaminate și chimicale 

IV.8.1. 

Inspecţia, controlul şi monitorizarea activităţilor, 
instalaţiilor şi amplasamentelor (de tip risc major şi 
minor) care prezintă pericole de accidente în care sunt 
implicate substanţe periculoase – Directiva 2012/18/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului (Directiva 
SEVESO III). 

- G.N.M.-C.J. 
Suceava 
- I.S.U. 
Suceava 
- A.P.M. 
Suceava 

31.12.2021 

REALIZAT 
Efectuat 7 controale 

IV.8.2. 

Controlul respectarii prevederilor Regulamentului (CE) 
1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice (REACH) şi ale 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor. 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 

REALIZAT 
Efectuat 14 controale 

IV.8.3. 
Verificarea respectării prevederilor Regulamentului 
528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și 
utilizarea produselor biocide. 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 
REALIZAT 

Efectuat 13 controale 

IV.9 Biodiversitate și arii protejate 

IV.9.1. 
Verificarea activităţilor desfăşurate în arii naturale 
protejate/siturile Natura 2000 din jud. Suceava. 

- G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 
REALIZAT 

Efectuat 24 controale 



IV.9.2. 
Inspecții privind conformarea microhidrocentralelor din 
interiorul si din afara ariilor naturale protejate/siturilor 
Natura 2000. 

- G.N.M.-C.J. 
Suceava 
- S.G.A. 
Suceava 

31.12.2021 

REALIZAT 
Efectuat 44 controale 

IV.9.3. 

Verificarea operatorilor cu activitati de extracţie agregate 
minerale (inspectii defalcate la balastiere/cariere/iazuri 
piscicole cu extracţie de agregate) – din interiorul si din 
afara ariilor naturale protejate/siturilor Natura 2000. 

- G.N.M.-C.J. 
Suceava 
- S.G.A. 
Suceava 

31.12.2021 

REALIZAT 
Efectuat 23 controale 

IV.9.4. 

Verificarea operatorilor ce intra sub incidenta 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 privind obligaţiile 
care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi 
produse din lemn. 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 

REALIZAT 
Efectuat 2  controale 

IV.9.5. Controlul activităţii grădinilor zoologice şi a menajeriilor. 
G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 
REALIZAT 

Efectuat 3 controale 

IV.9.6. 

Inspecţie şi control în scopul combaterii traficului ilicit cu 
specii incluse în anexele Regulamentului (CE) nr. 
338/1997 şi ale Convenţiei CITES privind comerţul 
internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale 
de dispariţie. 

G.N.M.-C.J. 
Suceava 

31.12.2021 

REALIZAT 
 

 
Efectuat 6 controale 

 

IV.10 
Program Multianual Împădurire 

 

IV.10.1 
Regenerarea pădurilor în fondul forestier 
proprietate publică a statului – 1.848 ha 

Directia silvică 
31.12.2021 

REALIZAT  
1935 ha păduri regenerate  

IV.10.2 
Executarea lucrărilor  de îngrijire în arborete 
proprietate publică a statului – 11.476 ha 

Directia silvică 
31.12.2021 

REALIZAT  
11728 ha parcurse cu lucrări de îngrijire 

IV.11 
Acces public al cetățenilor în păduri 

 

IV.11.1 

Punerea în funcțiune de noi drumuri forestiere – 
1,6 km 
Întreținerea drumurilor forestiere actuale – 
2.285 km  

Directia silvică 

31.12.2021 

REALIZAT 
s-au realizat lucrări de întretinere pe o 

lungime de 1063 km, în valoare de 5913 lei 

IV.12 Combaterea tăierilor ilegale de păduri și a altor practici nelegale din sistemul silvic” 

IV.12.1 

Acțiuni cu angajații Direcției Silvice Suceava și 
cu participarea reprezentaților I.P.J. Suceava, 
I.J.J. Suceava și ai Gărzii Forestiere Suceava 
pentru depistarea și reducerea tăierilor ilegale 

Directia silvică 

31.12.2021 

 REALIZAT 
Au fost 4551 actiuni, cu participarea IPJ, IJJ 

sau Garda Forestieră  



IV.12.2 
Exploatarea și valorificarea masei lemnoase – 
1356,5 mii mc 

Directia silvică 
31.12.2021 

REALIZAT 
1298,5 mii mc exploatați în anul 

2021(108%) 

IV.12.3 
Lucrări de protecție pentru menținerea unei stări 
fitosanitare normale a pădurilor – 47.197 ha 

Directia silvică 
31.12.2021 

REALIZAT  
S au realizat lucrări de protecție pe o 

suprafață de 42871ha 
IV.13 Biodiversitate și arii protejate 

 
IV.13.1 

„Evaluarea populației de mari carnivori prin 
metode științifice moderne” 

Evaluarea populației de mari carnivori pe 
fiecare specie (urs, lup, râs, pisică sălbatică) și 
fond cinegetic în parte 

Directia silvică 

31.12.2021 

REALIZAT 
S –a realizat evaluarea populației de mari 

carnivori  în primavara anului 2021 

 

IV.14 
Exploatare Lucrări Hidrotehnice şi Întreţinere cursuri de Apă 

 

IV.14.1 

Lucrări pe cursuri de apă amenajate 
 

S.G.A. Suceava 

Trim IV 2021 
Conform 

Programului de 
Gospodărire a 
Apelor aprobat 

REALIZAT 
Conform Programului de Gospodărire a 

Apelor aprobat 

IV.14.2 
Lucrări pe cursuri de apă neamenajate 
 S.G.A. Suceava 2021 

REALIZAT 
Conform Programului de Gospodărire a 

Apelor aprobat 

IV.15 Apărare împotriva inundaţiilor 

IV.15.1 
Monitorizarea punctelor critice pe cursurile de 
apă și identificarea de soluții pentru rezolvarea 
acestora; 

S.G.A. Suceava Trim IV 2021 
REALIZAT 

Conform Programului de Gospodărire a 
Apelor aprobat 

IV.15.2 

Efectuarea de controale prin sondaj de către 
responsabilii cu  

activitatea de apărare împotriva inundațiilor a 
existenței stocurilor de apărare și mijloacele de 
intervenție în caz de inundații, la primării; 

 
S.G.A. Suceava 

2021 

REALIZAT 
Conform Programului de Gospodărire a 

Apelor aprobat 

V.15.3 
Asigurarea centrului operativ pentru situaţii de 
urgenţă ; 

S.G.A. Suceava 
2021 

REALIZAT 

IV.154 
Avertizarea populaţiei în caz de producere a 
fenomenelo hidrometeorologice periculoase şi de 

S.G.A. Suceava 
2021 

REALIZAT 
În functie de avertizarile hidrologice primite 



accidente la construcţiile hidrotehnice ; de la INMH 

IV.15.5 
Supraveghere permanentă cursuri de apă S.G.A. Suceava 

2021 
REALIZAT 

IV.16 Gestionarea Calitativă a Resurselor de Apă 

IV.16.1 

Activităţi privind monitoringul calitativ al apelor  
- monitorizarea cantităţilor de apă prelevată  
- monitorizarea cantităţilor de nisipuri şi 

pietrişuri extrase din albiile cursurilor de 
apă  

S.G.A. Suceava 

Trim IV 2021 
Conform 

Manualului de 
Operare aprobat 

REALIZAT 
Realizat 100% conform Programului de 
gospodarire a apelor  și a Manualului de 

Operare 

Operare  

- verificarea modului de utilizare şi 
protecţia resurselor de apă  

- întocmirea bazei de date cu privire la 
folosirea şi protecţia resurselor de apă; 

 S.G.A. Suceava 

 
 
 

2021 
 

 
 

REALIZAT 
Realizat 100% conform Programului de 

gospodarire a apelor   

IV.16.3 

- activităţi pentru implementarea 
Directivelor Uniunii Europene în 
domeniul apelor; 

- emitere acte de reglementare  

IV.17 Activitatea de Hidrologie şi Hidrogeologie 

IV.17.1 

Monitorizarea cantitativă a resurselor de apă 
- măsurători niveluri râuri   
- măsurători niveluri lacuri  
- măsurători niveluri foraje  
- măsurători debite râuri  
- măsurători debite aluviuni în suspensie  
- măsurători precipitaţii  
- măsurători evaporări  
- măsurători nivometrice  
- întocmit studii hidrometrice - 62 

S.G.A. Suceava 
Trim IV 2021 

 

REALIZAT 
Conform Programului de Gospodărire a 

Apelor aprobat 

IV.18 
Controlul folosințelor consumatoare și neconsumatoare de apă 

 

IV.18.1 

        - număr controale planificate - 165 
        - număr controale neplanificate – conform 
situațiilor neprevăzute apărute și dispozițiilor 
conducerii unității 

S.G.A. Suceava 

Trim IV 2021 
Conform 

Planului de 
Control aprobat 

REALIZAT 
Realizat 100% controale planificate pentru 

aceasta perioada  

 



 



V. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 
 
 
Nr.crt.  

Obiectivul/Acțiunea 
 

 
Instituția 

responsabilă 
 

Termen 
de  

finalizare 
 

Stadiul la 31.12.2021 

V Transport rutier  
V.1 DRUMURI NATIONALE (DN ) Îmbunătățirea circulației pe drumurile publice 

 
V.1.1 Reparatii covoare asfaltice  refacere indicatoare DADR  Iași  

 SDN 
Suceava 

2021 REALIZAT 
Conform programului anual 

  
V.1.2 Reparatii covoare asfaltice  refacere indicatoare DADR Iași    

SDN 
Câmpulung 

Moldovenesc 

2021 REALIZAT 
Conform programului anual 

V.2 DRUMURI JUDEȚENE (DJ ) Îmbunătățirea circulației pe drumurile publice 

V.2.1 Variantă ocolire Gura Humorului  Consiliul 
Județean 
Suceava 

31.12.2023 ÎN CURS DE REALIZARE 
A fost finalizată procedura de achiziție, a fost 

încheiat contractul de servicii de elaborare Studiu 
de Fezabilitate și a fost emis ordinul de începere a 

prestării acestor servicii. 
V.2.2 Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente pe 

drumurile judeţene 
Direcţia 

judeţeană de 
drumuri şi 

poduri 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
100% 

V.2.3 Asigurarea condiţiilor materiale pentru întreţinerea 
drumurilor judeţene pe timp de iarnă 

Direcţia 
judeţeană de 
drumuri şi 

poduri 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
100% 



V.2.4 Lucrări de investiţii pe drumurile judeţene, după 
cum urmează: 
1. Modernizare DJ 175A, km.5+100–12+760, 
Câmpulung Moldovenesc - Rarău, județul Suceava 
2. Asfaltare DJ 177B, Stulpicani - Gemenea, km 
9+300- 12+230, Județul Suceava 
3. Asfaltare DJ 177E, km 0+000-3+880 Slătioara, 
județul Suceava 
4. Modernizare DJ 209L, Solonețu Nou - Pleșa, km 
6+925 -10+940, județul Suceava 
5. Modernizare DJ 291A, km 30+575-32+000 și km 
39+450-45+300, Siret - Climăuți - Frătăuții Noi,  
județul Suceava 
6. Protecție versanți pe DJ 175 B, km 15+030-
15+150, Rarău, judeţul Suceava 

Direcţia 
judeţeană de 
drumuri şi 

poduri 
Suceava 

31.12.2021 ÎN CURS DE REALIZARE 
1. Proiectare si execuție ”Lucrări de 
protecție versanți DJ 175 B Pojorâta - 
Rarău” - nu se execută lucrări din lipsa 
fondurilor; 
2. Execuție lucrări de ”Modernizare     DJ 
291 A, km 30+575-32+000, km 39+450-
45+300, Siret-Climăuți-Frătăuții Noi, 
județul Suceava” - lucrări în derulare; 
3. Execuție lucrări de ”Asfaltare DJ 177 B 
km 9+300-12+230, Stulpicani-Gemenea, 
județul Suceava” - obiectivul s-a finalizat 
în luna mai 2021, cu o valoare finală de 
8.089.895,84  lei; 
4.  Execuție lucrări de ”Asfaltare DJ 177 E 
, km 0+000-3+880, Slătioara, județul 
Suceava” ” - lucrări în derulare; 
5. Execuție lucrări de ”Modernizare     DJ 
209 L, Solonețul Nou-Pleșa, km 6+925-
10+940, județul Suceava” - lucrări în 
derulare; 
6. Modernizare DJ  175A, km 5+100 – 
12+760 Câmpulung Moldovenesc - Rarău,         
județul Suceava” - lucrări în derulare; 

     7. Proiectare, execuție și asistență 
tehnică  pod pe DJ 176, km. 33+180, în 

localitatea Argel, județul Suceava - lucrări 
în derulare 

V.2.5 Pregătirea documentaţiei tehnice cu privire la 
reabilitarea şi modernizarea unor sectoare de 
drumuri județene, necesare accesării instrumentelor  
structurale 

Direcţia 
judeţeană de 
drumuri şi 

poduri 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
100% 

V.2.6 Programe guvernamentale privind construirea, 
modernizarea, reabilitarea  drumurilor publice 
clasificate şi încadrate în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, 
drumuri de interes local, respectiv drumuri 
comunale şi/sau drumuri publice din interiorul 
localităţilor: 

Direcţia 
judeţeană de 
drumuri şi 

poduri 
Suceava 

31.12.2021 ÎN CURS DE REALIZARE 
1. Modernizare DJ 174C, km 0+000-
3+660, Panaci – Bilbor, județul Suceava - 
procedura de licitație pentru execuția 
lucrărilor este în derulare; 
2. Reabilitare DJ 209B, Văleni – 
Stânișoara – Iesle – lim. județ Neamț, km 



- Modernizare DJ 174C, km 0+000-3+660, Panaci - 
Bilbor, județul Suceava 
- Reabilitare DJ 209B, Văleni - Stânișoara - Iesle - 
lim. județ Neamț, km 19+000-33+600, judeţul 
Suceava 
- Asfaltare DJ 155B, Urecheni - Timișești - Boroaia, 
km 47+600-53+020, județul Suceava 
- Asfaltare DJ 178C, Rădăuți - Frătăuții Vechi -
Frătăuții Noi - Bilca - Vicovu de Sus, km 1+800-
23+276, județul Suceava 
- Modernizare DJ 172D, Teșna - Coșna, km 

47+200-55+580, județul Suceava 
- Modernizare DJ 174, Panaci - Glodu, km 22+000-
28+000, județul Suceava 
- Modernizare DJ 209A, Mălini-Slatina-Găinești, 
km 32+000-44+300, județul Suceava 
- Modernizare DJ 208C, Vulturești-Hârtop-DJ 208, 
km 33+600-50+290, județul Suceava 

19+000-33+600, judeţul Suceava - 
procedura de licitație pentru execuția 
lucrărilor este în derulare; 
3. Asfaltare DJ 155B, Urecheni - Timișești 
- Boroaia, km 47+600 - 53+020, județul 
Suceava: 
- în semestrul I nu s-au decontat lucrări; 
- stadiul fizic al lucrărilor la 30.06.2021 
este de 85%. 
4. Asfaltare DJ 178C, Rădăuți - Frătăuții 
Vechi -Frătăuții Noi – Bilca - Vicovu de 
Sus, km 1+800-23+276, județul Suceava: 
- s-au executat lucrări în valoare de 
2.251.492,99 lei, din care, suma de 
685.818,30 lei a fost decontată iar pentru 
suma de 1.565.674,69 lei       s-au solicitat 
fonduri de la MDLPA; 
- stadiul fizic al lucrărilor la 30.06.2021 
este de 59%. 
5. Modernizare DJ 172D, Teșna – Coșna, 
km 47+200 – 55+580, județul Suceava: 
- în semestrul I nu s-au decontat lucrări 
- stadiul fizic al lucrărilor la 30.06.2021 
este de 9%. 
6. Modernizare DJ 174, Panaci - Glodu, 
km 22+000 - 28+000, județul Suceava: 
- s-au decontat lucrări în valoare de 
1.447.180,97 lei; 
- stadiul fizic al lucrărilor la 30.06.2021 
este de 85%. 
7. Modernizare DJ 209A, Mălini - Slatina - 
Găinești, km 32+000 - 44+300, județul 
Suceava: 
- s-au decontat lucrări în valoare de 
777.805,92 lei; 
- stadiul fizic al lucrărilor la 30.06.2021 
este de 46%. 
8. Modernizare DJ 208C, Vulturești - 
Hârtop - DJ 208, km 33+600 - 50+290, 
județul Suceava: 



- s-au executat lucrări în valoare de 
8.815.825,02 lei, din care, suma de 
3.236.153,28 lei a fost decontată iar pentru 
suma de 5.574.671,74 lei   s-au solicitat 
fonduri de la MDLPA; 

- Stadiul fizic al lucrărilor la 30.06.2021 
este de 54%. 

V.3 Transportul aerian 
V.3.1 Extindere terminal pasageri la Aeroportul „Ștefan 

cel Mare” Suceava 
Consiliul 
Județean 
Suceava 

30.06.2021  REALIZAT 
Consiliul Județean Suceava a încheiat cu 
S.C. ETALON POL CONSULT S.R.L. 

Suceava, contractul nr. 
28176/401/02.11.2021 având ca obiect 
prestarea serviciilor de expertizare și 
proiectare pentru rest de executat la 

obiectivul de investiții Extindere terminal 
pasageri la Aeroportul „Ștefan cel Mare” 
Suceava, servicii în valoare de 151.725,00 

lei  
V.4 Infrastructura publică 

V.4.1 Construire scări acces/evacuare și reabilitare clădire 
Cantină - Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. 
Andrei”, oraș Gura Humorului, județul Suceava 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

31.12.2021 ÎN CURS DE REALIZARE 
Comisia de recepție a constatat 

nefinalizarea lucrărilor, iar prin procesul-
verbal de suspendare a procesului de 

recepție la terminarea lucrărilor, a fost un 
termen de remediere de 90 zile care se va 

finaliza la data de 25.02.2022. 
V.4.2 Construire și extindere corp clădire la Centrul 

Școlar  de Educație Incluzivă „Sf. Andrei”, oraș 
Gura Humorului, județul Suceava 

Consiliul 
Județean  

10.09.2021 ÎN CURS DE REALIZARE. 
S-au decontat situații de lucrări în valoare 
de 1.364.253,03 lei cu TVA. Stadiul fizic 

82%. 
V.4.3 Execuția lucrărilor de utilități și dotări tehnico – 

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

Consiliul 
Județean  

3 luni de la data din  
ordinul de începere a 

lucrărilor 

REALIZAT  
finalizat 

 

V.4.4 Reabilitare clădire Centrul național de informare și 
promovare turistică Suceava 

Consiliul 
Județean  

2022 ÎN CURS DE REALIZARE 
Pe parcursul anului a fost organizată 



procedura de achiziție publică pentru faza 
de proiectare și execuție la care nu s-a 
prezentat nici un ofertant, achiziția fiind 
anulată. 

A fost achiziționat și recepționat Auditul 
energetic pentru clădirea „Centrul Naţional 

de Informare şi  Promovare Turistică” 
Suceava, în vederea includerii în Ghidul de 
finanțare a Programului privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădiri publice, 

lansat de către Ministerul Mediului, Apelor 
și Pădurilor - Agenția Fondului pentru 

Mediu 
V.4.5 Amenajare curte interioară a clădirii Palatului 

Administrativ în vederea creării unui spațiu cu 
funcțiunea sală de conferințe 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

30.06.2021 REALIZAT 
A fost încheiat Procesul-verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor in 18.06.2021 
V.4.6 Urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru Consiliul 

Județean  
31.12.2021  REALIZAT 

Au fost eliberate: 77 autorizații de 
construire, 308 certificate de urbanism, 

712 avize la certificate de urbanism, 181 
avize la autorizații de construire,  147 

PUD/PUZ-uri, 1 PUG, 15 prelungiri CU, 
11 prelungiri AC, 376 cereri pentru 

obținerea avizului la CU (F2). 
V.4.7 Transparență în activitatea de achiziție publică Consiliul 

Județean 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
Îndeplinită integral în toate procedurile de 
achiziție publică și în achizițiile directe. 

V.4.8 Delegarea gestiunii serviciului public de transport 
județean de persoane prin curse regulate în județul 
Suceava 

Consiliul 
Județean  

31.12.2021 REALIZAT 
A fost elaborat și supus aprobării 
Consiliului Județean Suceava proiectul de 
hotărâre privind reglementarea unor măsuri 
pentru asigurarea continuității serviciului 
de transport public județean de persoane 
prin curse regulate în județul Suceava. 

Au fost încheiate actele adiționale la 
contractele de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport persoane, în 
conformitate cu HCJ 233/2021. 
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VI. MINISTERUL DEZVOLTĂRII LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
 

 
Nr.crt.  

Obiectivul/Acțiune 
Instituția  

responsabilă 
Termen 

de finalizare 
Stadiul 31.12.2021 

VI. 1 Investiții 
VI.1.1  Monitorizare mod de implementare continuare lucrări 

publice  PNDL  I  
din exercițiul financiar  2014-2020 derulate  de MLPDA si 
CNI  

Instituția 
Prefectului – 

judetul Suceava 
 

Semestrial  REALIZAT 
Raportare la semestrul II 

 
 

VI.1.2 Monitorizare mod de implementare lucrări publice PNDL II  
din exercițiul financiar  2020-2024  derulate de MLPDA și 
CNI  

Instituția 
Prefectului 

Semestrial  REALIZAT 
Raportare la semestrul II 

VI.2 Administratie publică. Transparenţă şi acces la informaţii pentru toţi cetăţenii 
VI.2.1 Proiectul „Sistem informatic integrat pentru emiterea 

actelor de stare civilă” 
Consiliul 
Județean 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
Serviciile de digitizare a actelor de 
stare civilă pentru județul Suceava 

au fost finalizate 
VI.2.2 Proiectul „Cartea Electronică de Identitate” Consiliul 

Județean  
31.12.2021 REALIZAT 

Asigurarea condițiilor tehnice necesare 
pentru punerea în circulație, în vederea 
testării, a cărții electronice de identitate, 

actiunea continua 
VI.2.3 Promovare proiecte de acte normative către Guvernul 

României cu privire la probleme de interes local sau 
județean 

Instituția 
Prefectului  și  

Consiliul 
Județean  

31.12.2021 REALIZAT 
Au fost promovate 8 proiecte de hotărâri de 

guvern. 

VI.2.4 Promovare proiecte de hotărâri ale consiliului județean și 
dispoziții emise de președinte 

Consiliul 
Județean  

31.12.2021 REALIZAT 
241 hotărâri adoptate de Consiliul Județean 
Suceava; 
 786 dispoziții emise de Președintele 
Consiliul Județean Suceava. 
531Ordine Prefect  

VI.2.5 Asigurarea asistenței tehnice de specialitate la solicitarea 
comisiilor speciale de inventariere pentru întocmirea 
proiectelor de hotărâri privind modificarea și completarea 
Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Consiliul 
Județean  

31.12.2021 REALIZAT 
S-a acordat sprijin unui număr de 26 primării 
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unităților administrativ teritoriale din județ 
VI.2.6 Consolidarea și lărgirea cadrului de participare a societății 

civile la procesul decizional 
Consiliul 
Județean  

31.12.2021 REALIZAT 
Au fost publicate10 proiecte de hotărâre cu 

caracter normativ. 
VI.2.7 Realizarea misiunilor de audit intern Consiliul 

Județean  
31.12.2021 REALIZAT 

S-au realizat misiunile de audit conform 
Planului anual de audit intern aprobat. 

 
 
 
 
 
 
 
 



VII. MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
Nr. crt. Obiectivul 

Acţiunea 
Instituţia 

responsabilă 
Termen de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2021 

VII.1 Consolidarea fermelor de familie 
VII.1.1. a) Diseminarea informaţiilor către fermieri prin 

mijloacele disponibile; 
b) Identificarea potenţialilor beneficiari; 
c) Implementarea măsurilor de sprijin. 

DAJ Suceava permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

 Au fost informaţi fermierii cu privire la 
măsurile de sprijin adresate dezvoltării fermelor 

VII.1.2. a) Acţiuni de informare a fermierilor privind 
practicarea în mediul rural a unei zootehnii 
tradiţionale, dar totodată eficientă şi prietenoasă cu 
mediul 

b) Încurajarea accesării măsurilor de sprijin aplicabile 
în domeniul zootehnic 

DAJ Suceava permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

2 acţiuni de informare 

VII.2 Consolidarea poziţiei fermierilor în lanţul agroalimentar 
VII.2.1. a) realizarea de întâlniri de lucru privind avantajele 

asocierii şi cele fiscale 
b) diseminarea măsurilor specifice din fadr 

 

DAJ Suceava permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

5 întalniri cu fermierii şi potenţialii lucrători în 
agricultură 

VII.3 Managementul riscurilor în domeniul agricol  
VII.3.1. a) Campanii de informare a fermierilor privind 

gestionarea riscurilor 
b) Diseminarea informaţiilor privind sprijinul acordat 

pentru susţinerea primelor de asigurare şi a 
ajutoarelor de minimis. 

DAJ Suceava permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

- 6 campanii de informare; 
Au fost diseminate informaţiile specifice 
ajutoarelor de minimis 

VII.3.2. - diseminarea de informaţii privind utilizarea de 
tehnologii şi materiale prietenoase cu mediul, de 
metode de prevenire şi combatere a eroziunii solului 
şi de gestionare eficientă a apei în agricultură 

DAJ Suceava permanent 
SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

3 campanii de informare 

VII.3.3. - diseminarea informaţiilor privind sprijinul acordat 
fermierilor din zonele vizate 

DAJ Suceava permanent 3 campanii de informare  

VII. 4 Dezvoltarea pieţelor  locale prin promovarea produselor autohtone 
VII.4.1. a) identificarea şi consilierea producătorilor locali în 

vederea accesării schemelor de calitate naţionale şi 
europene 

DAJ Suceava permanent 
SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

Au fost identificaţi şi consiliaţi producători şi 



b) promovarea producătorilor locali potenţiali producători locali cu privire la 
schemele de calitate 

VII.5 Asigurarea schimbului de generaţii în agricultură 
VII.5.1. a) diseminarea informaţiilor cu privire la accesarea 

măsurilor de sprijin acordate tinerilor fermieri 
b) realizarea de cursuri de formare profesională   

DAJ Suceava permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

- au fost diseminate informaţiile cu privire 
la măsura 6.1 – PNDR 2014-2021 

2 cursuri în desfăşurare – domeniul zootehnic - 
pentru potenţialii beneficiari ai măsurii 6.1 – 
PNDR 2014-2021 

VII.5.2. - Acţiuni de informare a elevilor din Liceul 
Tehnologic Dorna Candrenilor în baza protocolului 
încheiat 

 
 

DAJ Suceava permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
- o actiune de informare  

VII.6 Promovarea unei agriculturi inteligente, inovative, sustenabile şi ecologice 
VII.6.1. - Diseminarea de informaţii privind inovarea şi 

dezvoltarea de noi practici agricole DAJ Suceava permanent 
SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
2 actiuni de diseminare  
 

VII.6.2. - Informarea fermierilor privind importanţa 
producerii de hrană sănătoasă, protecţia mediului şi 
avantajele financiare 

DAJ Suceava permanent 
SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
6 actiuni de informare  

 

VII.7 

Promovarea imaginii A.P.I.A., asigurarea unui contact permanent cu compartimentele/birourile/serviciile din cadrul A.P.I.A.- 
Centrul Judeţean Suceava şi cu Centrele Locale, mass-media, beneficiarii măsurilor de sprijin; asigurarea accesului liber la 
informaţii de interes public atât a fermierilor cât şi a reprezentanţilor mass-media prin oferirea de informaţii cu privire la 

măsurile de sprijin financiar (finanțate de la bugetul național și de la comunitatea europeană) derulate de A.P.I.A. 
 

VII.7.1 

Informarea fermierilor cu privire la drepturile şi 
obligaţiile ce le 
 revin privind controlul pe teren ale suprafețelor 
declarate în cererile de sprijin 

Agenția de Plăți 
și Intervenție  

pentru 
Agricultură – 

Centrul 
Judeţean 
Suceava 

permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
4 sesiuni de instruire în sistem 
videoconferință la care au participat  11 
funcționari publici din cadruL CJ  Suceava 

VII.7.2 

Activitatea de control pe teren la nivel judeţean și 
efectuarea controlului propriu-zis în teren şi elaborarea 
documentaţiei specifice acestei activități  

VII.7.3 Activitatea de inspecţiilor/supracontroalelor efectuate 



VII.7.4 
Efectuarea de operațiuni/activități/acţiuni privind 
constatarea şi recuperarea creanţelor bugetare 

VII.7.5 
Diseminarea  informatiilor din domeniu catre toti cei 
interesati 

VII.8 
Asigurarea îmbunătăţirii infrastructurii la nivelul A.P.I.A.-Centrul Județean Suceava și a Centrelor Locale în conformitate cu 

normativele europene în domeniu, asigurarea unor servicii de întreţinere de calitate şi utilizarea eficientă a resurselor financiare în 
sensul reducerii cheltuielilor;  

VII.8.1 
 Derularea procedurilor de achiziţie de bunuri, produse, 
servicii şi lucrări necesare funcţionării A.P.I.A. 

Agenția de 
Plăți 

și 
Intervenție  

pentru 
Agricultură 

– 
Centrul 

Judeţean 
Suceava 

permanent 

SE DERULEAZA PERMANENȚĂ 

 

26 contracte de produse, servicii sau 
lucrări atribuite cu o valoare totală de 

774286,09 lei  
VII.8.2 

- instalarea aplicaţiilor furnizate de Direcţia IT sau de 
alte departamente din cadrul A.P.I.A.-aparat central, 
instalarea de produse software şi efectuarea setărilor 
necesare pentru buna funcționalitate a tuturor aplicațiilor 
utilizate de A.P.I.A. 

VII.9 

Îmbunătăţirea procesului de preluare a cererilor unice de plată aferente campaniei 2021, procesarea primară şi preluarea în 
bazele de date a informațiilor/datelor din cererile de plată pentru schemele de sprijin gestionate de A.P.I.A.-Centrul Judeţean 

Suceava și cele 9 Centre Locale depuse de către fermieri, creşterea gradului de eficienţă/eficacitate a procesului de gestionare a 
sumelor plătite de A.P.I.A.-Centrul Judeţean Suceava și cele 9 Centre Locale către fermieri care, implicit, ar avea ca efect, 

creşterea nivelului de utilizarea a fondurilor alocate de la bugetul naţional și de la bugetul comunitar destinate tuturor schemelor 
de sprijin derulate de A.P.I.A.-Centrul Judeţean Suceava și cele 9 Centre Locale în conformitate cu prevederile legislației naționale 

și comunitare privind asigurarea asistenţei financiare prin fondurile F.E.G.A. și F.E.A.D.R. 
 

VII.9.1 

Îmbunătăţirea procesului de primire a cererilor unice de 
plată aferente campaniei 2021, preluarea 
informațiilor/datelor din cererile unice de plată aferente 
campaniei 2021, procesarea în bazele de date a cererilor 
unice de plată aferente campaniei 2021 pentru ajutoarele 
specifice comunitare, a A.N.T.-urilor (sectorul vegetal 
și zootehnic  

Agenția de 
Plăți 

și 
Intervenție  

pentru 
Agricultură 

– 
Centrul 

Judeţean 

Suceava 

   permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

Pentru Campania 2021  FINALIZAT  

s-au înregistrat 44.811 cereri unice de plată 
pentru anul de campanie 2021 pentru o 
suprafață agricolă totală de 209.263,01 ha 
FINALIZAT platilor aferente cererilor 
unice de plata 2021 
 
FINALIZAT platilor aferente cererilor 
unice de plata 2021 
s-au efectuat plăți în perioada 01.01.2021-
31.12.2021 în valoare totală de 
79,915,613.00 euro (≈392,029,488.52 lei), 
d.c.: 



- subvenții naționale-90,310,668.27 lei 
- F.E.G.A. (Fondul European de 
Garantare Agricolă) -  
49,044,805.27 euro (≈241,855,091.61 lei), 
- F.E.A.D.R. (Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală) -  
9,369,094.88 euro (≈45,455,419.66 lei), 
- Buget național aferent F.E.A.D.R.- 
1,858,099.29 euro (≈9,014,817.89 lei), 
- Buget național-1,106,941.09 euro 
(≈5,393,491.09 lei) 
FINALIZAT  gestionarea prelucrarea și 
aprobarea pentru solicitare sprijin 
financiar atat de la bugetul de stat cât și 
din FEGA și FEADR  
a). sprijin financiar pentru motorină 
- Trim I, II, III – 626 cereri, suma totala 
fiind de:  
2.775.508 lei 
b). sprijin financiar pentru rentă 
viageră 
- s-au vizat 143 carnete de rentier cu o 
valoare totală de 178 311,34 lei 
c). HG 443/2017 Program National 
Apicol 2017-2019, HG 339/2020 Program 
National Apicol 2020-2022 (PNA) 
- s-au depus 52 cereri, in valoare de 
498.951,39 lei 
d). MASURA 14T-bunastarea 
animalelor- pachet a 
- 7 cereri depuse in 2020 in valoare de 
806.671,02 euro ,autorizare cu valoarea 
252 520,57 euro si platite in 2021. 
-7 cereri depuse in 2021 in valoare de 1 
004 368,95 euro, activitatea de verificare si 
autorizare fiind in curs de derulare.    
e). MASURA 14T- bunastarea 
animalelor- pachet b 
in anul 2020 s-a depus o cerere care a fost 
autorizata in anul 2021 in valoare de 43 



433,33 euro, iar in anul 2021 s-a depus un 
numar de 1 cerere de solicitare in valoare 
de 36 270 euro activitatea de verificare si 
autorizare fiind in curs de derulare. 
f). Ajutor de stat în sectorul creșterii 
animalelor (H.G.nr. 1179/2014, cu 
modificarile ulterioare ) 
- 8 cereri, cu valoarea de  
607 869,16 lei  
g). Masura 8–Sprijin pentru prima 
impadurire si imbunatatirea viabilitatii 
padurilor, sumasura 8.1 – Impaduriri si 
crearea de suprafete impadurite  
- 3 cereri, cu valoare totala de 51.542,85 
euro 
h). Masura 15 - „Servicii de silvomediu, 
servicii climatice și conservarea 
pădurilor” 
- 2 cereri, cu valoare totala de 301.660,70 
lei 
i). HG 1219/2021 
privind aprobarea schemei „Ajutor de 
minimis pentru compensarea efectelor 
fenomenelor hidrometeorologice 
nefavorabile manifestate în perioada 
martie – mai 2021 asupra sectorului 
apicol” 
- 315, cu valoare totala de 704 980,20 lei 
j). HG 652/2021  
 privind aprobarea schemei ,, Ajutor de 
minimis pentru susținerea producției de 
plante aromatice,, 
- 2 cereri, cu valoare totala de 5963,93 lei 
k). HG 651/2021 
 privind aprobarea schemei ,, Ajutor de 
minimis pentru susținerea producției de 
legume în spații protejate ,, 
- 18 cereri, cu valoare totala de193 827,96  
lei 

VII.10 Monitorizarea modului de implementarea măsurilor din PNDR 



VII.10.1 

Verificarea cererilor de finanţare depuse la OJFIR 
SUCEAVA.  
Verificarea conformitatii, eligibilitatii si a criteriilor de 
selectie pentru proiectele depuse fara constructii montaj 
pentru masurile din PNDR 2014-2020-:  
• • submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri”  
• • submasura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de 
activități neagricole în zone rurale”  
• • submasura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici”  
• • submasura 6.4 „Investiții în crearea și 
dezvoltarea de activități neagricole”  
• • submasura 4.1 „Investiții în exploatații 
agricole”  
• • submasura 4.2 GBER „Schemele de ajutor de 
stat”  
• • submasura 4.2 „Sprijin pentru investiții în 
prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de 
produse agricole”  
• • submasura 17.1 „Prime de asigurare a 
culturilor, a animalelor și a plantelor”  
•                 submasura 19.2 „Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în  
cadrul strategiei de dezvoltare 
locală”  
 

 

OJFIR 2021 

REALIZAT  
Actiunea finalizata conform 
Programului pe anul 2021  

 
152v cereri de finantare depuse si evaluate 

VII.10.2 

Actiuni de promovare program FEADR:  
• • intalniri cu beneficiari  
• • discutii cu potentiali beneficiari  
 

OJFIR 2021 

REALIZAT  
Au fost organizate 7 evenimente cu 233 

participanți și 133 potențiali beneficiari au  
fost informați direcți.  

VII.11 
Monitorizare investitii FEADR.  

 

VII.11.1 

Verificarea notelor explicative şi documente support 
pentru solicitările de modificarile de contracte de 
fianţare  
• • solicitări de modificare pe submasura 6.1 
„sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”  
• • solicitări de modificare pe submasura 6.3 

OJFIR 2021 

REALIZAT 

Grad de realizare 100 % 



„sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”  
• • solicitări de modificare pe submasura 4.1 
„investiții în exploatații agricole”  
• • solicitări de modificare pe sumbasura 4.2 
GBER „schemele de ajutor de stat”  
• • solicitări de modificare pe submasura 6.4 
„investiții în crearea și dezvoltarea de activități 
neagricole”  
• • solicitări de modificare pe submasura 6.2 
„sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone 
rurale”  
• • solicitări de modificare pe submasura 1 „acțiuni 
pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare”  
• • solicitări de modificare pe sumbasura 19.2 
„sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală”  
• • solicitări de modificare pe sumbasura 19.4 
„sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”  
 

VII.12. Verificarea dosarelor de achizitii depuse la OJFIR Suceava  

VII.12.1 

Verificarea conformitatii si verificarea eligibilitatii 
dosarelor de plata depuse la OJFIR de plata:  
• • DCP-uri pe submasura 6.1 „Sprijin pentru 
instalarea tinerilor fermieri”  
• • DCP-uri pe submasura 6.2 „Sprijin pentru 
înființarea de activități neagricole în zone rurale”  
• • DCP-uri pe submasura 6.3 „Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor mici”  
• •   DCP-uri pe submasura 6.4 „Investiții în 
crearea și dezvoltarea de activități neagricole”  
• • DCP-uri pe submasura 4.1 „Investiții în 
exploatații agricole”  
• • DCP-uri pe submasura 4.2 GBER „Schemele 
de ajutor de stat”  
• • DCP-uri pe submasura 19.2 „Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală  
 

OJFIR 2021 

REALIZAT 

Au fost depuse și procesate 84 de solicitări 

de amendare a  contractelor  

Grad de realizare 100% 

Au fost procesate 194  dosare de achiziții 

 



VII.13 

 

Realizarea acțiunilor sanitare veterinare prevăzute în cadrul Programului de supraveghere, prevenire, control  și eradicare a 
bolilor la om, protecția animalelor, protecția mediului precum și a Programului de supreveghere și control în domeniul 

Siguranței Alimentelor 

VII.13.1 -Efectuarea  acțiunilor  sanitare veterinare 
(vaccinări și recoltări de probe în domeniul 
sănătății animalelor) ; 
-Efectuarea Inspecțiilor  și recoltărilor de probe 
în domeniul siguranței alimentare; 

DSVSA Suceava Trim.I,II,III,IV REALIZAT 

au fost vaccinate impotriva Antraxului 
85.000 bovine, 6500 cabaline,203000 oi si 
capre. De asemenea au fost vaccinte 30000 

de pasari si s-au recoltat 69000 probe de 
sange la bovine ,6500 probe la cabaline si 
46000 probe de sange pentru depistarea 

brucelozei si Leucozei enzootice bovine ; 

VII.14. 

 

Păstrarea indemnității teritoriului județului Suceava de boli infecto-contagioase și stingerea tuturor focarelor de Pestă   

Porcină Africană în evoluție 

VII.14.1 -Efectuarea Inspecțiilor ; 
-Recoltări  probe ; 

DSVSA Suceava Trim.I,II,III,IV REALIZAT 

au fost stinse 9 focare de Pesta Porcina 
Africana in gospodarii ale populatiei insa au 
ramas active 4 focare PPA in mediul silvatic; 

VII.15 

 

Verificarea respectării legislației in vigoare privind identificarea și înregistrarea animalelorMonitorizarea zoonozelor, 
agenților zoonotici și rezistenței antimicrobiene a acestora, precum și a situației toxiinfecțiilor alimentare la om prin 

consumul de produse de alimentare de origine animală și nonanimală, necorespunzatoar 

VII.15.1 -Efectuarea Inspecțiilor  in exploatațiile  
comerciale și non profesionale ; 

DSVSA Suceava Trim.I,II,III,IV REALIZAT 

au fost identificate si inregistrate in sitem 
55764 ovine,1323 caprine,16490 suine si 
21911 bovine.In aceeasi perioada au fost 
eliberate 22779 pasapoarte originale , 1346 
pasapoarte duplicat si s-au efectuat 38 actiuni 
de supracontrol. 

-In sem.I- 2021 nu au fost inregistrate  
toxiinfectii alimentare la om; 

In perioada pentru care se face raportarea, 
inspectorii DSVSA Suceava au efectuat un 



umar de 600 de controale ce au vizat unitati 
de procesare carne /lapte, unitati de 
abatoarizare, unitati de comercializare a 
produselor alimentare, unitati de alimentatie 
publica, mori si brutarii, unitati de procesare 
a produselor alimentare de origine non 
animala fiind aplicate 19 amenzi in valoare 
de 74400 lei. 

VII.16 Verificarea modului în care se decontează acțiunile sanitar veterinare de către medicii veterinari concesionari 

VII.16.1 -Efectuarea Inspecțiilor în Circumscripțiile 
Sanitare Veterinare de Asistența; 

-Efectuarea Inspecțiilor  în exploatații 
comerciale și non profesionale; 

DSVSA Suceava Trim.I,II,III,IV  REALIZAT 

au fost verificate un numar de 24 
Circumscriptii Sanitare Veterinare 

Concesionate sub aspectul inventariei 
animalelor si dar si sub aspectul realizarii si 
decontarii de catre stat a actiunilor sanitare 

veterinare. 

VII.17 Verificarea cerințelor cuprinse în legislația specifică în vigoare de către toți operatorii din sectorul farmaceutic și al celor din 
sectorul hranei pentru animale, în toate etapele de producție, prelucrare, distribuție și utilizare a hranei pentru animale 

VII.17.1 -Efectuarea Inspecțiilor 

-Recoltări probe; 

DSVSA Suceava Trim.I,II,III,IV REALIZAT 

In domeniul farmaceutic si al sectorului 
hranei pentru animale au fost efectuate 25  

controale ce au vizat farmacii,depozite 
farmaceutice ,cabinet si ferme de animale 

VII.18 Monitorizarea și evaluarea periodică a unităților de procesare a produselor alimentare de origine animală și nonanimală 

VII.18.1 -Efectuarea Inspecțiilor 

-Recoltări probe; 

DSVSA Suceava Trim.I,II,III,IV REALIZAT 

au fost evaluate si incadrate in grupa de risc 
120 de unitati de comercializare a produselor 
alimentare si unitati de alimentatie publica si 

s-au auditat un numar de 29 unitati de 
procesare, din care 20 procesare lapte si 9 

procesare carne. 



VII. 19 Realizarea obiectivelor stabilite prin Programul Strategic pentru anul 2021 privind analizele de laborator 

VII.19.1 Recoltarea de  probe si efectuarea de analize de 
laborator 

DSVSA Suceava Trim.I,II,III,IV REALIZAT 

Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru 
Siguranta Alimentelor a efectuat un umar 

total de 68233 probe, din care 58926 probe 
pentru determinarea entitatilor morbide la 
animale, 765 probe pentru determinarea 
reziduurilor din alimente si 8542 probe 

pentru examinare fizico-chimica si 
microbiologica  a alimentelor. 

VII.20 Realizarea și coordonarea acțiunilor de control în vederea identificării neconformităților, fraudelor și a altor activități ilicite ce 
aduc atingere intereselor publice și private în domeniul specific de competență al DSVSA Suceava 

VII.20.1 -Efectuarea Inspecțiilor; 

-Recoltări probe; 

-Colaborarea cu alte instituții ale statului; 

DSVSA Suceava Trim.I,II,III,IV REALIZAT 

inspectorii DSVSA Suceava au desfasurat 
actiuni de control impreuna cu reprezentati ai 
IPJ Suceava, controale in urma carora a fost 
confiscata cantitatea de 46,225 kg produse 
alimentare care nu detineau documente de 

provenienta si care nu prezentau garatii 
pentru sanatatea publica, fiind aplicate un 

numar de 6 amenzi contraventionale in 
valoare de 16000 lei. 

VII.21 Verificarea modului în care operatorii din sectorul alimentar și din sectorul creșterii animalelor respectă măsurile privind                                         
combaterea Pestei Porcine Africare (PPA), a condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor dar și a măsurilor de 

biosecuritate în exploatațiile de creștere a porcinelor 

VII.21.1 -Efectuarea Inspecțiilor; 

-Recoltări probe; 

DSVSA Suceava Trim.I,II,III,IV REALIZAT 

 au fost verificati si sanctionati detinatorii 
unui numar de 8 autoutilitare care 
transportau animale, cu amenzi 
contraventionale in valoare de 10800 lei. 
Inspectorii DSVSA au mai verificat 117 
exploatatii ce detineau mai mult de 5 suine 



 

VII.22 Coordonarea la nivel judeţean a activităţii de exploatare, ameliorare, reproducţie, conservare şi managementul resurselor 
genetice la animale 

VII.22.1. 
Desfăşurarea de activităţi privind coordonarea şi 
îndrumarea tehnică a prestatorilor de servicii şi a 
beneficiarilor 

ANZ 
OJZ 

 
Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENTA  

VII.23 Efectuarea inspecţiei de stat în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea, reproducţia, conservarea  şi managementul 
resurselor genetice animale 

VII.23.1 
Organizarea şi efectuarea de inspecţii la prestatorii 
de servicii şi crescătorii de animale 

ANZ 
OJZ 

 
Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENTA 

VII.24 
Coordonarea, monitorizarea şi controlul activităţii de identificare şi înregistrare a ecvideelor, actualizarea permanentă a bazei de 

date naţionale pentru ecvidee, acordarea numărului unic UELN, întocmirea şi eliberarea paşapoartelor  în conformitate cu 
prevederile legale 

VII.24.1 
Realizarea de activităţi specifice în colaborare cu 
medicii veterinari 

ANZ 
OJZ 

 
Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENTA 

   VII.25 
Autorizarea staţiunilor şi punctelor de montă publică, verificarea existenţei reproducătorilor pentru montă naturală şi  

autorizarea din punct de vedere zootehnic 

VII.25.1 
Organizarea şi realizarea de către specialiştii unităţii 
a activităţilor de verificare şi autorizare 

ANZ 
OJZ 

 
Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENTA 

VII.26 Înregistrarea proprietăților imobiliare în sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară 

VII.26.1 
Înregistrarea sporadică a imobilelor în cadastru și 
cartea funciară 

O.C.P.I. 
Suceava 

 
2021 

REALIZAT 
 au fost 124.842 înregistrări   

VII.26.2. 
Accelerarea procesului de înregistrare sistematică a 
imobilelor în cadastru și cartea funciară 

O.C.P.I. 
Suceava 
 

2021 
REALIZAT 

Au fost deschise în luna iunie 1044 cărti 
funciare pentru sectoarele cadastrale 

dar si 19 fonduri de vanatoare, fiecare 
detinator de porcine  fiind consiliat cu privire 
la masurile de biosecuritate ce trebuie luate 
in exploatatile cu animale. In judetul 
Suceava s-au efectuat controle in 170 de 
localitati, fiind verificate un numar de 240 de 
exploatatii cu porcine si 22 ferme cu porcine 
in urma carora au fost aplicate 5 sanctiuni 
contraventionale in valoare de 6600 lei ; 



Botoșana și Drăgoiești 
VII.27. Îmbunătățirea activității compartimentului Fond Funciar privitor la Emiterea/ Modificarea Titlurilor de proprietate 

VII.27.1. 

Măsuri de îmbunătățire continuă a activității de fond 
funciar. Actualizarea procedurilor operaționale în 
colaborare cu Comisia Județeană de Fond Funciar în 
funcție de modificările legislative din domeniu 

O.C.P.I. 
Suceava 
 

2021 

REALIZAT 
Se actualizeaza ori de cate ori este nevoi 
Au fost emise  58 TP pentru 22,6113 ha 

teren agricol 
13TP pentru 75,7766ha teren forestier   

VII.28. Impulsionarea procesului de implementare a Planului Național de Cadastru și Carte Funciară 

VII.28.1. 

Elaborare de proceduri de lucru în scopul 
uniformizării, standardizării și eficientizării 
operațiunilor de verificare și recepție la oficiu a 
lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel UAT/ 
sector cadastral UAT Acțiuni de informare și 
conștientizare a factorilor implicați, notari, persoane 
autorizate 

O.C.P.I. 
Suceava 

 
2021 

REALIZAT 
Contracte de prestări servicii  pentru UAT 
urile Cornu Luncii, Preutești, Boroaia și 

Forăști 
 

VII.29 Îmbunătățirea și actualizarea suportului cartografic necesar desfășurării unor activități s ÎN CURS DE REALIZARE specifice 

VII.29.1. 
Completarea bazei de date cu informații despre 
limitele administrative și intravilanele localităților 

O.C.P.I. 
Suceava 

 
2021 

REALIZAT 
Nu a fost cazul in perioada analizata  

VII.30 
Optimizarea activității de aplicare a reglementărilor corespunzătoare înscrierilor drepturilor de reale în cartea funciară – prin 

utilizarea aplicației informatice „e-Terra” 

VII.30.1 
Înscrierea drepturilor reale în evidențele de 
publicitate imobiliară 

O.C.P.I. 
Suceava 

 
Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

VII.31 
Aplicarea metodologiei de înregistrare a operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor și 

materialului săditor 

VII.31.1 
Se efectuează instruirea, testarea personalului 
operatorilor economici în vederea acestora cât și a 
obținerii vizei anuale. 

ITCSMS 
Suceava 

 
              Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

VII.32 Inspecția în câmp a culturilor semicere și a materialului de înmulțire și plantare declarate de operatorii economici multiplicatori 

VII.32.1 

Se realizează prin inspectorii oficiali, inspecția în 
câmp și eliberarează documentele oficiale de 
inspecție cf. normelor și regulilor în vigoare. De 
asemenea, se înregistrează la cererea operatorilor 
economici prin Programele anuale de Multiplicare și 
Certificare, precum și se urmărește și coordonează 
activitatea operatorilor economici. 

ITCSMS 
Suceava 

 
2021 

REALIZAT 
Verificat 143 opertori 

VII.33 Controlul și certificarea finală a semințelor obținute prin multiplicare 
VII.33.1. Efectuează eșantionarea oficială a partidelor de ITCSMS 2021 REALIZAT 



sămânță a loturilor, a vracului, după caz, efectuează 
eșantionarea în vederea determinărilor valorii 
culturale; 
Verifică și supraveghează aplicarea etichetelor 
oficiale, eventual a vignetelor oficiale de către 
operatorii economici pentru prelucrarea semințelor și 
materialului de înmulțire și plantare; 
Supraveghează și monitorizează operatorii 
economici furnizori de semințe și material de 
înmulțire și plantare pentru producere, condiționare, 
tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, 
transport și comercializare. 

Suceava 
 

Au fost aplicate 169  vize anuale 
 

VII.34 
Controlul calității semințelor și a materialului de înmulțire și plantare și luarea măsurilor ce se impun în cazul nerespectării 

legislației 

VII.34.1 

Efectuarea de teste de laborator, oficiale sau 
informative în scopul menținerii calității semințelor 
cu valoare culturală la toate speciile și categoriile 
biologice în pre- și postcontrol. 
Aplicarea și respectarea prevederilor legale, a 
normelor tehnice și a standardelor în vigoare, precum 
și a reglementărilor internaționale în domeniul 
circulației și comercializării semințelor la care 
România este parte pentru a constata contravențiile și 
aplica sancțiunile prevăzute de Legea nr. 266/ 2002 
prin persoanele împuternicite de M.A.D.R. 
Eliberarea si retragerea autorizațiile de funcționare 
pentru operatorii economici care produc, prelucrează 
și/sau comercializează semințe și material de 
înmulțire și plantare. 
 

ITCSMS 
Suceava 

 
2021 

REALIZAT 
1334 determinări 

 



VIII. MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII 
 

 

Nr.   
crt. 

 

Obiectivul/Acţiunea 

 

Instituția 
responsabilă 

 

Termen de  
finalizare 

Stadiul la 31.12.2021 

VIII.1. 

Realizarea PROGRAMULUI STATISTIC NAŢIONAL ANUAL 2021,  asigurarea continuităţii seriilor de date statistice prin 
procesul de colectare, prelucrare şi monitorizare a cercetărilor statistice de referinţă ale Statisticii Oficiale, în convergentă cu 

Programul  Statistic European 

VIII.1.1. 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul statisticii 
agriculturii; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică Suceava Anual 

REALIZAT 

VIII.1.2. 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul statisticii 
silviculturii si  mediului; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Anual 

REALIZAT 

VIII.1.3. 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul statisticii 
întreprinderilor; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Lunar, anual 

REALIZAT 

VIII.1.4. 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul statisticii 
industriei; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Lunar, anual 

REALIZAT 

VIII.1.5. 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul statisticii 
energiei, gaze şi apă; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Anual 

REALIZAT 

VIII.1.6. 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul statisticii 
construcţiilor şi investiţiilor; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  

Lunar, 
trimestrial, 

anual 

REALIZAT 

VIII.1.7. 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul statisticii 
comerţului intrastat; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică Lunar 

REALIZAT 



Nr.   
crt. 

 

Obiectivul/Acţiunea 

 

Instituția 
responsabilă 

 

Termen de  
finalizare 

Stadiul la 31.12.2021 

VIII.1.8. 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul statisticii 
comerţului interior  

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Lunar 

REALIZAT 

VIII.1.9. 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul statisticii 
serviciilor ; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  

Lunar, 
trimestrial, 

anual 

REALIZAT 

VIII.1.10. 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul cercetare 
dezvoltare şi inovare; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Anual 

REALIZAT 

VIII.1.11. 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul statisticii 
populaţiei şi  demografie; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  

Lunar 

 

REALIZAT 

VIII.1.12. 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul statisticii 
nivelului de trai; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Lunar, anual 

REALIZAT 

VIII.1.13. 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul statisticii 
forţei de muncă; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Lunar, anual 

REALIZAT 

VIII.1.14. Realizarea cercetărilor statistice în domeniul educatiei; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Anual 

REALIZAT 

VIII.1.15. Realizarea cercetărilor statistice în domeniul culturii; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  

 

Anual 

REALIZAT 

VIII.1.16. Realizarea cercetărilor statistice în domeniul sănătăţii; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Anual 

REALIZAT 



Nr.   
crt. 

 

Obiectivul/Acţiunea 

 

Instituția 
responsabilă 

 

Termen de  
finalizare 

Stadiul la 31.12.2021 

VIII.1.17. 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul conturilor 
naţionale; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Trimestrial 

REALIZAT 

VIII.1.18. 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul statisticii 
preţurilor; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  

Decadal, 
lunar, 

trimestrial 

REALIZAT 

VIII.2 

Creşterea calităţii sistemului statistic teritorial si baze de date 

 

   VIII.2.1 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul sistem 
statistic teritorial; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Anual 

REALIZAT 

VIII.2.2 
Realizarea cercetărilor statistice în domeniul bazelor de 
date; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Anual 

REALIZAT 

VIII.3 

Extinderea accesului la informaţiile statistice 

 

VIII.3.1. Editare publicații statistice; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Lunar 

REALIZAT 

VIII.3.2 Editare comunicate de presă; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Lunar 

REALIZAT 

VIII.3.3. Actualizare site; 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică  Lunar 

REALIZAT 



Nr.   
crt. 

 

Obiectivul/Acţiunea 

 

Instituția 
responsabilă 

 

Termen de  
finalizare 

Stadiul la 31.12.2021 

IX.3.4. 
Diseminarea indicatorilor statistici din domeniul 
demografic, economic, social, s.a. 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică Suceava La cerere 

REALIZAT 

IX.4 Realizarea Recensământului General Agricol 2020 - RGA și a Recensământului Populației și Locuințelor 2021 -RPL 

IX.4.1 Realizarea Recensământului General Agricol 2020 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică Suceava 
conform 
graficului 

REALIZAT 
Etapele s-au desfașurat conform 

Programului  National  

IX.4.2 
Realizarea Recensământului Populației și Locuințelor 
2021 

Direcţia 
Judeţeană de 

Statistică Suceava 
conform 
graficului 

ÎN CURS DE REALIZARE 
conform Programului  National 

 
 
 
 
 



IX. MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECTIEI SOCIALE 
 
 

Nr.crt. Obiectivul/Acţiunea Instituţia 
responsabilă 

Termen de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2021 

IX.1  
Îmbunătăţirea performanţelor activităţii caselor teritoriale de pensii 

IX.1.1 Eficientizarea activităţii de soluţionare a cererilor de 
înscriere la pensie şi a altor drepturi care se acordă 
beneficiarilor; 
 

Casa Judeţeană 
de Pensii 

permanent SE DERULEAZA ÎN 
PERMANENȚĂ  

Au fost soluţionate  22314 cereri, din 
tot atatea depuse (100%) 

IX.1.2 Eficientizarea activităţii de plată a pensiilor şi a altor 
drepturi de asigurări sociale; 
 

Casa Judeţeană 
de Pensii 

permanent SE DERULEAZA ÎN 
PERMANENȚĂ 

72606 tranzacţii (dosare plătite). 
 

IX.1.3 Valorificarea biletelor de odihnă şi tratament; 
 

Casa Judeţeană 
de Pensii 

permanent SE DERULEAZA ÎN 
PERMANENȚĂ 

Au fost valorificate 2432 din totalul 
2446 alocate ( 99,42%). Biletele 

nevalorificate au fost cele refuzate de 
solicitanti  

IX.1.4 Reprezentarea CJP Suceava în litigiile în care este parte; 
 

Casa Judeţeană 
de Pensii 

permanent SE DERULEAZA ÎN 
PERMANENȚĂ 

Numărul total de litigii pe rol este  
436. 

IX.1.5 Notificarea respingerii cererii de emitere  a formularului 
E 101. 

Casa Judeţeană 
de Pensii 

permanent SE DERULEAZA ÎN 
PERMANENȚĂ 

Au fost emise 12490 
formulare,din totatatea solicitări. 

 
IX.2 
 

Creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii. 

IX.2.1 Reducerea  timpului mediu de solutionare a cererilor  Casa Judeţeană 
de Pensii 
Suceava 

 
permanent 

SE DERULEAZA ÎN 
PERMANENȚĂ 

Timpul mediu de soluţionare a 
cererilor, a fost redus de la 45 zile, la  

14,71 zile. 
 



IX.2.2  
Reducerea numărului de cereri soluţionate peste termenul 
legal; 
 

 
Casa Judeţeană 

de Pensii 
Suceava 

 

permanent SE DERULEAZA ÎN  
PERMANENȚĂ 

Au fost soluţionate un număr de 
3878 petiţii, din tot atatea 

înregistrate. 
 

IX.3. Dezvoltarea  unui sistem eficient şi transparent de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale. 
 

IX.3.1. 
 
 

Eficientizarea activităţii de acordare a prestaţiilor pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale. 

Casa Judeţeană 
de Pensii 
Suceava 

Permanent SE DERULEAZA ÎN 
PERMANENȚĂ 

Au fost acordate prestaţii pentru un 
număr  de 595  cazuri. 

 
 
IX.3.2 

 
Creşterea calităţii  serviciilor de prevenire acordate 
angajatorilor, cu preponderenţă IMM-urilor. 
 

Casa Judeţeană 
de Pensii 
Suceava 

Permanent SE DERULEAZA ÎN 
PERMANENȚĂ 

Au fost elaborate 49 tablouri de 
prevenire, înaintate angajatorilor. 

 
 

 
IX.4 

Eficientizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă. 

IX.4.1 Creşterea gradului de implicare a medicilor experţi în 
aplicarea cu rigurozitate a normelor procedurale si 
criteriilor medicale pentru stabilirea gradului de 
invaliditate. 
 

Casa Judeţeană 
de Pensii 
Suceava 

Permanent SE DERULEAZA ÎN 
PERMANENȚĂ 

Au fost expertizate 13.411 cazuri, 
respinse 81 cazuri şi depensionate 31 

cazuri. 
IX.5. 
 

Eficientizarea activității prin reducerea numărului de contestaţii formulate împotriva deciziilor de pensii şi ale drepturilor 
prevăzute de legi speciale. Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate în sistemul de pensii 

 
IX.5.1 Acordarea de audienţe, în vederea clarificării unor 

aspecte rezultate din neînţelegerea reglementărilor în 
vigoare referitoare la stabilirea drepturilor . 

 
Casa Judeţeană 

de Pensii 
Suceava 

 
Permanent 

SE DERULEAZA ÎN 
PERMANENȚĂ 

Pe durata stării de alerta a fost 
suspendata activitatea  de audiente  

IX.5.2 Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu cele 
ale autorităţilor competente pentru evidenţa populaţiei, în 
vederea identificării unor astfel de cazuri, procedând la 
corectarea datelor, la constatarea debitelor şi la  
recuperarea sumelor încasate necuvenit.  

 
Casa Judeţeană 

de Pensii 
Suceava 

 
Permanent 

SE DERULEAZA ÎN 
PERMANENȚĂ 

Au fost identificate 37 cazuri de 
incompatibilitate şi s-au creat debite 

în cuantum de 125.157 lei. 



  
 

IX.6  
 

 

IX.6.1 Asigurarea accesului la beneficiile de asistență socială în 
mod nediscriminatoriu și în timp real, corelat cu nevoile 
persoanelor vulnerabile  
 

AJPIS 
 
 
 

Trim IV 2021 
 
 
 

REALIZAT 
Număr de dosare pe categorii: 
VMG – 6240 
ASF – 135061 
Ajutoare incalzire - 1059 
Ind. Pers. Handicap – 22417 
Ind. HIV/SIDA – 289 
Ajutor refugiati – 41 
Ajutoare urg. 418 
Indemnizatii intrerupere/ reducere 
activ. SARS-COV2 – 1171 
ICC – 5931 
Stimulent insertie – 2515 
Alocatii copil - 135061 

 
IX.6.2 Identificarea și reducerea plăților necuvenite prin 

utilizarea informațiilor din bazele de date integrate la care 
AJPIS Suceava are acces (Declarația 112, Revisal, 
AJOFM, CJP, Evidența populației, Patrimve 
 

 
AJPIS 

 
Trim IV 2021 

REALIZAT 
Număr dosare verificate în campanii 
tematice-4455/număr debite 
înregistrate-20 
 

IX.6.3 Activități de evaluare și monitorizare  a serviciilor 
sociale, precum și de  informare/consiliere a furnizorilor 
de servicii sociale în vederea creșterii calității serviciilor 
oferite pentru categoriile sociale vulnerabile 

AJPIS Trim IV 2021 REALIZAT 
În anul 2021 au fost efectuate 
următoarele misiuni de inspecție, 
care au avut drept obiectiv 
verificarea modului de respectare a 
prevederilor Legii 197/2012 privind 
asigurarea calității serviciilor sociale, 
precum și a standardelor de calitate 
specifice fiecărui tip de serviciu 
social: 

 
IX.6.4 Verificarea aplicării măsurilor de promovare a  

accesibilizării mediului fizic, informațional și 
comunicațional pentru persoanele cu dizabilități 

AJPIS Trim IV 2021 REALIZAT 
În 2021 au fost efectuate inspecții, în 

cadrul campaniei tematice care 
vizează activitatea serviciilor publice 



de asistență socială de la nivelul 
UAT-urilor, la un număr de 20 

entități, fiind dispuse 5 măsuri care 
vizează respectarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, respectiv 
”Includerea în comisiile de recepție a 

lucrărilor de construcție ori a 
lucrărilor de adaptare a clădirilor de 

utilitate publică, a mijloacelor de 
transport, sau altor obiective de 

interes public, a unor  reprezentanți 
ai organizațiilor neguvernamentale 

ale persoanelor cu handicap” 
conform art.62 din legea nr.448/2006 

 
IX.7 Acordarea măsurilor de sprijin a angajaților și angajatorilor în perioada crizei sanitare. 

 
I.X.7.1 Menținerea contractelor de muncă ale salariaților, 

subvenționarea angajării șomerilor din categoriile 
vulnerabile, stimularea înființării de noi locuri de muncă 

AJOFM 
Suceava 

Trim IV REALIZAT 

2255 angajatori au solicitat 
indemnizații pentru 5361 salariați 
aflați în șomaj tehnic; 

 
IX.7.2 Înscrierea în baza de date, medierea pe locurile vacante 

existente, consilierea persoanelor care apelează la serviciile 
de ocupare 

AJOFM 
Suceava 

Trim.IV REALIZAT 

9623 persoane au fost cuprinse în 
măsuri active, din care: 
  6276 persoane au beneficiat 
de informare și consiliere, 
 3347 persoane au beneficiat 
de mediere pe locurile vacante 
comunicate de angajatori, 

3250 persoane au fost angajate 
IX.8 Asistarea solicitanților în vederea ocupării unui loc de muncă în zone cu deficit de forță de muncă din țară și din interiorul 

comunității europene, prin creșterea mobilității pe piața locală și europeană a muncii. 
Facilitarea accesului la cursuri de formare profesională și la programe de ucenicie la locul de muncă 

IX.8.1 Creșterea mobilității profesionale și ocupaționale a 
șomerilor. 
 

AJOFM 
Suceava 

Trim IV  REALIZAT 

Cursurile de formare profesională au 
fost suspendate, din necesitatea de a 

respecta regulile de securitate 



sanitară și au fost reluate la sfârșitul 
lunii iunie 2021. 

IX.8.2 Informarea și asistarea persoanelor în vederea orientării în 
carieră, cunoașterea condițiilor de muncă și viață din 
statele membre UE. 

AJOFM 
Suceava 

Trim IV REALIZAT 

178 de persoane au beneficiat 
informare și asistare în vederea 

căutării unui loc de muncă în spațiul 
comunitar. 

IX.9 Asistenţă socială îndreptată către nevoile reale ale beneficiarilor 
IX.9.1 Prevenirea abandonului şi separării copilului de familia sa DGASPC 

Suceava 
31.12.2021 REALIZAT  

un număr de  274 copii au beneficiat 
de serviciile de zi din structura 
DGASPC Suceava; 
- un număr de 286 copii au beneficiat 
de serviciile centrelor de zi și de 
recuperare private din județul 
Suceava, cu care DGASPC Suceava 
are convenții de colaborare; 
-DGASPC Suceava derulează 2 
proiecte în colaborare cu  Fundația 
„Hope and Homes for Children 
România”, care a acordat suma de 
200.450 lei pentru 104 copii în 
vederea prevenirii separării copilului 
de familia sa și 19.800 lei pentru  8 
copii, scopul fiind  reintegrarea în 
familie a copiilor aflați în sistemul de 
protecție; 
- în serviciile de tip rezidențial din 
structura DGASPC Suceava au fost 
desfășurate acțiuni care au avut ca 
teme educația contraceptivă, 
planningul familial, educația 
contraceptivă. 

X.9.2 Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării şi 
exploatării; prevenirea și combaterea fenomenului de 
violenţă în familie 

DGASPC 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
au fost  înregistrate 759 sesizări de 
violenţă în familie confirmate, din care 
536 cazuri de neglijare, 63 cazuri de 
abuz fizic, 23 cazuri de abuz sexual și 
137 cazuri de abuz emoțional. Din cele 



759 cazuri, 205 copii au intrat în 
sistemul de protecție, 58 copii împreună 
cu mamele lor au fost admiși în Centrul 
multifuncțional destinat victimelor 
violenței în familie Gura Humorului, iar 
496 copii au fost menţinuţi în familie, cu 
acordarea de servicii de specialitate și 
monitorizare; 
-în structura DGASPC Suceava 
funcționează Centrul multifuncțional 
destinat victimelor violenței în familie 
Gura Humorului, de serviciile căruia au 
beneficiat un număr de  61 copii și 27 
persoane adulte 

IX.9.3 Susţinerea şi promovarea adopţiei naţionale ca proces 
social complex, prin asigurarea fiecărui copil eligibil 
pentru adopţie şansa de a avea o familie 

DGASPC 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
au fost încuviințate 53 adopții  
naționale, pentru 41 copii din 
sistemul de protecție a fost stabilită 
măsura încredințării în vederea 
adopției și au fost deschise  
proceduri în vederea adopției pentru 
51 copii, pentru care Planul 
Individualizat de Protecție are ca 
obiectiv final adopția; 
-comparativ cu anul 2020, în anul 
2021 a crescut cu 18% numărul 
adopțiilor naționale, cu 17%  
numărul de încredințări în vederea 
adopției și cu 16%  numărul 
procedurilor de deschidere a adopției 
naționale; 
- au fost evaluate și au participat la 
cursuri pentru dezvoltarea capacității 
parentale un număr de 51 
familii/persoane, din care 48 au fost 
atestate ca familii apte să adopte; 
-73 persoane ai căror copii urmează 

să fie adoptați au fost consiliate  
IX.9.4 Dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative la 

îngrijirea instituţională pentru copiii din sistemul de 
protecție 

DGASPC 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
DGASPC Suceava implementează 
Proiectul „TEAM-UP: Progres în 



calitatea îngrijirii alternative a 
copiilor”, în cadrul apelului non-
competitiv „Reducerea numărului de 
copii și tineri plasați în instituții, prin 
consolidarea rețelei de asistenți 
maternali profesioniști”. În anul 2021 
au fost angajați 34 asistenți maternali 
profesioniști cărora li s-au dat copii 
în plasament. Obiectivul stabilit de 
100 angajări de asistenți maternali 
profesioniști de la începutul 
proiectului a fost atins în luna 
august; 
- s-a aprobat eliberarea a 17 atestate 
asistenți maternali profesioniști și 
reînnoirea atestatului pentru 157 
asistenți maternali profesioniști; 
- au fost evaluați psihologic 507 
copiii și 337 persoane adulte; 
-a fost evaluată activitatea pentru 245 
asistenți maternali profesioniști; 
-la data de 31.12.2021, DGASPC 
Suceava avea în evidență 402 
asistenți maternali profesioniști, cu 
588 copii în plasament; 

- la data de 31.12.2021 se aflau în 
sistemul de protecție un număr de 

1010 copii/tineri care beneficiau de 
măsuri de tip familial, 233 

copii/tineri care beneficiau de măsuri 
de protecţie de tip rezidenţial în 
servicii din structura DGASPC a 

Judeţului Suceava și 146 în servicii 
rezidențiale private.. 

IX.9.5 Dezvoltarea de servicii alternative pentru persoanele 
adulte cu dizabilități din sistemul rezidential, ca parte a 
procesului de dezinstituționalizare 

DGASPC 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
în structura DGASPC Suceava 
funcționează 12 centre destinate 
persoanelor adulte (765 beneficiari), 
un centru de zi (30 beneficiari) și un 
centru de recuperare (30 beneficiari), 



toate destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități; 

 
IX.9.6 Îmbunătăţirea calității serviciilor oferite de către 

DGASPC Suceava  
DGASPC 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
în cursul anului 2021 au fost 
încheiate un număr de 6 contracte de 
voluntariat pentru desfășurarea de 
activități cu beneficiarii seviciilor  
sociale din structura DGASPC a 
Judeţului Suceava: 

 - s-au încheiat 28 convenții de 
colaborare/acorduri de parteneriat cu 
organisme private și instituții 
publice,; 
-DGASPC Suceava derulează cu 
Fundația Te Aud România 
proiectele: „O șansă pentru fiecare”, 
în cadrul căruia un număr de 20 de 
copii și tineri au primit  computere 
performante și proiectul „Tabăra de 
vară în limba engleză”, în cadrul 
căruia, timp de 9 săptămâni, 14 copii 
au participat la activități online cu 
voluntari. Totodată, voluntari din 
cadrul Fundaţiei Te Aud România au 
amenajat la sediul Centrului de 
servicii multifuncționale pentru 
copilul aflat în dificultate Gura 
Humorului o Sală Multimedia, dotată 
cu 8 birouri și 8 laptopuri, 7 
biblioteci, un proiector pentru 
susținerea lecțiilor online de limba 
engleză, dar și pentru alte activități; 

 -Fundația Blue Heron (SUA) a 
acordat burse până la absolvirea 
cursurilor universitare pentru 10 
tineri din sistemul de protecție; 
-persoanelor adulte încadrate în grad 
de handicap neinstituționalizate li s-
au acordat facilități în valoare 



6.811.332,96  lei. 
IX.9.7 -Prevenirea traficului de persoane, prevenirea și 

combaterea consumului și traficului de droguri în rândul 
copiilor și tinerilor din sistemul de protecție 
-Dezvoltarea de servicii acordate copiilor străzii, copiilor 
implicaţi în comiterea de fapte antisociale, precum și 
copiilor traficați și refugiați 

DGASPC 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
au fost acordate servicii de consiliere 
psihologică și reprezentare în 
Instanță, la Parchetul Suceava și 
Poliția municipiului Suceava pentru 
391 copii din comunitate și din 
sistemul de protecție; 
-au fost emise dispoziții de 
reprezentare legală pentru 386 copii 
refugiați; 
-specialiști din cadrul DGASPC 
Suceava au făcut demersuri în 
vederea repatrierii a 23 minori 
identificat neînsoțit pe teritoriul altor 
state; 
- 49 copii ai străzii au beneficiat de 

servicii de specialitate, 
IX.9.8 Combaterea riscului de excluziune socială a copiilor cu 

dizabilități 
DGASPC 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
au fost acordate servicii de consiliere 
psihologică și reprezentare în 
Instanță, la Parchetul Suceava și 
Poliția municipiului Suceava pentru 
391 copii din comunitate și din 
sistemul de protecție; 
-au fost emise dispoziții de 
reprezentare legală pentru 386 copii 
refugiați; 
-specialiști din cadrul DGASPC 
Suceava au făcut demersuri în 
vederea repatrierii a 23 minori 
identificat neînsoțit pe teritoriul altor 
state; 
- 49 copii ai străzii au beneficiat de 

servicii de specialitate, 
IX.9.9 -Susţinerea acţiunilor de incluziune socială pentru tinerii 

care urmează să părăsească sistemul de protective 
-Prevenirea abandonului școlar 

DGASPC 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
-s-au încheiat 3 parteneriate cu 
organizații private, care au ca 

obiectiv dezvoltare comunitară și 
incluziune socială și profesională a 



tinerilor din comunitate și din 
sistemul de protecție. 

IX.9.10 Monitorizarea şi iniţierea de acţiuni destinate copiilor ai 
căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinatate 

DGASPC 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT  
. DGASPC Suceava are în evidență 

un număr de 6.796 copii ai căror 
părinţi sunt plecaţi la muncă în 
străinătate, proveniţi din 5.154 

familii. 
IX.9.11 Combaterea riscului de excluziune socială a persoanelor 

cu dizabilități din sistemul rezidenţial și din comunitate 
DGASPC 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
în strucura DGASPC Suceava 
funcționează un număr de 12 servicii 
de tip rezidențial (765 beneficiari), 
un centru de zi (30 beneficiari) și un 
centru de recuperare (30 beneficiari), 
toate destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități. 
-DGASPC Suceava a încheiat 
parteneriate cu 4 organizații private, 
care au ca scop creșterea calității 
serviciilor oferite persoanelor cu 
dizabilități din comunitate și din 
centrele pentru persoane adulte cu 
dizabilități; 
-DGASPC Suceava este partener în 

cadrul Proiectului „Facilitarea 
inserției pe piața muncii a 

persoanelor cu dizabilități” derulat 
de către Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități, Copii și Adopții, care 

are ca obiectiv asigurarea accesului 
persoanelor cu dizabilități, în condiții 

de egalitate cu ceilalți, la mediul 
fizic, informațional și 

comunicațional, în vederea creșterii 
șanselor de ocupare și a ponderii 

persoanelor cu dizabilități angajate 
pe piața liberă a muncii, prin oferirea 

unui voucher în valoare de până la 
5000 de euro. 



IX.9.12 Evaluarea complexă a persoanelor adulte cu dizabilități 
din comunitate și din centrele rezidențiale  în vederea 
încadrării în grad de handicap 

DGASPC 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
au fost evaluate din punct de vedere 
medical, psihologic, social și 
psihopedagogic/ocupațional și în 
vederea încadrării în grad handicap 
un număr de 5.938 persoane; 
- Comisia de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap a emis un număr 
de 901 decizii privind menținerea, 
înlocuirea sau revocarea măsurii de 
protecție în sistemul rezidențial 
destinat persoanelor adulte cu 
dizabilități din cadrul DGASPC 
Suceava; 

- la data de 31.12.2021, DGASPC 
Suceava avea în evidență un număr 

de 21.529 persoane adulte cu 
încadrare în grad de handicap, din 
care: grad grav cu însoțitor- 8.349,  

grad grav fără însoțitor - 1.145, grad 
accentuat - 10.900, grad mediu - 

1.074 și grad ușor - 61. 
IX.9.13 Reintegrarea în familie/comunitate a persoanelor cu 

dizabilități din cadrul centrelor rezidențiale pentru 
persoane adulte 

DGASPC 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT  
în anul 2021 au fost reintegrate în 
familie un număr de 5 beneficiari din 
centrele pentru persoane adulte cu 
dizabilități din structura DGASPC 
Suceava; 

-au fost evaluați un număr de 380 
beneficiari  din CRRN Sasca Mică și 

CRRPH Pojorâta, pentru inițierea 
demersurilor în vederea analizei 

oportunității reintegrării în familie. 
IX.9.14 Conștientizarea și sensibilizarea comunităţii privind 

problematica copiilor aflați în situaţie de risc, a copiilor și 
persoanelor adulte cu dizabilități 
 

DGASPC 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
 DGASPC Suceava a organizat 

Campania Porți deschise spre 
comunitate” (ediția a-VI-a), realizată 
online; 

 -Campania „Susținem performanța”, 
ediția a IV-a, având drept obiectiv 



recunoașterea și premierea 
rezultatelor deosebite a 87 copii și 
tineri din cadrul serviciilor de tip 
rezidențial ale DGASPC Suceava și 
a celor private, din asistență 
maternală dar și din plasament la 
familii cu sau fără grad de rudenie; 

 -Campania „Deschide Ochii…! 
Deschide Inima!" (Ediția a -XV-a) a 
marcat Ziua Internațională a 
Persoanelor cu Dizabilități; 
-DGASPC Suceava în colaborare cu 
Fundația Te Aud România a derulat 
proiectele: „Responsabili astăzi 
pentru viitorul de mâine”, care are ca 
obiectiv implicarea copiilor în 
activități de ecologizare a zonelor de 
agrement și Programul „Rugby 
pentru toti copiii”; 
- Asociația Teona Ariana Suceava și 

Fundația  Hope and Homes for 
Children Romania au organizat 

tabere de recreere pentru copiii și 
tinerii din sistemul de protecție. 

 
 
IX.10 

 
Campanii naţionale în domeniul relatiilor de muncă 

 
IX.10.1 

Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de 
muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a 
acesteia: construcții, protecție și pază, service auto, depozite, 
comerț - lanțurile de aprovizionare (încărcare-descărcare), 
notariate, birou avocatură și de arhitectură. 

ITM 
 

Trim. 
 I - IV 

 REALIZAT 
-Campania Națională privind 
respectarea prevederilor legale la 
angajatorii care își desfășoară 
activitatea în domeniul construcțiilor  
–  COD CAEN 41,42,43; 

IX.10.2 Campanie națională pentru verificarea modului de aplicare a 
prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, 
decalarea programului de lucru de către angajatorii cu un număr 
mai mare de 50 de salariați. 

ITM 
  

Trim. I-II REALIZAT 
Se deruleaza in continuare conform 
legislatiei in vigoare in perioada de 

pandemie  



IX.10.3 Campanie națională pentru verificarea respectării prevederilor 
legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de 
înregistrarea agenților de plasare forță de muncă în străinătate, 
potrivit legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români 
care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

ITM 
   

Trim. I-IV REALIZAT 
Campania s-a desfășurat în perioada 
08.03-24.03.2021; 

-au fost efectuate 16 controale; 

- au fost aplicate 2 sancțiuni: un 
avertisment și o  amendă în cuantum 
de 7000 lei; 

-au fost dispuse 12 măsuri pentru 
remedierea deficiențelor constatate; 

Au fost verificați toți cei 14 agenți de 
plasare a forței de muncă înregistrați 
la acea dată la ITM Suceava 

IX.10.4  Campanie privind verificarea modului de respectare de către 
angajatori a prevederilor legii nr. 52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare 
a acesteia. 

 ITM 
 

Trim. 
III 

REALIZAT 
 

IX.10.5 Campanie națională pentru verificarea modului de respectare a 
dispozițiilor legale în domeniul relațiilor de muncă de către 
agenții de muncă temporară/utilizatorii salariaților temporari și a 
dispozițiilor HG nr.1256/2011 privind condițiile de funcționare, 
precum și procedura de autorizare a agentului de muncă 
temporar, cu modificările și completările ulterioare. 

  
ITM 

  

Trim. 
I-IV 

REALIZAT 
Campania s-a desfășurat în perioada 
29.03-14.04.2021; 

-au fost efectuate 10 controale; 

- au fost aplicate 2 sancțiuni: un 
avertisment și o  amendă în cuantum 
de 5000 lei; 

-au fost dispuse 5 măsuri pentru 
remedierea deficiențelor constatate; 

Au fost verificați 10 agenți de muncă 
temporară, având 340 contracte de 
muncă temporare aflate în executare, 
203 în România și 137 în străinătate, 
cu 61 de utilizatori, 66 de contracte 
de punere la dispoziție. 

IX.10.6 Campanie privind verificarea modului de respectare a 
prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea 
și executarea contractelor individuale de muncă de către 

ITM Trim. 
I-IV 

REALIZAT 



angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul - activități 
de poștă și de curier precum și de către angajatorii care 
desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și protecție  

IX.11 Acţiuni în domeniul relaţiilor de muncă 
 

IX.11.1
. 

Acțiune de identificare şi combatere a cazurilor de muncă 
nedeclarată în domeniul  prestărilor de servicii. 

ITM 
 

Trim.  
III - IV 

REALIZAT 

IX.11.2
. 

Acțiune de informare și conștientizare cu privire la  modul în 
care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în 
registrul electronic de evidență a zilierilor conform prevederilor 
legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, modificată şi completată. 
 

ITM 
 

Trim. 
 I - IV 

REALIZAT 

-au fost înregistrați 60 beneficiari 
activi  cu 20519 poziții în registru și 

un număr de 1476 zilieri distincți 
activi 

IX.11.3 Acțiune de informare și verificare  a angajatorilor cu privire la 
registrul general de evidență a salariaților 

ITM 
 

Trim.  
I - IV 

 REALIZAT 

-au fost efectuate 1166  controale; 

-au fost aplicate 157 sancţiuni 
contravenționale - 73 amenzi în 
valoare de 162000 lei și 84  
avertismente; 

- au fost  dispuse  526  măsuri pentru 
remedierea deficiențelor constatate; 

IX.11.4
. 

Acțiune de informare și verificare a modului în care angajatorii 
respectă prevederile art.129 din legea nr.62/2011 a dialogului 
social, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

ITM 
 

Trim.  
I - IV 

REALIZAT 

-au fost efectuate 94 controale; 

- au fost dispuse 21 măsuri pentru 

remedierea deficiențelor constatate; 

 
IX.11.5 Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați 

în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la 
riscurile la care se pot expune prin necunoașterea prevederilor 
legale.  
 

ITM 
 

Trim.  
I - IV 

REALIZAT 

în perioada martie – aprilie au fost 
organizate mai multe acțiuni de 
informare, au fost distribuite broșuri, 
privind munca în Germania. Au fost 
transmise notificări primăriilor din 
județ pentru a putea fi mediatizate 
aceste informații și în spatiul rural; 



-au fost distribuite broșuri cu prilejul 
acțiunilor de control; 

-informațiile au fost publicate pe site-
ul ITM Suceava și mediatizate în 

presa locală; 
  

IX.11.6 
Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor străini aflați 
pe teritoriul româniei, cu privire la condițiile de angajare și la 
drepturile pe care le au ca lucrători în România. 

ITM 
 

Trim.  
I - IV 

REALIZAT 

au fost efectuate7 controale; 

- au fost organizate acțiuni comune 
cu reprezentanți IGI, atât de control 
cât și de informare; 

-au fost procesate 67 adrese 
referitoare la faptul că, în ultimele 6 
luni, persoana juridică în cauză nu a 

fost sancţionată conform prevederilor 
art. 260, alin.1 lit.e sau art. 260 alin.1 

lit.e^1 din Legea nr.53/2003, 
republicată, conform prevederilor 

art.36, alin.1 din OG nr.25/2014, ori 
potrivit art.8, alin.1 din HG nr. 
905/2017 privind registrul de 

evidenţă a salariaţilor. 
 



X. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
 
Nr. crt.  

Obiectiv/Acțiunea  
 

Instituția 
responsabilă 

Termen 
de 

finalizare 

Stadiu la 31.12.2021 

X. 1 Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli transmisibile, depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al 
bolilor transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora 

X.1.1. 1. Implementarea PN I.1 Programul Național de Vaccinare, 
prin:  
-vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul 
naţional de vaccinare; 
-  vaccinarea grupelor populaţionale la risc 

DSP Suceava 31.12.2021 REALIZAT 
Vaccinări împotriva COVID-19: 
- 221723 doze administrate vaccin PFIZER 
- 29438 doze administrate vaccin 
MODERNA 
- 9124 doze administrate vaccin 
ASTRAZENECA 
- 39275 doze administrate vaccin JANSSEN 
  Vaccinări la vârstele prevăzute în 
Calendarul Național de Vaccinare: 
- 5482 copii, Hep.B ped., copii – 24 h;  
- 5537 copii, BCG, copii – 2-7 zile;      
- 13868 copii, DTPa-VPI-Hib-HepB, copii– 
2 luni, 4 luni, 11 luni şi 12 luni;  
- 3765 copii, DTPa-VPI, copii 6 ani 
- 8369 copii, ROR, copii-1an, 5ani, 7ani  
- 13537 copii, Pneumococic conjugat 
- 48309 copii, dTPa, copii 14 ani 
  Vaccinări la grupele populaționale la risc: 
- 14211 persoane, vaccin antigripal; 
- 136 gravide, dTPa 
- 251 persoane, dTPa plăgi 
- 526 persoane, HPV 
 

X.1.2  Implementarea PN I.2 Programul Național de 
supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare, 
- prin supravegherea epidemiologică a bolilor 
transmisibile; intervenţia în focar; 
-depistarea, verificarea, investigarea  
 -raportarea alertelor naţionale 

DSP Suceava 31.12.2021 REALIZAT 
- 121 activități desfășurate 
- 33  focare 
- 27 alerte verificate 
- 88778 testări RT-PCR standard pentru 
identificarea SARS-CoV-2 

 



X.1.3 Implementarea PN I.3. Programul Național de prevenire, 
supraveghere și control a infecției HIV/SIDA, , prin: 
1. prevenirea şi supravegherea infecţiei HIV/SIDA 
 
Tratamentul şi monitorizarea răspunsului terapeutic la 
bolnavii cu infecţie HIV/SIDA: 
    - număr de persoane la care s-a realizat profilaxia 
postexpunere 
    - număr bolnavi  HIV/SIDA beneficiari de tratament cu 
ARV 
    - număr bolnavi  HIV/SIDA beneficiari de tratament cu 
ARV 
    - număr copii născuți din mame HIV pozitive la care s-a 
efectuat profilaxia pentru reducerea TMF 

DSP Suceava 31.12.2021 REALIZAT 
1131 persoane testate cu teste rapide HIV, 
din care 10 pozitive 
- 2006 persoane testate cu teste ELISA HIV 
1+2, din care 21 pozitive 
- 956 gravide testate cu teste rapide HIV din 
care 3 pozitive  și 1795 gravide testate cu 
teste ELISA HIV 1+2 din care 3 pozitive, din 
care 567 gravide testate  în maternitate cu 
teste rapide HIV din care 1 pozitivă  
- 70 bolnavi TBC testați cu teste rapide HIV, 
din care 2 pozitivi 
- 72 bolnavi TBC testați cu teste ELISA HIV 
1+2, din care 3 pozitivi 
- 105 testări voluntare cu teste rapide HIV, 
din care 5 pozitive 
- 139 testări voluntare  cu teste ELISA HIV 
1+2, din care 15 pozitive 
- 250 bolnavi HIV/SIDA beneficiari de 
tratament ARV 
- 267 bolnavi HIV/SIDA în evidenţă activă 

 



X.1.4 Implementarea PN I.4 Programul Național de prevenire, 
supraveghere și control a tuberculozei, , prin: 
1. depistarea și supravegherea cazurilor de TB; 
Diagnosticul cazurilor de TB, tratamentul bolnavilor TB și 
monitorizarea răspunsului terapeutic 

DSP Suceava 31.12.2021 REALIZAT 
8298 persoane examinate pentru depistare 
cazurilor de infecţie /  îmbolnăvire de 
tuberculoză; 
- 225 anchete epidemiologice / cazuri de 
tuberculoză efectuate 
- 101 persoane care au beneficiat de 
administrarea tratamentului chimioprofilactic 
- 54 persoane care au beneficiat de testări 
IDR 
- 2639 persoane examinate care au beneficiat 
de examene radiologice 
- 1750 persoane examinate care au beneficiat 
de examene bacteriologice bK prin metoda 

convențională microscopie şi cultură  
- 275 bolnavi TBC monitorizati prin 
efectuarea de examene bacteriologice bK, 
prin microscopie şi cultură 
- 243 bolnavi TBC monitorizati prin 
efectuarea de examene radiologice 
- 324 bolnavi TBC care au beneficiat de 
tratament, total, din care: 
- 303 bolnavi cu tuberculoză cat.I, II, III 
- 16 bolnavi cu tratament individualizat  altul 
decât MDR / XDR 

- 5 bolnavi cu TBC MDR / XDR tratați 
 

X.1.5 Implementarea PN I.5 Programul Național de supraveghere 
si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale si a 
rezistentei microbiene, precum si de monitorizare a 
utilizarii antibioticelor, prin: 
1. număr de persoane participante la cursurile de formare 
profesională 

DSP Suceava 31.12.2021 REALIZAT 
13 campanii I.E.C.- cu teme stabilite pe baza 
unor priorităţi de sănătate specifice naţionale 
- 13068beneficiari 

 

X.2 Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 



X.2.1 1.Implementarea PN II Programul Național de prevenirea 
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din 
mediul de viaţă şi muncă, prin:  
1. protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate 
factorilor de risc din mediul de viaţă; 
2. protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate 
radiaţiilor ionizante; 
3. protejarea sănătăţii prin prevenirea îmbolnăvirilor 
asociate factorilor de risc din mediul de muncă; 
4. protejarea sănătăţii publice prin prevenirea 
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de 
nutriţie; 

DSP Suceava 31.12.2021 REALIZAT 
 

-13 intervenţii specifice de evaluare a 
efectelor factorilor de risc din mediul de viaţă 
 
- 13 intervenţii specifice de evaluare a 
efectelor radiaţiilor ionizante pentru starea de 
sănătate; 
- 3 intervenţii specifice de evaluare a 
imbolnavirilor asociate factorilor de risc din 
mediul de muncă 
- 11 intervenţii specifice de evaluare a 
factorilor de risc alimentari pentru starea de 
sănătate şi nutriţie a populaţiei  

 
X.3 Eficentizarea activităţii domeniul sănătății publice 

 
X.3.1. Desfășurarea activităţii de control în sănătate publică: 

 
DSP Suceava 31.12.2021 REALIZAT 

- 3481  controale cu întocmire de proces 
verbal, din care 744 controale în unităţi 
sanitare; 1336 controale în domeniul biocide; 
13 acțiuni de recontrol 
- 302 amenzi în valoare totală de  814.000 
lei, din care  40 amenzi în valoare  totală de 
219.100 lei în unităţi sanitare 
- 8 avertismente, din care 4 avertisment în 
unităţi sanitare;  
-  527 buc.; 88 kg; 3 produse cosmetice;  
 
- 279 acţiuni de îndrumare şi consultanţă; 
- 380 sesizări rezolvate; 
- 10 acţiuni tematice; 
- 71 acțiuni comune cu alte autorități; 
- 7 acţiuni; 
 

X.4 Reducerea incidenței cancerului de col uterin prin depistarea în faze incipiente de boală prin intervenţii de screening organizat 
Promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă 

Creșterea numărului de donatori și înlocuirea ţesuturilor nefuncţionale prin transplant de ţesuturi 
X.4.1 Implementarea PN IV.1 Programul Național de depistare 

precoce activa  a cancerului prin screening organizat 
DSP Suceava 31.12.2021 - REALIZAT 

  1020 formulare FS1 eliberate 
 



X.4.2 Implementarea PN IV.2 Programul Național de sănătate 
mintală si profilaxie in patologia psihiatrica 

DSP Suceava 31.12.2021 REALIZAT 
-  133 bolnavi incluși în programe 

intraspitașicești de reabilitare 
X.4.3. Implementarea PN IV.3 Programul Național de transplant 

de organe, țesuturi și celule de origine  umană, prin: 
                              IV.3.1 Subprogramul de transplant de 
organe, tesuturi și celule de origine umană 

DSP Suceava 31.12.2021 REALIZAT 
33 proceduri de transplant os-tendon 

X.5 Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţie prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc 

X.5.1. Implementarea PN V. Programul Național de evaluare şi 
promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, prin: 
                               V.1 Subprogramul de evaluare şi 
promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 

DSP Suceava 31.12.2021 REALIZAT 
13 campanii I.E.C.- cu teme stabilite pe baza 
unor priorităţi de sănătate specifice naţionale 
- 13068 beneficiari 
- 8 intervenții  I.E.C. desfășurate –destinate 
priorităților de sănătate specifice locale 
- 14113 beneficiari 
  

X.5.2           1. Intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos: 
1.1. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate 
celebrării zilelor mondiale/europene conform calendarului 
priorităților naționale 
 
1.2. Organizarea şi desfăşurarea intervențiilor IEC 
destinate priorităţilor de sănătate specifice locale 
 
1.3. Organizarea și desfășurarea de intervenții pentru 
punerea în aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru 
alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi 
adolescent 
 
1.4. Organizarea si desfasurarea de intervenții pentru 
promovarea sănătății în comunități și grupuri vulnerabile 

2. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale: 
 

2.1. evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor 

DSP 31.12.2021  
REALIZAT 

 
- 147 școli și grădinițe care utilizează ghidul 
de intervenție pentru alimentație sănătoasă și 
activitate fizică în grădinițe și școli 
 
 
- 3 intervenții pentru monitorizarea sănătății 
copiilor 

- 45 școli și grădinițe evaluate 



X.5.3 Implementarea PN VI. Programul Național de sănătate a 
femeii și copilului, prin: 
                               VI.1 Subprogramul de nutriție și 
sănătate a copilului 
1.1 Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 
12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin 
administrare de lapte praf 
1.2 Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la 
naştere 
1.5 prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la 

nou-născuți 
                               VI.2 Subprogramul de nutriție și 
sănătate a femeii 
2.2. Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin 
creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor 
medicale specifice pentru gravidă şi lăuză 
2.5. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh 
 

DSP Suceava 31.12.2021 REALIZAT 
 

- 147 școli și grădinițe care utilizează ghidul 
de intervenție pentru alimentație sănătoasă și 
activitate fizică în grădinițe și școli 
- 11 interventii IEC in comunitati vulnerabile 
- 8528 beneficiari 
 
- 11 intervenții pentru monitorizarea sănătății 
copiilor 

- 75 școli și grădinițe evaluate  

X.6 Îmbunătăţirea stării de sănătate a copilului și a femeii 
X.6.1 Acțiuni prioritare pentru monitorizarea,  tratamentul și 

îngrijirea pacienților critici în secțiile A.T.I.(A.P-A.T.I.) 
adulți și copii 

DSP Suceava 31.12.2021 REALIZAT 
 

860  pacienți critici din secțiile A.T.I. copii și 
adulți 

X.6.2 Acțiuni prioritare pentru monitorizarea,  tratamentul și 
îngrijirea pacienților critici în secțiile A.T.I.(A.P-A.T.I.) 
neonatalogie 

DSP Suceava 31.12.2021 REALIZAT 
398pacienți critici din secțiile A.T.I. 

neonatologie 

X.6.3 Actiuni prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu 
infarct miocardic acut (AP-IMA)  

DSP Suceava 31.12.2021 REALIZAT 
76 pacienţi critici  

X.6.4 Acțiuni prioritare pentru monitorizarea,  tratamentul 
intervențional al pacienților cu accident vascular acut 
(A.P.-A.V.C.-A.c.) 

DSP Suceava 31.12.2021 REALIZAT 
1809  pacienți critici 



X.6.5 Tratament în stăinătate DSP Suceava 31.12.2021  
REALIZAT 

- 1 finanţare tratament iradiere craniospinală 
cu proton-terapie - 228 000 lei 
- 2 transplant pulmonar - 492 000lei 
- 1 control periodic post transplant - 13000 
lei 
- 1tratament post transplant pulmonar - 2000 
lei 
- 1 finanţare tratament iradiere cu proton-
terapie - 146 000 lei 
- 1 control periodic post proton-terapie - 9 000 

lei l 
 
X.7 Monitorizarea relaţiilor contractuale între CAS Suceava şi furnizorii de servicii medico-farmaceutice, în scopul asigurării unei 

asistenţe medicale corespunzătoare pentru persoanele asigurate din întreg judeţul. 
 

X.7.1  
 Încheierea actelor adiţionale şi derularea relaţiilor 
contractuale cu furnizorii de servicii medico-farmaceutice 
pe baza actelor adiţionale la contractele încheiate în anul 
2020, încheierea contractelor şi adoptarea de clauze 
contractuale şi negocierea acestora cu furnizorii, în 
conformitate cu noua legislaţie aprobată pentru anul 2021. 

 
 
 

Casa de 
Asigurări de 

Sănătate 
Suceava. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Trim. II 
 
 
 
 

REALIZAT  
La luna iulie s- a desfasurat  procesul de 
contractare pentru anul in curs. 

 

X.7.2 Acoperirea cu servicii medicale, prin sistemul de asistenţă 
primară, în ambulatoriul de specialitate, paraclinic, 
asistenta spitalicească, de urgenţă, îngrijiri la domiciliu, 
servicii farmaceutice, dispozitive medicale, pentru 
îmbunăţirea stării de sănătate a populaţiei.   
 

 
 

Casa de 
Asigurări de 

Sănătate 
Suceava 

 
 
 
 
 

 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Numărul de contracte/acte aditionale 
incheiate la 30.06.2021 pe tipuri de 
furnizori de servicii medico-
farmaceutice: 
- Medicina primară – 253 
- Centre de permanenta  - 17 
- Contracte vaccinare medici familie  -  
52  
- Ambulatoriu de specialitate clinic – 109 
- Ambulatoriu de specialitate paraclinic – 
23 



- Ambulatoriu de specialitate de 
recuperare – 10 
- Asistenta medicala dentara – 49 
- Îngrijiri la domiciliu – 3 
- Asistenţă medicală spitalicească – 16 
- Furnizori de medicamente (Farmacii) – 
132 
- Furnizori de dispozitive medicale – 66 
- Furnizor transport sanitar neasistat – 2 
 
 pentru Programe derulate prin unităţile 
spitaliceşti – 4 
- pentru Programul de diabet zaharat 
(determinarea hemoglobinei glicozilate) -
3 
- pentru programele derulate prin 
farmacii cu circuit deschis  - 119 
- pentru servicii medicale de dializa - 3 

 
 

X.7.3 1.3 Eliberarea cardurilor nationale de asigurari sociale de 
sanatate, care se regasesc la sediul CAS, persoanelor 
asigurate care solicita acest document.   

Casa de 
Asigurări de 

Sănătate 
Suceava 

 
 

Permanent 
 
 
 
 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

La finele lunii iunie CAS Suceava a 
prelungit contractele cu furnizorii de 
servicii medicale, medicamente si 
dispozitive medicale pana la 31.07.2021, 
urmand ca in luna iulie sa se desfasoare 
procesul de contractare pentru anul in 
curs. 

 
Realizat 

Numărul de contracte/acte aditionale 
incheiate la 31.12.2021 pe tipuri de 
furnizori de servicii medico-
farmaceutice: 
- Medicina primară – 252 
- Centre de permanenta  - 21 
- Monitorizare Covid - 132  
- Contracte vaccinare medici familie  -  



59  
- Ambulatoriu de specialitate clinic – 108 
- Ambulatoriu de specialitate paraclinic – 
25 
- Ambulatoriu de specialitate de 
recuperare – 13 
- Asistenta medicala dentara – 56 
- Îngrijiri la domiciliu – 4 
- Asistenţă medicală spitalicească – 17 
- Furnizori de medicamente (Farmacii) – 
127 
- Furnizori de dispozitive medicale – 64 
- Furnizor transport sanitar neasistat – 2 

 
 

- pentru Programe derulate prin unităţile 
spitaliceşti – 4 
- pentru Programul de diabet zaharat 
(determinarea hemoglobinei glicozilate) -
3 
- pentru programele derulate prin 
farmacii cu circuit deschis  - 124 
- pentru servicii medicale de dializa - 3 

 
 

 
X.8 Eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate şi a formularelor europene în conformitate cu Regulamentul 

Consiliului European CE nr. 883/2004 

X.8.1  Eliberarea cardului european de asigurări sociale de 
sănătate cetăţenilor români asiguraţi care solicită acest 
document şi monitorizarea acordării asistenţei medicale 
cetăţenilor membri ai UE, conform legislaţiei în vigoare 
 

CAS 

Permanent 

SE DERULEAZA  ÎN PERMANENȚĂ 
In anul 2021 au fost eliberate 421 carduri 
nationale de asigurări sociale de sănătate, 
din cele existente la sediul CAS. 
 

 

X.8.2 II.2. Eliberarea formularelor europene în conformitate cu 
Regulamentele Consiliului European CE nr. 883/2004. 
 

CAS 

Permanență  

SE DERULEAZA  ÎN PERMANENȚĂ 
În anul 2021 au fost eliberate 3.054 

formulare europene de asigurări sociale 
de sănătate. 



X.9 Realizarea unei infrastructuri medicale moderne 
X.9.1 Construire helioport pe terasa corpului „A” a Spitalului 

Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava 
Spitalul 

Județean de 
Urgență 

„Sfântul Ioan 
cel Nou” 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
Lucrări de execuție finalizate în data de 

27.12.2021, procedura de recepție la 
terminarea lucrărilor. 

X.9.2 Sistem detectie incendiu Spitalul 
Județean de 

Urgență 
„Sfântul Ioan 

cel Nou” 
Suceava 

31.12.2021 NEREALIZAT 
 Proiectul tehnic întocmit în 2017 nu 
corespunde din punct de vedere tehnic. 

X.9.3 RK platforma hidraulica (pentru persoane cu dizabilitati si 
targi) pentru spitale montata la exterior 

Spitalul 
Județean de 

Urgență 
„Sfântul Ioan 

cel Nou” 
Suceava 

31.12.2021 NEREALIZAT 
Schimbare de soluție, se vor realiza 

rampe din beton armat. 

XI.9.4 Lucrari de reabilitare a instalatiilor interioare de alimentare 
cu apa rece, apa calda menajera si alimentare cu apa a 
hidrantilor 

Spitalul 
Județean de 

Urgență 
„Sfântul Ioan 

cel Nou” 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
Întocmit și recepționat proiect DALI 

X.9.5 Reamenajare hol acces si intrare principala Corp D Spitalul 
Județean de 

Urgență 
„Sfântul Ioan 

cel Nou” 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
Schimbare de soluție datorata circuitelor 
medicale necesare in situația creată de 

pandemia COVID-19 

X.9.6 Lucrari de montaj instalatie distributie interna (interioara) 
de oxigen medicinal 

Spitalul 
Județean de 

Urgență 
„Sfântul Ioan 

cel Nou” 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
 întocmit și receptionat Proiect DALI 

X.9.7 Lucrari de reabilitare si modernizare pavilioane Spital 
Psihiatrie 

Spitalul 
Județean de 

31.12.2021 REALIZAT 
 întocmit și receptionat Proiect DAL 



Urgență 
„Sfântul Ioan 

cel Nou” 
Suceava 

X.9.8 RK extindere si dotare acces spital pentru separare flux 
personal medical pe circuit COVID-19 

Spitalul 
Județean de 

Urgență 
„Sfântul Ioan 

cel Nou” 
Suceava 

31.12.2021 REALIZAT 
servicii de proiectare studiu de 
fezabilitate finalizate; 

 

 



XI. MINISTERUL EDUCAȚIEI 
 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectivul/ 
Acțiunea  

Instituția 
responsabilă 

Termen 
de finalizare 

Stadiul la 31.12.2021 

XI.1  Dezvoltatea unui management eficient din persepectiva asigurării funcţionării  performante a sistemului de învăţământ 
XI.1.1. Proiectarea activităţii domeniilor I.Ş.J., unităţilor conexe 

şi activităţilor din şcoli, în conformitate cu normativele 
M.E. 

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean 
Suceava 

 

Permanent SE DERULEAZĂ ÎN PERMANENȚĂ  
Au fost întocmite documentele de proiectare 
a activităţii pentru semestrul I al anului şcolar 
2021-2022 la nivelul I.Ş.J. Suceava, a 
unităţilor conexe şi a unităţilor de 
învăţământ: graficul unic de control al I.S.J. 
Suceava, planuri manageriale, planuri 
operaţionale, etc. 

XI.1.2 Monitorizarea şi evaluarea modului în care se aplică la 
nivelul judeţului politicile educaţionale ale M.E. în 
unităţile şcolare din reţeaua judeţului; aplicarea corectă a 
procedurilor şi instrumentelor specifice. 

IȘJ Permanent 
Conform 
graficului unic 
de control al 
I.Ș.J. Suceava 

SE DERULEAZĂ ÎN PERMANENȚĂ  
În cadrul inspecţiior generale şi a inspecţiilor 
tematice a fost realizată monitorizarea şi 
evaluarea modului în care se aplică la nivelul 
judeţului politicile educaţionale ale M.E. 
 

XI.1.3. Consilierea managerilor şcolari privind aplicarea 
legislaţiei în vigoare în domeniile implementării 
curriculum-ului şcolar, descentralizării instituţionale şi  
încadrării şi normării cadrelor, salarizării personalului,  
evaluării personalului ş.a. 
 

IȘJ Permanent SE DERULEAZĂ ÎN PERMANENȚĂ 
Activităţile specifice desfăşurate au constat 
în prezentarea unor exemple de bună practică 
şi dezbateri cu prilejul reuniunilor 
manageriale organizate la: Școala Gimnazială 
Ipotești, Școala Gimnazială Râșca, Școala 
Gimnazială Stulpicani, Școala Gimnazială 
Breaza, Școala Gimnazială Milișăuți, 
Colegiul Național de Informatică Spiru Haret 
Suceava având ca temă Descentralizarea și 
dezvoltarea capacității instituționale pentru 
susținerea și promovarea calității în 
educație, în contextul respectării  normelor 
igienico - sanitare și de prevenire a infectării 
cu SARS-CoV-2 
 
În lunile ianuarie-iulie a avut loc consilierea 
managerilor şcolari din unitățile școlare 
privind aplicarea legislaţiei în vigoare. 



La nivelul Consiliului Consultativ al 
Directorilor, în ianuarie-iunie 2021, s-au 
realizat o serie de dezbateri privind: 
 planul managerial şi operaţional al 

compartimentului management pentru 
semestrul II al anului şcolar 2020-
2021;  

 structura portofoliului directorului şi 
directorului adjunct al unei unităţi de 
învăţământ preuniversitar; 

 tehnici operaţionale de elaborare a  
procedurilor şi deciziilor în unitate, în 
baza noilor prevederi legislative în 
vigoare. 

Consilierea managerilor şcolari privind 
aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniile 
implementării curriculum-ului şcolar, 
descentralizării instituţionale,  încadrării şi 
normării cadrelor, salarizării personalului,  
evaluării personalului s-a realizat permanent 
online, în videoconferințe, pe Whats App, pe 
Facebook, Zoom, mail etc.conform 
prevederilor legislative în vigoare. 
Toți inspectorii școlari au monitorizat 
activitatea desfășurată în teritoriul arondat, 
menținând legătura strânsă cu directorii de 
școlii în toate problemele majore ce vizează 
managementul școlar. Problemele deosebite 
apărute în teritoriu au fost prezentate și 
analizate în ședințele săptămânale ale 
inspectorilor școlari. 

XI.1.4 Abilitarea factorilor decizionali din unităţile de 
învăţământ pentru implementarea standardelor de calitate 

IȘJ Permanent SE DERULEAZĂ ÎN PERMANENȚĂ Nu 
au fost monitorizate activităţile specifice 
pentru această perioadă. 
 

XI.1.5 Optimizarea  fluxului de informaţii dintre I.Ş.J., unităţile 
conexe şi unităţile de învăţământ de stat şi particular, 
prin utilizarea canalelor de comunicare existente în 
reţeaua judeţului 

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean 
Suceava 

 

Permanent SE DERULEAZĂ ÎN PERMANENȚĂ 
/ zilnic prin utilizarea canalelor de 
comunicație: site-ul  I.Ş.J. Suceava 
http://www.isj.sv.edu.ro/  
și adresele de e-mail de serviciu 



XI. 1.6 Iniţierea şi desfăşurarea de proiecte de către unităţile 
şcolare din judeţ, palatul şi cluburile copiilor  în vederea 
selectării acestora în C.A.E.N., C.A.E.R.I. al M.E., 
respectiv C.A.E.J. 

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean 
Suceava 
Unităţile 

şcolare din 
reţea 

Cluburi/Palatu
l Copiilor 

31 decembrie 
2021 

REALIZAT 
Concursurile naționale și interjudețene au 
fost anulate prin OMEC nr.4304/21 mai 
2020. 
S-au desfășurat concursuri în parteneriat cu 
alte organizații, instituții. Exemple: „Copiii 
Europei”, „La mulți ani, copile drag!”- 
Școala Gimnazială „I. Creangă” Suceava, 
Concurs internațional „VideoArt” – online – 
Colegiul Național „P. Rareș” Suceava 

XI.1.7 Diversificarea ofertelor educationale si de timp liber din 
Palatul si Cluburile Copiilor 

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean 
Suceava 

Cluburi/Palatu
l Copiilor 

12 iunie 2021 REALIZAT  -FINALIZAT 
Au fost realizate ofertele educaţionale din 
Palatul si Cluburile Copiilor şi au fost afişate 
şi trimise în unităţile de învăţământ 

XI.1.8 Organizarea şi desfăşurarea Programului „Școala altfel ” Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean 
Suceava 
Unităţile 

şcolare din 
reţea 

12 iunie 2021 REALIZAT  Finalizat 
Programul Școala altfel s-a  
desfășurat conform planificărilor  
activităților unităților școlare,  
respectându-se toate măsurile de prevenire  
și combatere a îmbolnăvirilor cu  
SARS-CoV-2, conform ordinului comun al  
Ministerului Educației și Cercetării și al  
Ministerului Sănătății nr. 4267/841/2020, 
până la vacanța de primăvară. 

Proiectul „Creativ mindset math – Să cre(e)zi 
că poți”, derulat prin intermediul asociației 
Narada a fost lansat pe 10 februarie 2021, în 
cadrul programului Școala altfel, la sediul 
principal al Școlii Gimnaziale Bucșoaia, cu 
participarea reprezentanților Asociației 
„Narada”, reprezentanților Petrom, ai 
autorităților locale – Primăria Frasin și ai 
I.Ș.J. Suceava  



XI.1.9 Implicarea elevilor în luarea deciziilor prin intermediul 
CSE, CJE şi CNE  în vederea stimulării iniţiativei, 
participării şi împlicării elevilor în proiecte specifice 
Atelierele cunoașterii, Avocatul Elevului, Tinerii dezbat. 

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean 
Suceava 
Consiliul 

Județean al 
Elevilor 

31 decembrie 
2021 

REALIZAT 
În cadrul Campaniei județene RESPECT, în 
Săptămâna nonviolenței în mediul școlar, 27-
31 ianuarie 2021 s-a desfășurat Săptămâna 
Nonviolenței în Mediul Școlar și s-a marcat 
Ziua Internațională a Nonviolenței în mediul 
școlar (30 ianuarie) și activități desfășurate în 
cadrul campaniei RESPECT 
(Responsabilitate. Educație. Siguranță. 
Prevenție. Emoții. Comunicare. Toleranță), 
campanie inițiată de I.Ș.J. Suceava, aflată la 
ediția a VII-a și webinarul RESPECT. 
S-a desfăşurat cercul responsabililor 
comisiilor de prevenire a violenţei în mediul 
şcolar și Conferința națională „Violența 
psihologică – bullying-ul”, webinar. Au 
participat responsabilii comisiilor de 
prevenire a violenţei în mediul şcolar – 200 
participanți 
A fost editat volumul nr. 40/2021 Barometrul 
reușitei școlare – Violența psihologică 

XI.1.10 Implementarea măsurilor şi acţiunilor din planurile 
operaţionale conform Strategiei naţionale de combatere 
şi prevenire a violenţei în mediul şcolar.   

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean 
Suceava 
Unităţile 

şcolare din 
reţea 

31 decembrie 
2021 

REALIZAT 
S-au desfășurat activități online care au 
marcat evenimente educative: Ziua siguranței 
pe internet, Ziua cititului împreună, Ziua 
Internațională a limbii materne, Ziua 
mondială a apei, Ziua mondială a pământului, 
Ziua mondială a sănătății, Ziua mondială a 
mediului etc. 
Au fost evaluate școlile pentru păstrarea 
Steagului Verde – programul EcoȘcoala. 

XI.1.11 Implementarea unor programe şi proiecte în domeniile 
noilor educaţii (educaţie pentru sănătate, educaţie civică, 
educaţie antreprenorială şi tehnologică, prin sport etc.), 
în colaborare cu ONG-uri, instituţii şi autorităţi locale, 
judeţene şi naţionale 

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean 
Suceava 
Unităţile 

şcolare din 
reţea 

31 decembrie 
2021 

REALIZAT 
A fost realizată situaţia centralizată privind 
actele de violenţă din mediul şcolar 
înregistrate în judeţul Suceava. 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(A.S.F.) și Institutul de Studii Financiare 
(ISF) derulează programul Start2Teach, în 
colaborare cu inspectoratele școlare 
teritoriale. Acest program este dedicat 



profesorilor din învățământul preuniversitar 
și are ca obiectiv principal furnizarea unui 
suport pentru cadrele didactice care predau 
noțiuni de educație financiară. 

XI.1.12. Sprijinirea îmbunătăţirii continue a calităţii educaţiei 
prin transfer de bune practici între unitățile de 
învățământ din județ 

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean 
Suceava 

 

Permanent 
Conform 
graficului 
reuniunilor 
coordonatorilor 
CEAC 

SE REALIZEAZĂ PERMANENT  
conform graficului reuniunilor coordonatorilor CEAC
activităţi metodice 
din cadrul reuniunilor coordonatorilor  
Comisiilor  
pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
 (CEAC) în anul şcolar 2020-2021. 
 

XI.1.13 Asigurarea condiţiilor de autorizare / acreditare pentru 
funcţionarea reţelei şcolare judeţene pentru toate 
nivelurile de învăţământ şi specializările  

Inspectoratul 
Şcolar 

Judeţean 
Suceava 

 

Permanent 
Conform 
calendarului 
ARACIP  

SE REALIZEAZĂ PERMANENTA 
 conform graficului reuniunilor 
coordonatorilor CEAC Şcolile au fost 
consiliate privind modul de completare a 
platformei informatice ARACIP, realizarea 
documentelor şi  organizarea colectivelor în 
vederea evaluăriilor externe ARACIP. 
 

 
XI.2.1 

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

XI.2.1. Informarea, formarea, consilierea şi monitorizarea 
cadrelor didactice privind aplicarea curriculum-ului 
şcolar în scopul  adaptării demersurilor didactice de 
predare-învăţare-evaluare centrate pe elev 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Cercurile 
pedagogice pe 
discipline și 
domenii 
 

Permanent 
Conform 
planificarii 
activităţilor 
metodice pe 
discipline 

REALIZAT Finalizat 
Desfăşurarea cercurilor pedagogice pe 
discipline de învăţământ conform 
programărilor ca foruri de sinteză, de 
evaluare a rezultatelor procesului de 
învăţământ şi a factorilor care determină 
eficienţa acestuia, de comunicare şi 
valorificare a experienţelor didactice şi a 
concluziilor cercetării pedagogice efectuate 
de cadrele didactice, de evaluare a metodelor 
de predare-învăţare şi modalităţilor de 
organizare a procesului educaţional, de 
lansare a unor proiecte educaţionale cu 
impact la nivel local şi judeţean şi de 
transmitere de bune practici în domeniul 
educaţional 



XI.2.2 Asigurarea consilierii individuale şi pregătirii elevilor de 
clasa a VIII-a și a XII-a în vederea promovării în condiţii 
bune a examenelor naționale 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Centrul 
Județean de 
Resurse și 
Asistență 
Educațională 
Unităţile 
şcolare din 
reţea 

12 iunie 2021 REALIZAT Finalizat 
Pregătirea pentru examenele naţionale a fost  
asigurată în iunie 2021, conform unui plan orar/program 
individualizat la nivelul fiecărei şcoli,  
respectându-se toate măsurile de  
prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu  
SARS-CoV-2 și legislația în vigoare 

XI.2.3 Coordonarea desfașurării  evaluărilor naționale  la 
clasele a II-a, a IV-a și a VI-a 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare din 
reţea 

Conform 
precizărilor 
M.E. 

       REALIZAT Finalizat 
Examenele de Evaluare națională a elevilor 
din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a s-au 
desfășurat în județul Suceava cu respectarea 
prevederilor Metodologiei de organizare și 
desfășurare a Evaluărilor Naționale la 
finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a și ale 
Manualului de proceduri pentru 
administrarea Evaluărilor Naționale. De 
asemenea, la nivelul IȘJ Suceava și în rețeaua 
unităților de învățământ preuniversitar din 
județ s-a aplicat Procedura operațională 
privind organizarea/derularea evaluării 
naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, 
Cod P.O.C.I.S. 092/07.05.2021. 
     Calendarul desfășurării EN-2021 este cel 
aprobat prin OME nr. 3647/2021 pentru 
modificarea Ordinului ministrului educației 
nr. 3462/2021 privind aprobarea 
Calendarului de administrare a evaluărilor 
naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a 
VI-a în anul școlar 2020-2021, publicat în 
MOf. al României, Partea I, nr. 377 din 
12.IV.2021. 
      Procedurile utilizate pentru buna 
organizare EN-2021 au fost următoarele: 
- Procedura CNEE nr. 262/04.02.20220 
privind regimul și normele de utilizare a 



certificatului SSL necesar la 
transferul/preluarea arhivelor de subiecte 
pentru examenele, evaluările și concursurile 
naționale; 
- Procedura de lucru CNEE nr. 
421/18.02.2020 pentru utilizarea aplicației 
AUSI (administrare-utilizatori-școli și 
inspectorate); 
- Procedura CNPEE nr. 1513/23.04.2021 
privind transferul/preluarea arhivelor de 
subiecte pentru Evaluările Naționale la 
finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. 
     Scopul evaluărilor naționale a fost de a se 
crea o imagine de ansamblu asupra 
performanțelor elevilor din ȋnvățământul 
primar și gimnazial la următoarele discipline: 

 Limba română – competențe de citit 
și competențe de scris - clasa  
a II-a; 

 Matematică - clasa a II-a; 
 Limba română și Matematică - clasa a 

IV-a; 
 Limbă și comunicare/ Matematică și 

Științe ale naturii - clasa a VI-a. 
Conform Legii Educației Naționale nr. 

1/2011, rezultatele EN II și EN VI au ca scop 
elaborarea planurilor individualizate de 
învățare ale elevilor și orientarea școlară, iar 
rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru 
diagnoza de sistem, la nivelul acestui tip de 
învățământ (ciclul primar). Rezultatele 
evaluărilor naționale de la finalul claselor a 
II-a, a IV-a și a VI-a se comunică doar 
părinților elevilor. 

 
Organizarea și administrarea EN 2/ 4/ 6  la 
nivelul Inspectoratului Școlar 
Județean/unităților de învățământ 
  Principalele etape ȋn organizarea și 



administrarea EN 2021 au fost: 
1. diseminarea documentelor legate de 
aplicarea EN 2021 prin ședințe cu directorii, 
ședințe în cadrul comisiilor de la nivelul IȘJ, 
ședințe cu elevii si părinții acestora la nivelul 
unităților de învățământ, ședințe de Consiliu 
profesoral; 
2. afișarea calendarului administrării testelor; 
3. instruirea președinților de comisii, 
instruirea administratorilor de test, a 
profesorilor supraveghetori și evaluatori, a 
cadrelor didactice de la clasă pe baza 
manualului de proceduri; 
4. asigurarea de către directorul școlii și de 
către comisia de organizare a EN a 
condițiilor necesare procesului de 
administrare a testelor; 
5. efectuarea de ore de pregătire suplimentară 
cu elevii în vederea familiarizării acestora cu 
formatul de subiect și cu cerințele EN; 
6. administrarea propriu-zisă în zilele 
stabilite prin respectarea intervalului orar de 
descărcare din aplicația MEN a testelor, a 
caietului cadrului didactic, a fișelor de 
evaluare și a celorlalte documente necesare; 
7. facilitarea distribuirii testelor la fiecare 
clasă, în număr egal cu numărul elevilor din 
clasa respectivă; 
8. raportarea prezenței; 
9. evaluarea testelor de către echipe formate 
din cel puțin doi evaluatori, conform 
metodologiei; 
10. completarea fișelor de evaluare de către 
evaluatori; 
11. încărcarea la timp a rezultatelor 
înregistrate de elevi. 
             Evaluarea testelor s-a realizat 
conform metodologiei și manualului de 
proceduri, de către echipe de cadre didactice. 

XI.2.4 Coordonarea desfașurării  evaluării naționale  la clasa a Inspectoratul 4 iulie 2021 REALIZAT 



VIII-a 
 
 

Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare din 
reţea 

Finalizat 
În conformitate cu O.M.E.C. nr. 5455/ 

31.08.2020 privind organizarea și 
desfășurarea Evaluării Naționale pentru 
absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 
2020-2021, comisia județeană a făcut toate 
demersurile necesare pentru organizarea 
Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei 
a VIII-a. 

Astfel, au avut loc ședințele de lucru ale 
comisiei, au fost făcute instruiri online ale 
președinților din centrele de examen și a 
directorilor tuturor unităților de învățământ 
unde au fost organizate simulări, au fot 
realizate și trimise toate adresele, conform 
legislației în vigoare, către instituțiile 
partenere, au avut loc inspecții tematice în 
centrele de examen. 

Pentru organizarea examenului de 
Evaluare Națională pentru absolvenții clasei 
a VIII-a, sesiunea 2021, s-au făcut 
următoarele demersuri: 
- la nivelul unităţilor de învăţământ gimnazial 
din judeţul Suceava s-a realizat o informare 
corectă a elevilor şi a părinţilor acestora cu 
privire la organizarea şi desfăşurarea 
examenului de Evaluare Națională 2020 prin 
ședințe online sau prin participare fizică.  
- la nivelul școlilor diriginții au organizat 
lectorate cu părinții în care au adus la 
cunoștință toate etapele de organizare a 
examenului de EN și de unitatea de 
învățământ în care vor susține probele scrise,  
- diriginții elevilor de clasa a VIII-a au făcut 
ședințe cu părinții în care au adus la 
cunoștință metodologia de organizare și 
desfășurare a examenului de Evaluare 
Națională, procedura cu privire la asigurarea 
condițiilor de egalizare a șanselor pentru 
elevii cu CES, nr.1526/DGÎP/12.03.2021 



- la nivelul IȘJ Suceava a fost pus în 
funcțiune Tel.Verde, afișat în toate centrele 
de examen și CZE, site-ul acestora; 
 

XI.2.5  
Coordonarea desfașurării  examenului național de 
bacalaureat 2021 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare din 
reţea 

 septembrie 
2021 

REALIZAT 
Finalizat 

A fost organizat cu respectarea   
prevederilor din Metodologia de organizare 
şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 
2011, aprobată prin Ordinul Ministrului 
Educației, cercetării, tineretului şi sportului 
nr. 4799/31.08.2010, comisia județeană a 
făcut toate demersurile necesare pentru 
organizarea probelor scrise ale examenului 
de bacalaureat național 2021. 

Astfel, au avut loc ședințele de lucru ale 
comisiei, au fost făcute instruiri online ale 
președinților din centrele de examen / 
centrele zonale de evaluare și a directorilor 
tuturor unităților de învățământ unde au fost 
organizate simulări, au fost realizate și 
trimise toate adresele, conform legislației în 
vigoare, către instituțiile partenere, au avut 
loc inspecții tematice în centrele de examen / 
centrele zonale de evaluare. 

Pentru organizarea examenului national 
de bacalaureat 2021, s-au făcut următoarele 
demersuri: 
- la nivelul unităţilor de învăţământ liceal din 
judeţul Suceava s-a realizat o informare 
corectă a elevilor şi a părinţilor acestora cu 
privire la organizarea examenului 
examenului national de bacalaureat 2021 prin 
ședințe online sau prin participare fizică, 
- la nivelul liceelor diriginții au adus la 
cunoștință elevilor toate etapele de 
desfășurare a examenului national de 
bacalaureat 2021 și centrele de examen în 
care vor susține probele scrise,  
- la nivelul IȘJ Suceava a fost pus în 



funcțiune Tel.Verde, afișat în toate CE și 
CZE, site-ul acestora; 
- la toate centrele de examen au fost afișate 
listele candidaților privind repartizarea în 
clase conform legilației în vigoare; 
- pe site-ul IȘJ Suceava cât și în școli s-a 
trimis Ordinul comun al Ministerului 
Educației și al Ministerului Sănătății nr. 
3.235/93/2021, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- în ședințele de instruire cu directorii s-a pus 
accent pe respectarea măsurilor de prevenire 
și combatere a îmbolnăvirilor cu SARAS- 
Cov-2 în toate Centrele de examen și toate 
Centrele zonale de evaluare pe perioada 
examenului national de bacalaureat 2021; 
- s-a trimis în școli adresa ISJ SV 
nr.5359/8.06.2021 cu privire la organizarea 
Examenului national de bacalaureat 2021; 
- s-a trimis adresa ISJ SV nr.5805/18.06.2021 
în care se solicită prezența personalului 
medical în toate centrele de examen și cele 3 
centre zonale de evaluare; 
- DSPJ SV a înaintat răspunsul către IȘJ SV 
nr.15813/24.06.2021 cu lista personalului 
medical desemnat pentru asigurarea asistenței 
medicale în centrele de examen; 
- au fost trimise adrese către centrele de 
examen și cele 3 centre zonale de evaluare în 
care se solicită asigurarea condițiilor 
metodologice prevăzute în OMECTS nr. 
4799/31.08.2010 și OMEC nr. 5453/2020; 
- au fost desemnate 21 de Centre de examen 
și 3 Centre zonale de evaluare, conform 
adresei I.Ș.J. SV către M.E. 
nr.5254/04.06.2021; 
- s-au realizat tematicile de control nr. 
5850/22.06.2021 și nr. 36/25.06.2021 privind 
Monitorizarea organizării centrelor de 
examen pentru Examenul national de 



bacalaureat 2021 cu următoarele obiective: 
 verificarea asigurării, instalării și 

funcționării corecte a camerelor de 
supraveghere audio-video, în 
conformitate cu Procedura 
29092/20.05.2021 elaborată de M.E. 
privind activitatea de supraveghere 
audio-video, prin intermediul 
sistemelor de supraveghere audio-
video, în unitățile școlare din sistemul 
național de învățământ, pe perioada 
desfășurării probelor și activităților 
specifice din cadrul examenelor 
naționale susținute de absolvenții 
claselor a VIII-a și a XII-a/ a XIII-a în 
anul școlar 2020-2021; 

 săli de clasă cu supraveghere audio-
video (săli de examen, sala comisiei, 
sală de bagaje); 

 logistica necesară descărcării și 
arhivării înregistrărilor pentru 
perioada desfășurării  probelor- 
imagine și sunet; certificat SSL 
instalat pe un calculator golit de alte 
informații; 

 condițiile tehnice necesare procesului 
de transfer/preluare/multiplicare a 
variantei de subiect (conectarea 
calculatorului la o imprimantă, 
existența unui copiator în bună stare 
de funcționare, existența în școală a 
unui copiator de rezervă); 

 respectarea măsurilor de siguranță în 
context pandemic conform Ordinului 
comun MEC-MES nr. 
3235/4.02.2021 pentru aprobarea 
măsurilor de organizare a activității în 
cadrul unităților/instituțiilor de 
învățământ în condiții de siguranță 



epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-
2; 

 asigurarea condițiilor de egalizare a 
șanselor pentru elevii cu CES, 
deficiențe de vedere / deficiențe de 
auz / tulburare din spectrul autist / 
tulburări specific de învățare. Care 
susțin examenele naționale; 

 demersuri effectuate pentru 
garantarea corectitudinii organizării 
probelor scrise. 
 

Candidații s-au înscris în termenul 
prevăzut de calendarul examenului, respectiv 
31.05-4.06.2021, conform procedurii de 
înscriere. Numărul total al elevilor înscrişi a 
fost de 5213. 
În fiecare CE și CZE au fost puse în aplicare măsurile 
de prevenire și combatere a  
îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 și  
s-au respectat măsurile de prevenire și  
combatere a îmbolnăvirilor cu  
SARS-COV-2, conform ordinului  
comun al Ministerului Educației și al  
Ministerului Sănătății nr. 3.235/93/2021, 
 cu modificările și completările ulterioare. 
Sesiunea iunie – iulie 2021 

După soluționarea contestațiilor, rata 
de promovare a fost de 71,08%, în creștere cu 
1,86%, comparativ cu afișarea rezultatelor 
inițiale - 69,22%, respectiv 3,95% față de 
prima sesiune a anului trecut: 67,13%.  

Pentru promoția curentă, rata de 
reușită este 74,95% (73,88% în 2020), iar 
pentru promoțiile anterioare – 32,97% 
(29,35% - în 2020). 

Din totalul celor 4965 de candidați 
prezenți, au promovat 3529 de candidați: 
3378 de candidați aparțin promoției 2021, iar 



151 provin din promoțiile anterioare.  
Numărul mediilor de 10 (zece) a fost 7. 
Sesiunea august – septembrie 2021 
 Rata finală de promovare, înregistrată 

în sesiunea august-septembrie a 
examenului național de bacalaureat 
2021, după soluționarea contestațiilor, 
este 33,88%. Comparativ cu  rata de 
promovare generată de rezultatele 
inițiale (31,32%) se constată o 
majorare de 2,56%. 

331 de candidați (cu 25 mai mulți, față 
de prima afișare a rezultatelor) au promovat 
examenul în această sesiune.  

XI.2.6 Organizarea activităţilor pentru performanţă şi 
competiţie şcolară prin raportare la nevoile reale a 
elevilor, în funcţie de particularităţile de vârstă ale 
acestora, aspiraţii, specializare etc.,  

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare din 
reţea 

Permanent 
Conform 
calendarelor 
M.E. și I.Ș.J. 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Conform OMEC nr. 5924/3.11.2020, în anul 
școlar 2020-2021 nu au avut loc competiții 
școlare  
Conform OME nr. 5992/29.12.2021, 
începând cu ianuarie 2022, se vor organiza 
doar o parte din olimpiade (conform anexelor 
1 și 2 la prezentul ordin) 

XI.2.7 Organizarea unor evenimente la nivel județean pentru 
promovare, evidenţierea şi recompensarea  a elevilor/ 
cadrelor didactice cu performanţe deosebite 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

31 decembrie 
2021 

REALIZAT 
Au fost premiații elevii care au obținut media 
10 la Examenul Național de Evaluare 
Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și 
la Bacalaureat, pentru anul școlar 2020-2021 

XI.2.8 Adecvarea documentelor de planificare / proiectare a 
activităţilor de inspecţie şcolară la funcţiile şi obiectivele 
stabilite prin regulamentul specific, în concordanță cu 
politicile naționale privind educația 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

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

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Planificarea activităţilor de inspecţie se 
realizează în conformitate cu funcţiile şi 
obiectivele I.Ș.J. Suceava şi în concordanţă 
cu politicile naţionale privind educaţia. 

XI.2.9 Desfăşurarea activităţilor de inspecţie planificate / 
proiectate asigurând utilizarea eficientă  a resurselor 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

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

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Prin inspecții tematice, inspecții școlare 
generale, inspecții pentru obținerea gradelor 
și a definitivatului, inspecții de specialitate 

XI.2.10 Valorificarea activității de inspecţie prin acţiuni de 
îmbunătăţire (corective şi preventive) 

Inspectoratul 
Şcolar 

Permanent 
Conform 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Prin inspecții tematice, inspecții școlare 



Judeţean 
Suceava 
 

planurilor de 
măsuri 

generale și inspecții de revenire 
 

XI.2.11 Creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de 
modul de evaluare a activităţii prin inspecţie 
 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

Permanent 
Conform 
procedurilor  
I.Ș.J.  

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
Nu au fost propuse activităţi specifice 
pentru această perioadă. 
 

XI.2.12 Investigarea opţiunilor şcolare şi profesionale ale 
elevilor de clasa a VIII-a şi prezentarea acestora în 
consiliile profesorale ale liceelor, în vederea aprobării 
claselor şi specializărilor pentru noul an şcolar 

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

Permanent 
Conform 
calendarului 
admiterii   

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
Au fost analizate opţiunile şcolare şi 
profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a şi 
prezentate  în consiliile profesorale ale 
liceelor, în vederea aprobării claselor şi 
specializărilor pentru anul şcolar următor 

XI.2.13 Asigurarea condiţiilor de autorizare / acreditare pentru 
funcţionarea reţelei şcolare judeţene pentru toate 
nivelurile de învăţământ şi specializările 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare din 
reţea 

iunie 2021 SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
 
Nu au fost propuse activităţi specifice pentru 
această perioadă. 
 

XI.2.14 Consilierea şcolilor în elaborarea ofertei educaţionale şi  
promovarea acesteia în rândul elevilor, pe principii 
realiste, cu asigurarea unei informări corecte asupra 
oportunităţilor ce decurg din parcurgerea unui traseu 
şcolar 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
CJRAE 
Suceava 
Unităţile 
şcolare din 
reţea 

31 decembrie 
2021 

REALIZAT 
Se desfășoară prima etapă de înscriere la 
clasa pregătitoare care se va finaliza pe 7 
iulie 2020.  
În perioada 25.02 – 10.03.2020 la CJRAE 
Suceava a fost realizată evaluarea nivelului 
de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru 
care metodologia de înscriere în învăţământul 
primar prevede această evaluare ș au fost 
evaluați 662 copii. 
În perioada 25.05-30.06.2020 la CJRAE 
Suceava a fost realizată evaluarea nivelului 
de dezvoltare psihosomatică pentru 4 copii 
veniți din străinătate sau care nu au 
frecventat grădinița. 



XI.2.15 Coordonarea admiterii în învățământul liceal de stat 
pentru anul școlar 2021-2022 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare din 
reţea 

13 septembrie 
2021 

 
REALIZAT 

se derulează conform calendarului 

Este organizată de Comisia Județeană de 
admitere în învățământul liceal de stat, 
profesional de stat şi în învăţământul dual, 
pentru anul şcolar 2021-2022, numită prin 
decizia nr. 160/12.01.2021. 

În conformitate cu Ordinul 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 
5457/31.08.2020 privind organizarea și 
desfășurarea admiterii în învățământul liceal 
de stat pentru anul școlar 2021-2022, comisia 
județeană a organizat lunar întâlniri de lucru. 

Alte activităţi desfăşurate:  
(1) elaborarea Procedurii operaționale 

privind Admiterea în învățământul liceal și 
profesional de stat pentru anul şcolar 2021 – 
2022,  

(2) întocmirea  Planului de măsuri al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava 
pentru pregătirea şi organizarea admiterii în 
învățământul liceal și profesional de stat 
pentru anul şcolar 2021 – 2022,  

(3) întocmirea Metodologiei de 
organizare a probei de verificare a 
cunoştinţelor de limbă maternă pentru 
admiterea în învăţământul liceal de stat 
pentru anul şcolar 2021-2022,  

(4) informarea unităților de 
învățământ cu privire la etapele admiterii, 
consilierea directorilor și directorilor adjuncți 
cu privire la noutățile legislative apărute. 

Au fost derulate următoarele 
activități: 

 Stabilirea centrelor de 
înscriere și a centrelor de 
repartizare a candidaților de 
etnie romă, pentru candidații 



care provin din alte județe, 
pentru cei care împlinesc 18 
ani până la data începerii 
cursurilor anului școlar 2021-
2022 și pentru învățământul 
special 

 Prelucrarea în cadrul 
reuniunilor manageriale a 
Metodologiei privind 
Admiterea 2021-2022, 
conform Ordinul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării nr. 
5457/31.08.2020 privind 
organizarea și desfășurarea 
admiterii în învățământul 
liceal de stat pentru anul 
școlar 2021-2022 

 Constituirea comisiilor pentru 
desfășurarea Admiterii–2021: 
Comisia de înscriere din 
unitatea de învățământ 
gimnazial; Comisiile din 
centrele zonale de înscriere; 
Comisia de admitere de la 
nivelul unităților de 
învățământ liceal; Comisia de 
înscriere a elevilor de etnie 
romă;Comisia de admitere 
pentru repartizarea 
candidaților din învățământul 
special; Comisia de admitere 
pentru repartizarea 
candidaților – forma de 
învățământ seral/frecvență 
redusă; Comisia de admitere 
pentru candidații proveniți din 
alte județe. 

 Prelucrarea Metodologiei în 
cadrul Consiliilor Profesorale 



de la nivelul unităților de 
învățământ şi eleborarea unui 
PLAN de măsuri personalizat 

 Ședințe/acțiuni de instruire cu 
profesorii diriginți ai claselor 
a VIII-a și consilierii 
psihopedagogice în vederea 
consilierii/orientării școlare 

 Înscrierea pentru probele de 
aptitudini, direct la unitatea de 
învățământ liceal/gimnazial 
sau prin mijloace electronice 
de comunicare și și 
eliberarea/transmiterea 
anexelor fișelor de înscriere, 
însoțite de documentele 
prevăzute în Anexa nr. 3 la 
Ordinul Ministerului Educaţiei 
nr. 3721/2021 

 Desfășurarea/Echivalarea 
probelor de aptitudini, 
conform prevederilor din  
Anexa nr. 3 la Ordinul 
Ministerului Educaţiei nr. 
3721/2021 

 Comunicarea rezultatelor la 
probele de aptitudini 

 Afişarea ofertei de 
şcolarizare/ofertei de formare 
profesională, concretizată în 
profiluri, domenii şi calificări 
profesionale, pentru 
învăţământul liceal, filiera 
tehnologică.  

 Stabilirea codurilor pentru 
fiecare unitate de învăţământ 
liceal sau profesional pe 
filiere, profiluri, 
specializări/domenii de 



pregătire, limbă de predare.  
 Tipărirea broşurii care 

cuprinde informaţiile despre 
admitere şi postarea ei pe site-
ul IŞJ Suceava.  

 Transmiterea broșurii  
Admitere–2021-2022 în 
unitățile de învățământ 
gimnazial  

 Transmiterea de către 
inspectorate la școlile 
gimnaziale a listei centrelor de 
înscriere, precum și a școlilor 
arondate fiecărui centru  

 Ședințe/acțiuni de instruire cu 
părinții și elevii pentru 
prezentarea procedurilor de 
admitere, a broșurii Admitere- 
2021-2022  și a planului de 
școlarizare, organizate de 
unitatea de învățământ sau 
prin mijloace electronice de 
comunicare (telefon, e-mail, 
videoconferință on-line etc) 

 Ședință de instruire a resursei 
umane implicate în Admitere–
2021-2022 
(președinții comisiilor și 
operatorii centrelor zonale ) 

 Transmiterea de către fiecare 
unitate de învăţământ 
gimnazial către comisia de 
admitere judeţeană a bazei de 
date cuprinzând mediile 
generale de absolvire ale 
absolvenţilor clasei a VIII-a, 
precum şi a listei elevilor 
corigenţi, repetenţi, cu situaţia 
neîncheiată sau exmatriculaţi. 



 Transmiterea de către Comisia 
de Admitere Judeţeană către 
Comisia Naţională de 
admitere a bazei de date 
cuprinzând mediile generale 
de absolvire ale absolvenţilor 
clasei a VIII-a. 

 Întocmirea procedurii privind 
repartizarea, în a treia etapă de 
admitere în învățământul 
liceal de stat pentru anul 
şcolar 2021 - 2022 

XI.2.16 Realizarea planului de şcolarizare pentru învăţământul 
profesional prin corelarea domeniilor de calificare 
/specializărilor cu cele solicitate pe piaţa locală a pieţei 
forţei de muncă, conform PRAI şi PLAI; aprobarea în 
CLDPS a calificărilor/ specializărilor noi propuse 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare cu ÎPT 

13 septembrie 
2021 

  REALIZAT 
Analiza în C.A. al I.Ş.J. Suceava a cererilor 
agenţilor economici pentru înfiinţarea 
claselor de şcoală profesională pentru 
corelarea domeniilor de calificare / 
specializărilor cu cele solicitate pe piaţa 
locală a forţei de muncă, conform PRAI şi 
PLAI.   

XI.2.17 Coordonarea acţiunilor de administrare a programelor 
sociale Ex. Bani de liceu şi Euro200,  Rechizite şcolare 
în vederea susţinerii financiarea elevilor dezavantajaţi 
socio-economic 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare din 
reţea 

Permanent 
Conform 
graficelor M.E. 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Programele se desfăşoară conform reperelor 
calendaristice stabilite prin legislaţie. 
Bursa profesională, acordată lunar unui 
număr de 4913 elevi, înscriși în învățământul 
profesional de zi, în baza H.G. nr. 
1062/30.10.2012 privind modalitatea de 
subvenționare de către stat a costurilor 
pentru elevii care frecventează învățământul 
profesional; 
Bani de liceu, program de sprijin financiar 
lunar, ai cărui beneficiari sunt 3216 elevi de 
la învățământul liceal de zi, program de rulat 
conform O.M.E.N. nr. 3125/04.02.2019 
pentru modificarea anexei 3 la O.M.E.C.  nr. 
4839/2004 privind criteriile specifice și 
metodologia de acordare a sprijinului 
financiar în cadrul Programului național de 
protecție socială ”Bani de liceu. 



XI.2.18 Susţinerea unităţilor şcolare pentru dezvoltarea studiului  
limbilor materne 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare 

Permanent 
Conform 
protocoalelor 
încheiate 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ Se 
desfăşoară permanent conform 
solicitărilor 
Limba polonă maternă se studiază la: 
Colegiul Naţional Petru Rareş Suceava, 
Colegiul Naţional Mihai Eminescu Suceava, 
Colegiul Economic Dimitrie Cantemir 
Suceava, Colegiul Naţional Ştefan cel Mare 
Suceava, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava, 
Şcoala Gimnazială Ion Creangă Suceava, 
Şcoala Gimnazială Miron Costin Suceava 
Şcoala Gimnazială Henryk Sienkiewicz 
Soloneţu Nou, Şcoala Gimnazială Nr. 3 
Suceava Şcoala Gimnazială Cacica, Şcoala 
Gimnazială Moara Nică, Şcoala Gimnazială 
Păltinoasa, Şcoala Gimnazială Krystyna 
Bochenek Poiana Micului, Şcoala Gimnazială 
Baineţ Muşeniţa, Şcoala Gimnazială Petru 
Muşat Siret, Colegiul Alexandru cel Bun 
Gura Humorului etc. 
Limba ucraineană maternă se studiază la: 
Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldoviţa, 
Colegiul Tehnic Rădăuți, Colegiul Național 
Mihai Eminescu Suceava, Şcolile 
Gimnaziale: Bălcăuţi, Ulma, Izvoarele 
Sucevei, Brodina, Moldova Sulița, 
Moldovița, Vatra Moldoviței, Măriței, 
Calafindești, Grănicești, Baineț – Mușenița, 
Bogdan Vodă Rădăuți etc. 
Au fost încheiate parteneriate şi proiecte cu 
şcoli şi instituţii din Polonia şi Ucraina. 
Există o colaborare foarte bună cu Uniunea 
Polonezilor din România şi Uniunea 
Ucrainienilor din Suceava 

XI.2.19 Orientarea şi sprijinirea elevilor de clasa a VIII-a 
aparţinând minorităţilor naţionale pentru ocuparea 
locurilor speciale la admiterea în licee. 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

13 septembrie 
2021 

REALIZAT 
Inspectorii pentru minorităţi au realizat 
şedinţe online cu unităţile de învăţământ 
preuniversitar în care se studiază limba 
maternă polonă pentru orientarea şi 
sprijinirea elevilor de clasa a VIII-a 

XI.2 20 Intervenţia serviciilor de consiliere individuală, cu 
prioritate pentru elevii proveniţi din medii dezavantajate, 



cu situaţii de eşec şcolar, frecvenţă scăzută sau abandon 
şi probleme psihocomportamentate 

aparţinând minorităţilor naţionale. 
Se derulează conform solicitărilor 
Sunt derulate activităţi conform solicitărilor 
unităţilor şcoare, părinţilor sau în 
conformitate cu graficele diferitelor proiecte 
educaţionale. 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
CJRAE 
Suceava 
 

Permanent, 
conform 
cazurilor 
semnalate / 
identificate 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ Se 
derulează conform solicitărilor 
Sunt derulate activităţi conform solicitărilor 
unităţilor şcoare, părinţilor sau în 
conformitate cu graficele diferitelor proiecte 
educaţionale. 

XI.2.21 Asigurarea înfiinţării şi funcţionării claselor din 
învăţământul profesional şi tehnic: liceu, stagii de 
practică, şcoală profesională,  pentru continuarea şi 
finalizarea studiilor de către elevi 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare cu ÎPT 

13 septembrie 
2021 

REALIZAT 
Corelarea domeniilor de calificare / 
specializărilor cu cele solicitate pe piaţa 
locală a forţei de muncă, conform PRAI şi 
PLAI  prin aprobarea claselor  de școală 
profesională propuse pentru 2021-2022. 

XI.2.22 Monitorizarea programelor de tip A doua șansă,  After 
school 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 

Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Programele se desfăşoară conform reperelor 
calendaristice stabilite prin legislaţie. 

XI.3.  Realizarea demersurilor pentru creșterea competențelor profesionale, modernizarea şi conservarea  infrastructurii şcolare și 
realizarea dotărilor necesare unui demers didactic de calitate 
 

 

XI.3.1. Asigurarea condiţiilor necesare pentru evoluţia în carieră 
a cadrelor didactice prin sistemul de pregătire şi obţinere 
a examenelor de definitivat şi grade didactice în 
învăţământ 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
DPPD ale 
universităților 

31 decembrie 
2021 

REALIZAT 
S-au realizat activităţile de formare prin Casa 
Corpului Didactic George Tofan Suceava şi 
alţi furnizori acreditaţi, cu prioritate pentru 
cadrele didactice  care nu au îndeplinit 
condiţiile de formare o dată la 5 ani. 

XI.3.2 Organizarea activităţii de formare în conformitate cu 
datele centralizate rezultate din şcoli privind situaţia 
acumulării de credite de către fiecare cadru didactic 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 

Permanent 
Suceava 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
S-au realizat activităţi de formare prin Casa 
Corpului Didactic George Tofan Suceava şi 
alţi furnizori acreditaţi, în funcție de nevoile 



Casa Corpului 
Didactic 
George Tofan 
Suceava 

identificate. 

XI.3.4 
 
 

Adaptarea şi asigurarea ofertei de formare continuă 
pentru perfecţionarea odată la 5 ani, în funcţie de 
evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al 
curriculum-ului educaţional 
 

IȘJ 
Casa Corpului 
Didactic 
George Tofan 
Suceava 

Permanent 
 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
S-au realizat activităţi de formare prin Casa 
Corpului Didactic George Tofan Suceava şi 
alţi furnizori acreditaţi, în funcție de nevoile 
identificate. 

XI.3.5 
 
 

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

IȘJ 31 august 2021 REALIZAT 
A fost editat volumul Barometrul reușitei 
școlare  

XI.3.6 
 
 
 
 

Continuarea implementarii unor programe pentru 
asiguarea  
coerenţei şi complementarităţii între formarea iniţială şi 
formarea continuă, din perspectiva eficienţei inserţiei 
profesionale. Continuitate în programele de formare  
pentru cadrele didactice debutante. 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
IȘJ 
Casa Corpului 
Didactic 
George Tofan 
Suceava 

Permanent  ÎN CURS DE DERULARE 
333 cadre didactice debutante, înscrise la 
examenul de definitivare în învățământ, 
sesiunea 2021, care va avea loc pe data de 14 
iulie 2021 la Colegiul Tehnic Samuil 
Isopescu Suceava.  
Au avut loc cursurile de pregătire organizate 
de I.Ş.J. Suceava și C.C.D. George Tofan 
Suceava în cadrul Programului „Bazele 
formării pentru profesia didactică”. 
 
 

XI.3.7 Organizarea examenului național de definitivat 2021 Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 

 august  2021 REALIZAT 
Examenul de definitivat 2021 va avea loc pe 
data de 14 iulie 2021 la Colegiul Tehnic 
Samuil Isopescu Suceava, 
Demersuri: 
 pregătirea candidaților pe discipline, 

în cadrul Programului ”Bazele 
formării pentru profesia didactică”, 
furnizat de I.Ș.J. Suceava în 
colaborare cu Casa Corpului Didactic 
George Tofan Suceava; 

 Planificarea şi desfăşurarea  
inspecțiilor  de specialitate – până în 
martie 2021; 

 Data examenului: 14 iulie 2021; 
 Locația: Colegiul Tehnic „Samuil 



Isopescu” Suceava. 
Inscriere: 

-număr de candidați înscriși cu fișe 
valide: 333 

XI.3.8. Stabilirea numărului şi tipurilor de posturi de conducere, 
didactice auxiliare şi nedidactice în funcţie de efectivele 
de elevi şi normativele în vigoare 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare din 
reţea 
 

31 august 2021 REALIZAT 
Se derulează conform etapelor din 
Calendarul mobilității personalului 
didactic de predare din învățământul 
preuniversitar pentru anul școlar 2021-
2022. 
Au fost preluate, analizate, corectate și 
avizate proiectele de încadrare de la nivelul 
tuturor unităților de învățământ din județul 
Suceava conform graficului stabilit. 
 

XI.3.9 Organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul 
circulaţiei informaţiei în teritoriu în sensul aplicării 
corecte a prevederilor şi procedurilor de încadrare cu 
personal şi de mobilitate a personalului didactic 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare din 
reţea 
 

Permanent 
Conform 
Metodologiei 
şi Calendarului 
M.E. 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
 Se derulează conform etapelor din 
Calendarul mobilității personalului 
didactic de predare din învățământul 
preuniversitar pentru anul școlar 2021-
2022. 

Rapoartele periodice privind încadrarea 
unităţilor de învățământ din judeţ au fost 
întocmite şi trimise la timp compartimentelor 
superioare prin intermediul serviciului de 
informatizare.  
 Pentru a veni în sprijinul unităților de 
învățământ referitor la aplicarea prevederilor 
Metodologiei-cadru privind mobilitatea 
personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar pentru anul 
școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 
5991/2020, cu modificările ulterioare au fost 
întocmite.  Proceduri operaționale, adrese cu 
anexe în care s-a detaliat modul în care se 
organizează fiecare etapă a mobilității. 
Acestea au fost transmise la timp, prin 
canalul de comunicare – adrese de serviciu 
între I.Ş.J. şi unităţile de învățământ.  De 
asemenea, au fost organizate întâlniri cu 



directorii unităților de învățământ pentru a 
dezbate Metodologia și Calendarul 
mobilității personalului didactic de predare 
pentru anul școlar 2020-2021. În ceea ce 
priveşte, problemele specifice legate de 
asigurarea necesarului cu personal didactic 
de predare, în funcţie de condiţiile apărute la 
un moment dat, s-a asigurat consilierea 
permanentă a managerilor din şcoli şi a 
personalului didactic în cauză. 

XI.3.10 Organizarea şi desfăşurarea mişcărilor de personal  în 
conformitate cu legislaţia în vigoare  

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare din 
reţea 

Permanent 
Conform 
Metodologiei 
şi Calendarului 
M.E. 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ Se 
derulează conform etapelor din Calendarul 
mobilității personalului didactic de predare 
din învățământul preuniversitar pentru anul 
școlar 2021-2022. 
 
 

XI.3.11 Organizarea şi desfăşurarea în conformitate cu legislaţia 
în vigoare a  concusurilor de titularizare şi suplinire 
calificată/ necalificată de la nivelul unităţilor de 
învăţământ 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

septembrie 2021 REALIZAT 
- înregistrarea, la inspectoratele școlare, a 
dosarelor de înscriere a candidaților la 
concursul național, sesiunea 2021, inclusiv 
pentru absolvenții promoției 2021/absolvenții 
2021 ai programelor de pregătire 
psihopedagogică. Verificarea și avizarea 
dosarelor de înscriere a candidaților de către 
comisia județeană de organizare și 
desfășurare a concursului. 
Pentru înscrierea candidaților au fost 
desemnate încă 2 centre de înscriere pentru 
concursul național - Centrul nr. 1 Colegiul 
Tehnic Alexandru Ioan Cuza Suceava și 
Centrul nr. 2 Școala Gimnazială Miron 
Costin Suceava. 
În vederea susținerii probei scrise din 21 iulie 
2021 au fost desemnate 4 centre de concurs: 
Centrul nr. 1 - Colegiul Tehnic Alexandru 
Ioan Cuza Suceava, Centrul nr. 2 - Școala 
Gimnazială Miron Costin Suceava, Centrul 
nr. 3 - Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava și 
Centrul nr. 4 - Colegiul Tehnic Samuil 



Isopescu Suceava 
XI.3.12 Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de 

conducere din unitățile de învățământ preuniversitar 
Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

Permanent 
Conform 
Metodologiei 
şi Calendarului 
M.E. 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
Nu au fost propuse activităţi specifice 
pentru această perioadă. 
 

XI.3.13 Repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu 
şi pentru bugetele şcolilor.  

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

Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
Se derulează conform calendarului 
Începând cu luna ianuarie 2021, 
M.E.(ordonator principal de credite) va 
transfera lunar către inspectoratele şcolare 
(ordonator secundar de credite), iar apoi 
acestea către şcoli, sumele pentru plata 
salariilor personalului din unităţile de 
învăţământ.  

XI.3.14 Organizarea concursului pentru acordarea gradațiilor de 
merit, creşterea motivaţiei personalului didactic prin 
acordarea stimulentelor financiare, conform legii 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

31 august 2021 
Conform 
Metodologiei 
şi Calendarului 
M.E. 

REALIZAT 
În Comisia paritară de la nivelul I.Ș.J. 
Suceava s-a hotărât numărul gradațiilor de 
merit repartizate pe categorii de personal și 
discipline/domenii, sesiunea 2021. 
Acestea au fost evaluate în cadrul Consiliilor 
Consultative și în Comisia de evaluare a 
dosarelor depuse în vederea acordării 
gradației de merit, sesiunea 2021, conform 
legislației în vigoare 

XI.3.15 Monitorizarea dezvoltării infrastructurii școlare pentru 
respectarea normelor sanitare și de securitate la incendiu 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
DSP Suceava 
ISU Suceava 

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

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
Se derulează conform graficului de control 
Situaţia statistică referitoare la numărul de 
unităţi de învăţământ / clădiri care au/nu 
au/necesită autorizaţie de securitate la 
incendiu va fi actualizată la sfârșitul 
semestrului II al anului şcolar 2020-2021. 

XI.3.16 Promovarea proiectelor de investiţii pentru inităţile de 
învăţământ/unităţile conexe din subordinea I.Ş.J., vizând 
lucrări de extindere a spaţiilor educaţionale şi reabilitări 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

Permanent 
Conform 
etapelor de 
finanțare 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
Nu au fost propuse activităţi specifice 
pentru această perioadă. 
Se derulează conform graficului de control 
Monitorizarea existenţei şi funcţionalităţii 
spaţiilor şcolare şi auxiliare se realizează în 
cadrul inspecţiior tematice şi generale. 

XI.3.17 Monitorizarea  activităţii desfăşurate în biblioteci, 
laboratoare, cabinete şi ateliere şcolare, precum și a 
bazelor sportive cu accent pe asigurarea funcţionalităţii 



acestora şi existenţa dotărilor minimale  Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

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

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
Se derulează conform calendarelor 
S-a întocmit necesarul de manuale pe judeţ, 
pe baza comenzilor din şcoli- completarea 
comenzilor privind retipăriri în aplicaţia web 
SNMS – ROCNEE  

XI.3.18 Monitorizarea, sprijinirea și consilierea școlilor pentru 
digitalizarea unităților de învățământ 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

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

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
Nu au fost propuse activităţi specifice 
pentru această perioadă. 
 

XI.3.19 Gestionarea eficientă a stocului manualelor şcolare 
existent în fiecare şcoală şi completarea acestuia în 
funcţie de bugetul alocat, corelat cu cerinţele de aplicare 
a curriculum-ului şcolar 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Depozitul de 
manuale 
Unitățile 
școlare 

Permanent 
Conform 
calendarelor 
M.E. 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
Se derulează conform calendarelor 
S-a întocmit necesarul de manuale pe judeţ, 
pe baza comenzilor din şcoli- completarea 
comenzilor privind retipăriri în aplicaţia web 
SNMS – ROCNEE Nu au fost propuse 
activităţi specifice pentru această 
perioadă. 
 

XI 3.20 Aplicarea în teritoriu a programelor naționale de dotare a 
şcolilor cu calculatoare, softuri educaţionale, 
echipamente multimedia, echipamente video de 
securitate, mobilier şcolar etc. 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

Permanent 
Conform 
calendarelor 
M.E. 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
Nu au fost propuse activităţi specifice 
pentru această perioadă. 
 

 
XI.4.  

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

XI.4.1 Utilizarea reţelelor  şcolare de interasistenţă pentru 
multiplicarea bunelor practici la nivelul tuturor unităţilor 
ÎPT 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unități școlare 
ÎPT 

Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ S-
au desfăşurat activităţi conform programului 
întâlnirilor reprezentanţilor unităţilor cu 
învăţământ profesional şi tehnic. 

XI.4.2 Dezvoltarea parteneriatului educațional in conformitate 
cu  protocoalele intersinstitutionale încheiate cu 
instituţiile din judeţ (Inspectoratul Judeţean de Poliţie, 
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Societatea de Cruce 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 

Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
A fost finalizată situaţia centralizată privind 
actele de violenţă din mediul şcolar 
înregistrate în judeţul Suceava în semestrul II 



Roşie, Agenţia Naţională de Luptă Împotriva Traficului 
de Persoane, Serviciul Antidrog, Direcţia  pentru 
Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară, Protecţia 
Consumatorului ş.a.) în vederea implementării 
proiectelor educaţionale 

Unităţile 
şcolare din 
reţea 

al anului şcolar 2020-2021. 
S-a desfășurat concursul național „Mesajul 
meu antidrog”, inițiat de Agenţia Naţională 
Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava, în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Suceava, Consiliul Judeţean Suceava şi 
Asociația Institutul pentru Parteneriat Social 
Bucovina, ediţia a XVIII–a. 
 

XI.4.3 Desfăşurarea schimburilor culturale şi a mobilităţilor de 
elevi şi cadre didactice în cadrul activităţilor prevăzute 
de protocoalele încheiate cu instituţii similare din  
Polonia, Ucraina (şcoli de vară, tabere internaţionale 
multietnice simpozioane, conferinţe, cursuri de formare) 
sau prin Departamentul de Relaţii Multietnice 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare din 
reţea 

Permanent 
Conform 
protocoalelor 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Se derulează conform calendarelor 
activităţilor 
-Desfăşurarea de schimburi culturale cu 
Polonia  prin parteneriate şi proiecte 
educaţionale între şcolile şi instituţiile din 
Polonia şi Școala Gimnazială Pârteștii de 
Sus, Școala Gimnazială Henryk Sienkiewicz 
Solonețu Nou, Școala Gimnazială Krystyna 
Bochenek Poiana Micului, Școala Gimnazială 
Nr. 1 Suceava, Școala Gimnazială Moara 
Nică, Școala Gimnazială Cacica, Colegiul 
Alexandru cel Bun Gura Humorului, Uniunea 
Polonezilor din România; 
-Parteneriatului educaţional între Şcoala 
Podstawowa nr 138 din Lodz, Polonia şi 
I.Ş.J. Suceava, Şcoala Gimnazială Krystyna 
Bochenek Poiana Micului,  Şcoala 
Gimnazială Pîrteştii de Sus, Uniunea 
Polonezilor din România, 
-Desfăşurarea de schimburi culturale cu 
Ucraina  prin parteneriate şi proiecte între 
şcolile din judeţul Suceava, UUR şi din 
Ucraina 

XI.4.4 Implementarea şi monitorizarea  proiectelor din cadrul 
programului de cooperare europeană  Erasmus +  în 
I.Ş.J. şi în şcolile care derulează proiecte 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare din 

Permanent 
Conform 
graficelor de 
activități 

SE DERULEAZA ÎN 
PERMANENȚĂ  

În județul Suceava funcționează 85 
asociații ale părinților cu scopul optimizării 
parteneriatului școală – familie, a gestionării 
transparente a fondurilor provenite din 



reţea contribuțiile voluntare ale părinților. Au fost 
accesate, derulate și diseminate proiecte de 
interes local, zonal, național sau european. 
Asociațiile părinților fac parte din Federația 
Națională a Asociațiilor Părinților din 
Învățământul Preuniversitar (FNAPIP),  

XI.4.6 Desfăşurarea programelor judeţene de educare a 
părinţilor pentru participare la viaţa şcolii -  „Educaţie 
parentală” . 
Implicarea asociaţiilor de părinţi şi a Consiliului 
Judeţean Reprezentativ al Părinţilor în viaţa şcolii 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

 iunie 2021 REALIZAT 
Activităţile specifice se desfăşoară conform 
graficelor propuse: parenting, comunicare, 
voluntariat, învățarea acasă, negociere a 
deciziilor și parteneriate cu comunitatea. 

XI.4.7 Implementarea proiectelor în vederea îmbunătățirii 
comunicării dintre familie și școală 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare din 
reţea 

Permanent 
Conform 
graficelor de 
activități 

ÎN CURS DE DERULARE 
Activităţile specifice se desfăşoară conform 
graficelor propuse: parenting, comunicare, 
voluntariat, învățarea acasă, negociere a 
deciziilor și parteneriate cu comunitatea. 

XI.4.8 Valorificarea experiențelor asociațiilor de părinți, 
implicarea acestora ca parteneri educaționali  în viața 
școlii  

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
Unităţile 
şcolare din 
reţea 

Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Activităţile specifice se desfăşoară conform 
graficelor propuse: parenting, comunicare, 
voluntariat, învățarea acasă, negociere a 
deciziilor și parteneriate cu comunitatea. 

XI.4.9 Organizarea  unor forme specifice de consultanţă  
(întâlniri, seminarii, cercuri, mese rotunde etc. ) privind  
modalităţile concrete  de realizare a parteneriatelor şi 
redactarea  documentaţiilor pentru obţinerea finanţărilor 
europene,  prin programul Erasmus +, Program al 
Comisiei Europene pentru educaţie, formare, tineret si 
sport 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Există, în derulare, următoarele proiecte cu 
finanțare externă: 

a. „PRO-EDU – Programe inovative 
personalizate în funcție de nevoile 
educaționale”, POCU/ 
74/6/18/107117, I.Ș.J. Suceava 
beneficiar; 

Programul Operaţional Sectorial Capital 
Uman; 
Data semnării contractului: 27.04.2018; 
Valoarea proiectului:  8.731.294,41 lei; 
Perioada de implementare a acestuia:  
29.04.2018-29.10.2021; 
Realizat (%): 88%, în implementare; 



 
b. „E-PROFI – Educație prin 

PROgrame de Formare Inovative 
pentru resurse umane calificate si 
motivate in județul Suceava”, 
POCU/73/6/6/107116, ISJ SV 
beneficiar; 

Programul Operaţional Sectorial Capital 
Uman; 
Data semnării contractului: 17.05.2018; 
Valoarea proiectului:  6.658.025,53 lei; 
Perioada de implementare a acestuia:  
17.05.2018-16.05.2021; 
Realizat (%): 100%, finalizat în 16.05.2021; 
 

c. „PRO EDUCAŢIE! – Măsuri 
educaţionale integrate pentru 
stimularea accesului la educaţie a 
copiilor aparţinând unor grupuri 
vulnerabile”, POCU/ 74/6/18/106995, 
ISJ SV partener; 

Programul Operaţional Sectorial Capital 
Uman; 
Data semnării contractului: 9.05.2018; 
Valoarea proiectului:  403.130,69 lei; 
Perioada de implementare a acestuia:  
9.05.2018-08.11.2021; 
Realizat (%): 90%,  în implementare; 
d. „RESTART – Reintegrare în Educație, 
START pentru carieră!”, 
POCU/736/6/1/136269, ISJ SV partener 1; 
Programul Operaţional Sectorial Capital 
Uman; 
Data semnării contractului: 4.03.2021; 
Valoarea proiectului: 1.858.426,30  lei; 
Perioada de implementare a acestuia:  
05.03.2021-31.12.2023; 
Realizat (%): 9%,in implementare ; 

d. Erasmus plus, KA3,  cu titlul 
„PROMEHS-Promoting Mental 



Health at School - European 
Partnership”, ISJ SV partener 6; 
 

Programul ERASMUS PLUS; 
Data semnării contractului: 15.02.2019; 
Valoarea proiectului: 35342 EURO ; 
Perioada de implementare a acestuia:  
15.02.2019-14.02.2022; 
Realizat (%): 75%,in implementare ; 
 
f. „Curriculum relevant, educație deschisă 
pentru toți”- CRED, cod SMIS 2014+: 
118327,  
Beneficiar: Ministerul Educației Naționale, 
în parteneriat cu Casele Corpului Didactic 
din țară; Coordonator proiect pentru regiunea 
Nord-Est: C.C.D. Botoșani; 
Beneficiar: Casa Corpului Didactic Suceava; 
Programul Operațional Sectorial: Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020; 
Data semnării contractului: 2017; 
Valoarea proiectului : 196.586.777 lei; 
Perioada de implementare a acestuia: 2017-
2021, cu prelungire până în 2022; 
Realizat (%):   
Stadiul de implementare la nivelul 
învătământului primar: 70% ( 446/638 ) 
Stadiul de implementare la nivelul 
învătământului gimnazial: 35,85% ( 
542/1512 g. ”PRO EDUCAȚIE! – Măsuri 
educaționale integrate pentru stimularea 
accesului la educație a copiilor aparținând 
unor grupuri vulnerabile”, cod SMIS: 106995 
/ IȘJ Suceava partener / CJRAE Suceava 
partener 
Programul Operațional Sectorial Capital 
Uman 2014-2020; 
Data semnării contractului: 08.05.2018; 
Valoarea proiectului: 4.793.866,62 lei; 
Perioada de implementare a acestuia:  



09.05.2018 - 08.11.2021; 
Realizat (%): 80%; 
h. CESI „ Calitate prin educație școlară 
incluzivă”, șanse la educație de calitate 
pentru 500 de copii în risc de părăsire 
timpurie a școlii, COD PN 2017 
Promotor de proiect: CJRAE Suceava 
Partener: CJRAE Brașov 
Programului Dezvoltare locală 
Data semnării contractului: 16.12.2020 
Valoarea proiectului: grant în valoare de 
859.554 € oferit de Norvegia prin Granturile 
Norvegiene 
Perioada de implemenatre: ianuarie 2021 – 
decembrie 2022 (24 de luni) 
Realizat: 25% 

a. E-FB - Educație pentru Familii fără 
Bariere 

COD 137225 
Promotor de proiect: CJRAE Suceava 
Partener: - 
Program   POCU/784/6/24/ Operațiune 
compozită OS 6.2, OS 6.3/24/ Operațiune 
compozită OS 6.2, OS 6.3 
Data semnării contractului: 10.06.2021 
Valoarea proiectului: grant în valoare de 
4.731.378,88 lei 
Perioada de implemenatre: iunie 2021 – iunie 
2023 (24 de luni) 
Realizat: 5%  

XI.4.10 Continuarea campaniei  I.Ş.J.  de informare pentru 
aplicarea noilor generaţii de programe 2021-2027, prin 
participarea instituţională la mobilităţile europene, pe 
baza prioritizării nevoilor de formare 

Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

Permanent SE DERULEAZĂ ÎN PERMANENŢĂ.  
Se va continua campania  I.Ş.J. Suceava de 
informare pentru aplicarea noilor generaţii de 
programe 2021-2027, sub diverse forme și 
acţiuni având în vedere situația actuală a 
epidemiei de SARS-CoV-2. 

XI.4.11 Diseminarea rezultatelor unităţilor şcolare implicate în 
proiecte comunitare  şi prezentarea exemplelor  de bune 
practici în revista Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Suceava Invăţământul azi pentru Europa de mâine 

 
Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 

 
Permanent 

SE DERULEAZĂ ÎN PERMANENŢĂ.  
Diseminarea s-a realizat în cercurile 
metodice programate în perioada ianuarie-
mai 2021. 



Suceava 
 

 
XI. 5       

Organizarea activităților în cadrul unităților  de învățământ preuniversitar din județul Suceava în condiții de              
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

XI.5.1.  
Inspecții tematice, adrese și informări cu privire la 
prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 
în unitățile de învățământ din județul Suceava conform 
legislației în vigoare. 
 

 
Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

 
Permanent 

SE DERULEAZĂ ÎN PERMANENŢĂ.  
Au avut loc inspecții tematice și s-au trimis 
adrese și informări către toate unitățile de 
învățământ preuniversitar din județul 
Suceava cu privire la prevenirea și 
combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în 
unitățile de învățământ din județul Suceava 
conform legislației în vigoare. 
 

XI.5.2.  Monitorizarea, consilierea  și sprijinirea unităților de 
învățământ preuniversitar  privind desfășurarea 
activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al 
internetului în scopul asigurării dreptului la învățătură și 
a dreptului la sănătate, pentru preșcolari și elevi 

 
Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

 
Permanent, în 
timpul anului 
școlar 2020-
2021 

REALIZAT 
Unitățile de învățământ au fost monitorizate, 
consiliate și sprijinite cu privire la 
desfășurarea activităților didactice prin 
intermediul tehnologiei și al internetului în 
scopul asigurării dreptului la învățătură și a 
dreptului la sănătate, pentru preșcolari și 
elevi 
 

XI.5.3  
Organizarea activităților din cadrul inspecțiilor tematice, 
de specialitate și generale cu respectarea scenariului în 
care se află unitatea școlară  

 
Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean 
Suceava 
 

 
Permanent, în 
timpul anului 
școlar 2020-
2021 

REALIZAT 
Au fost respectate cu strictețe regulile cu 
privire la prevenirea și combaterea 
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile de 
învățământ din județul Suceava și scenariile 
stabilite 

 
XI.6 Creşterea accesului şi participării la educaţie de calitate pentru toţi copiii, indiferent de mediul de rezidenţă 

XI.6.1 Promovarea ofertei educaţionale a şcolii  C.S.E.I. 
Suceava 

An şcolar  
2020-2021 

REALIZAT  
S-au realizat 50 de pliante, 10 CD-uri, s- 

oferta educațională, postată pe site-ul 
centrului școlar, a fost prezentată în 10 şcoli 

din judeţ. 
XI.6.2 Derularea de proiecte educaţionale în parteneriat cu alte 

unităţi şcolare şi instituţii 
C.S.E.I. 
Suceava 

An şcolar  
2020-2021 

REALIZAT 
S-au încheiat 18 parteneriate interne (5 

parteneriate cu instituţii din municipiu și 
județ, 2 cu ONG-uri la nivel național și 11 



parteneriate cu şcoli din judeţ şi din ţară 
inclusiv activități/acțiuni în cadrul SNAC) și 
4 parteneriate externe cu instituții din diverse 

țări. 
XI.6.3 Actualizarea instrumentelor de planificare strategică 

PLAI/PAS 
C.S.E.I. 
Suceava 

An şcolar 
 2020-2021 

REALIZAT 
 

XI.6.4 Creșterea participării și facilitarea accesului la 
programele de formare profesională 

C.S.E.I. 
Suceava 

An şcolar 
 2020-2021 

REALIZAT 
S-au încheiat 18 parteneriate interne (5 

parteneriate cu instituţii din municipiu și 
județ, 2 cu ONG-uri la nivel național și 11 
parteneriate cu şcoli din judeţ şi din ţară 

inclusiv activități/acțiuni în cadrul SNAC) și 
4 parteneriate externe cu instituții din diverse 

țări. 
XI.6.5 Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de Orientare și 

Consiliere Profesională 
C.S.E.I. 
Suceava 

An şcolar 
 2020-2021 

REALIZAT 
20 de elevi de la clasele a VIII-a și părinții 

acestora au beneficiat de informare şi 
consiliere privind orientarea şcolară şi 

profesională urmând a se definitiva 
documentaţia privind opţiunile elevilor. 

XI.6.6 Crearea ofertei școlare în funcție de cerințele pieței 
forței de muncă 

Școala 
Profesională 

Specială 
Câmpulung 

Moldovenesc 

An şcolar 
2020-2021 

REALIZAT 

XI.6.7. Încheierea de noi contracte de parteneriat între școală şi 
operatorii economici, instituţii din comunitatea locală, 
organizaţii non-guvernamentale,etc 

Școala 
Profesională 

Specială 
Câmpulung 

Moldovenesc 

 An şcolar 
2020-2021 

REALIZAT 

XI.6.8 Îmbunătăţirea bazei materiale a unității școlare pentru 
asigurarea calității sistemului de formare profesională 

Școala 
Profesională 

Specială 
Câmpulung 

Moldovenesc 

An şcolar 
2020-2021 

REALIZAT 

XI.6.9 Actualizarea instrumentelor de planificare strategică de 
la nivelul unității școlare 

Școala 
Profesională 

Specială 
Câmpulung 

An şcolar 
2020-2021  

REALIZAT 



Moldovenesc 

XI.6.10 Asigurarea egalităţii de şanse pentru elevii cu CES Școala 
Profesională 

Specială 
Câmpulung 

Moldovenesc 

An şcolar 
2020-2021 

REALIZAT 

XI.6.11 Modernizarea serviciilor de orientare și consiliere 
profesională de la nivelul unității școlare 

Școala 
Profesională 

Specială 
Câmpulung 

Moldovenesc 

 An şcolar 
2020-2021 

REALIZAT 

 
 



XII. MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI 
 
 

Nr. crt. Obiectivul/ Acţiunea 
Entitate 

implicată 
Instituție 

responsabilă 
Termen de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2021 

XII.1. Organizarea competițiilor și evenimentelor sportive la toate nivelurile 

XII.1.1. 

Organizarea în cele mai bune condiţii a 
competiţiilor sportive şi a acţiunilor sportiv-
recreative cuprinse în  
Calendarul competiţional judeţean 

DJST 
Suceava 

-DJST 
Suceava 
-Cluburi 
sportive 

-Asociaţii 
sportive 

-Asociaţii 
judeţene 

2021 

REALIZAT 
Au fost organizate 208actiuni 

XII.1.2. 
Organizarea şi desfăşurarea activităţii 
sportive de către copii şi juniori- selecţie 

- Selecţie pentru ramuri de sport 

DJST 
Suceava 

-DJST 
Suceava; 
Cluburi 
sportive 

-Asociaţii 
sportive 

-Asociaţii 
judeţene 

2021 

REALIZAT 
Au fost organizate  44 actiuni 

XII.1.3. 

Asigurarea în colaborare cu federaţiile 
sportive a organizării şi desfăşurării în 
condiţii optime a etapelor finale, precum şi 
pregătirea loturilor reprezentative 

- Organizarea etapelor semifinale şi finale 
din campionatele naţionale 

- Asigurarea condiţiilor de pregătire a 
Loturilor nationale 

-DJST 
Suceava 

-DJST 
Suceava 

-Federaţii pe 
ramură de 

sport 

2021 

ÎN CURS DE REALIZARE 
A fost organizată  3 actiuni 

XII.1.4. 

Îndrumarea unităţilor şi secţiilor de 
performanţă,în vederea pregătirii sportivilor 
ce fac parte din loturile naţionale de juniori, 
tineret şi seniori în vederea creşterii 
performanţelor acestora; 
 

-DJST 
Suceava 

-DJST 
Suceava 

-Federaţii pe 
ramură de 

sport 

2021 

REALIZAT 
Au fost organizate 25actiuni 

XII.1.5. Realizarea acţiunilor/activităţilor din -DJST -DJST 2021 REALIZAT 



Calendarul Sportiv Judeţean în cadrul 
Programului P2-,,Sportul pentru toţi” 
- Activităţi de timp liber 
- activităţi sportive ONSS 

Suceava Suceava 
-Structuri 
Sportive 

Au fost organizate  70 actiuni 

XII.2. 
Formare voluntari și instructor 

 

XII.2.1. 
Formarea de instructori sportivi 
- Organizare de cursuri de perfecţionare în 
colaborare cu formatori autorizaţi. 

-DJST 
Suceava 

-DJST 
Suceava 
-L.P.S. 

Suceava 
-Asociaţii 

Jud. pe 
ramură de 

sport 

2021 

REALIZAT 
În perioada analizata  au fost organizate  80 

actiuni  

XII.2.2. 

Încheierea de  contracte de voluntariat în 
baza legislației în vigoare în domeniul 
sportiv de performanţă şi ,,Sportul pentru 
toţi” 

 

-DJST 
Suceava 

-DJST 
Suceava 
-Cluburi 
sportive, 
Asociaţii 
sportive, 
Asociaţii 
judeţene 

2021 

REALIZAT 
Au fost încheiate 7 contracte de voluntariat  

XII.3 Dezvoltarea relațiilor internaționale 
 

XII.3.1. 

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu 
sportivii din Regiunea Cernăuţi(Ucraina) şi 
Republica Moldova 
- Acţiuni sportive la discipline cu 
corespondent în cele 3 state: atletism, fotbal, 
tir cu arcul, tir sportiv, rugby. 

-DJST 
Suceava 

-DJST. 
Suceava 
-Cluburi 
sportive, 
Asociaţii 
sportive, 
Asociaţii 
judeţene 

2021 

Actiuni reprogramate   

XII.4 Dezvoltarea bazei sportive 

XII.4.1. 

Dezvoltarea bazei materiale necesare 
activităţilor din judeţ. 
- Actiuni de îndrumare şi consiliere conform 
normativelor de construire a bazelor 
sportive 

-DJST 
Suceava 

-DJST 
Suceava 

-Autorităţi 
locale 

2021 

REALIZAT  
4 actiuni în perioada analizata 

XII.5. Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de tineret la nivel judeţean şi naţional in scopul acoperirii tuturor nevoilor reale ale tinerilor si 



prin antrenarea instituțiilor publice si a societății civile 
 

XII.5.1 

Informarea tinerilor cu privire la activitățile 
desfășurate de centrele de tineret ca 
alternative de petrecere a timpului liber  
 

DJST 
Suceava 

DJST 
Suceava 
Asociatia 

"Youth Can 
Do It" 

Suceava, 
Asociatia 

"DEIS" Baia 
Mare 

 

 2021 

REALIZAT 

XII.6 
Implicarea tinerilor în viața comunității prin marcarea şi sărbătorirea unor zile cu diferite semnificaţii 

 

XII.6.1. 
Promovarea activităţilor de interes pentru 
tineri pentru a marca Ziua Naţională a 
Tineretului  

DJST 
Suceava 

DJST 
Suceava, 
Asociaţia 

"Youth Can 
Do It" 

și ONGT-
urile active 
din judeţ 

2021 

REALIZAT 
Actiunile s-au desfasurat  în conditiile impuse 

de starea de alerta  

XII.6.2. 
Premierea în cadrul Galei Voluntariatului  
- diversificarea ofertei de activități de 
voluntariat 

DJST 
Suceava 

DJST 
Suceava 

ONGT-urile 
active din 

judet,  

2021 

REALIZAT  
Actiunile s-au desfasurat  în conditiile impuse 

de starea de alerta   
cu sprijinul ONG urilor  
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XIII MINISTERUL CULTURII ( PATRIMONIU ȘI MINORITĂȚI NAȚIONALE) 
 

Nr crt.  OBIECTIV /ACȚIUNE 
INSTITUȚIA 

RESPONSABILĂ  
Termen de 
finalizare  

Stadiu la 31.12. 2021 

XIII.1 Valorificare patrimoniului cultural imaterial 
 

1.1. 

Monitorizarea intervenţiilor asupra monumentelor 
istorice şi controlul stării de siguranţă aferent 
regimului de exploatare al imobilelor monumente 
istorice, din judeţul Suceava 

Direcția Județeană 
pentru Cultură  

Suceava 
Permanent  

SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 
Au fost efectuate 135inspecţii  

1.2. 

Aplicarea cu stricteţe a legislaţiei  şi metodologiei 
de  specialitate în domeniul avizării intervenţiilor  
de orice fel, indiferent de proprietar sau 
administrator , în zone de sit arheologic sau 
istoric, ansambluri de arhitectură cu statut de 
monument istoric  precum şi în zonele de protecţie 
a acestora, precum şi în celelalte domenii de 
referinţă ale Legii 422/2001  

DJC Suceava 

Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 
Au fost eliberate 324 de avize până  

1.3. 

Implicarea în  privinţa ameliorării  cadrului 
legislativ şi metodologic existent, prin propuneri 
concrete şi întâlniri cu specialiştii în domeniu ai 
Ministerului de resort, ai comisiilor de specialitate 
din subordinea şi de pe lângă Ministerul Culturii, 
ai I.N.P., altor instituţii şi specialişti  acreditaţi ca 
specialişti/ experţi ai MC în domeniul 
monumentelor istorice şi arheologie  - şedinţe 
comisia de urbanism 

DJC Suceava 

Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 
13şedinţe ale Comisiei zonale nr.7 a 
Monumentelor Istorice  

1.4. 
Eliberare de avize specifice conform Legii 
17/2014 

DJC Suceava 
Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 

Au fost eliberate 32avize specifice  

1.5. 
Întocmirea de fişe de evidenţă ale monumentelor 
istorice şi de Obligaţii de folosinţă  privind 
monumentele istorice 

DJC Suceava 
Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 

Actualizarea unui număr de 13 de obligaţii  

1.6. 

Asigurarea de  consultanţă de specialitate gratuită 
pentru proprietari privind reguli de protejare a 
monumentelor istorice (intervenţii de orice fel şi 
condiţii de exploatare ) şi posibilităţi de acces la 
sprijin financiar  ( din partea autorităţilor locale, 

DJC Suceava 

Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 
54 consultaţe de specialitate privind 
protejarea monumentelor istorice  



 33

centrale sau prin diverse programe de finanţare) 

1.7. 

Emiterea de  avize pentru efectuarea de 
cercetări/supravegheri arheologice la 
monumentele istorice potrivit competenţelor 
stabilite prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice şi prin reglementările 
privind protejarea patrimoniului arheologic şi 
controlează modul în care instituţiile 
organizatoare ale cercetărilor şi responsabilii 
ştiinţifici respectă standardele şi procedurile în 
vigoare. 

DJC Suceava 

Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 
DJC SUCEAVA verifică modul în care au 
fost respectate standardele şi procedurile la 
toate şantierele, urmărind respectarea 
autorizaţiei de săpătură arhelogică- 2 rapoarte 
de supraveghere  

1.8. 

Evidenţierea, fişarea, catalogarea, clasare, 
monitorizarea bunurilor culturale mobile şi a celor 
susceptibile de a fi clasate, ca bunuri culturale 
mobile,  precum şi a regimului circulaţiei lor, 
emitere de certificate de export definitiv/temporar, 
conform Legii 182/2000 

DJC Suceava 

Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 
Au fost eliberate 21 Certificate de export 
definitiv/temporar  

1.9. 

Colaborare cu autorităţile  publice şi cu instituţiile 
specializate pentru  protejare şi punerea în 
valoarea a bunurilor din patrimoniu cultural 
naţional pentru aplicarea prevederilor legale în 
domeniu  

DJC Suceava 

Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ24 
actiuni 

1.10 

Colaborarea cu autorităţile locale din judeţul 
Suceava pentru protejarea patrimoniului cultural 
imobil din judeţ – participare la şedinţele comisiei 
de urbanism CJ Suceava 

DJC Suceava 

Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 
6 actiuni 
 

1.11 

Asigurarea demersurilor necesare inventarierii şi 
verificarea actualizării  permanente a evidenţei 
patrimoniului imobil şi comunicarea trimestrial la 
INP informaţii şi date necesare realizării şi 
actualizării Listei Monumentelor Istorice 

DJC Suceava 

Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 
12 acţiuni  

1.12. 
Mediatizarea, educarea, informarea, cetăţenilor în 
probleme  esenţiale legate  de protejarea 
patrimoniului cultural naţional 

DJC Suceava 
Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 

XIII.2. 
Colaborarea cu autoritățile publice și instituțiile specializate pentru protejarea și punerea  în valoarea a bunurilor din 

patrimoniu cultural national pentru aplicarea preveerilor legale 
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2.1. 

Verificare/ Îndrumarea/ Controlarea  Muzeelor şi 
colecţiilor publice, aflate în subordinea 
administraţiei publice locale, a persoanelor fizice 
şi juridice de drept privat, din aria de competenţă 
a instituţiei, în domeniul respectării legislaţiei 
specifice, inclusiv a modului de respectare a 
condiţiilor / normelor de (re) acreditare 

DJC Suceava 2021 

SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 
3 controale  

2.2. 

Înregistrarea şi soluţionarea înştiinţărilor 
primarilor din judeţ  privind bunurile arheologice  
descoperite întâmplător de persoanele fizice şi 
predate de acestea , preluarea bunurilor astfel 
predate, stabilirea prin experţi acreditaţi ai MC a 
valorii bunurilor respective, precum şi instituţia 
publică specializată în administrarea căreia se va 
transmite bunurile în cauză 

DJC Suceava 2021 

SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 
12 procese verbale de predare - primire  

XIII.3 Îndeplinirea obligațiilor de plată a contribuțiilor Fondului Cultural Național în condițiile și termenele stabilite de lege 

3.1. 

Controlul permanent al stării de securitate şi 
conservare a bunurilor culturale  mobile clasate/ 
aflate în evidenţă, şi acordarea de consultanţă de 
specialitate ori de câte ori este necesar şi/sau la 
cererea proprietarilor  sau titularilor altor drepturi 
reale. 

DCJ Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 
3 controale  

 

3.2. 

Controlarea  îndeplinirii obligaţiilor de plată a 
contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în 
condiţiile şi la termenele stabilite de lege; şi 
colaborarea cu instituţiile din judeţ în vederea 
ducerii la îndeplinire a acestor sarcini( conf. Legii 
199/2008, art.28, alin 10, (5) – cu O. N.  R. C  şi 
Administraţia Finanţelor Publice Suceava 

DCJ Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 
5 actiuni 

3.3. 
Controlarea  îndeplinirii obligaţiilor de plată a 
Timbrului Monumentelor Istorice, conform 
prevederilor Legii 422/2001 şi hg 1502/2007 

DCJ Permanent  SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ 
7 actiuni 

3.4. 

Verificarea/ Îndrumarea agenţilor economici 
autorizaţi de MC să comercializeze bunuri 
culturale mobile, cu privire la respectarea 
obligaţiilor legale ce le revin 

DCJ Permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANANȚĂ  
Nu există în judeţul Suceava, agenţi 

economici autorizaţi de MC să comercializeze 
bunuri culturale mobile. 

XIII.4 Muzeele şi patrimoniul mobil 
4.1 Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea CJ Suceava 31.12.2021 REALIZAT  
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accesului publicului și atragerea unui nou public, 
precum și sprijinirea industriilor creative pentru 

folosirea avantajelor oferite de piața unică digitală 

Muzeul Național 
al Bucovinei 

4.2 Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului 
cultural național 

CJ Suceava 
Muzeul Național 

al Bucovinei 

31.12.2021 REALIZAT 

4.3 Internaționalizarea culturii naționale CJ Suceava 
Muzeul Național 

al Bucovinei 

septembrie 
2021 

NEREALIZAT –  
AMÂNAT  

pentru anul 2023 
XIII.5

. 
Cercetare, conservare, promovare  și  valorificare 

 
5.1 Spectacole de promovare a folclorului muzical-

coregrafic din Bucovina și participarea la acțiuni 
comune desfășurate în parteneriat cu alte entități 

CJ Suceava 
Centrul Cultural 

„Bucovina” 

31.12.2021 REALIZAT 
în condițiile impuse de de starea de 

alerta 
5.2 Organizarea de manifestări tradiționale și fonotecarea 

folclorului muzical-literar și coregrafic 
CJ Suceava 

Centrul Cultural 
„Bucovina” 

31.12.2021 REALIZAT 
 

în condițiile impuse de de starea de 
alerta 

   5.3 Lansări de carte și materiale discografice, expoziții, 
spectacole ale unor formații artistice în contextul 
unor festivaluri de profil. 

CJ Suceava 
Centrul Cultural 

„Bucovina 

31.12.2021 REALIZAT 
 

în condițiile impuse de de starea de 
alerta 

5..4 Producții, editare și tipărituri CJ Centrul 
Cultural 

„Bucovina” 

31.12.2021 REALIZAT 
în condițiile impuse de de starea de 

alerta 
 



 
XIV.MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 

Nr. crt. Obiectivul/ Acţiunea 
Instituție 

respon
sabilă 

Termen de 
finalizare 

Stadiul la 31.12.2021 

XIV.1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului 

XIV.1.1 Iniţierea şi implementarea la nivelul I.P.J. Suceava a 
unor proiecte şi campanii de prevenire destinate 
reducerii riscului de victimizare a populaţiei. 
 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

31.12.2021 
 

REALIZAT  
În anul 2021 s-au desfășurat 68proiecte și 

campanii de prevenire         

XIV.1.2 
Prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra 
patrimoniului. 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

31.12.2021 
 

REALIZAZT  
A fost inițiat un program județean de prevenire 

a infracțiunilor contra patrimoniului 

XIV.1.3 
Inițierea de acţiuni pentru combaterea infracţiunilor 
la regimul armelor şi muniţiilor, materiilor explozive 
şi substanţelor periculoase. 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

31.12.2021 
 

REALIZAT  
 

Au fost inițiate și derulate 3 Planuri de Măsuri 

XIV.1.4 Prevenirea accidentelor rutiere, asigurarea legalității 
transporturilor de mărfuri și persoane și combaterea 
principalelor cauze generatoare de evenimente 
rutiere. 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

31.12.2021 
 

REALIZAT  
Au fost inițiate și derulate acțiuni pe princ1300  
infracțiuni la regimul rutier și aplicate 44077 

sancțiuni contravenționale pentru abateri rutiere 
XIV.1.5 

Prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori 
din fondul forestier şi a braconajului piscicol. 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

31.12.2021 
 

REALIZAT  
Au fost inițiate și derulate 1837 de acțiuni  si 

controale la regim silvic si au fost 
înregistrate363 dosare penale privind infractiuni 

silvice  
XIV.1.6 

Localizarea, prinderea şi încarcerarea persoanelor 
urmărite în temeiul legii. 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

31.12.2021 
 

REALIZAT  
Au fost dispuse măsuri preventive (reținere, 

arest, arest la domiciliu, control judiciar) față de 
446 persoane care au săvârșit infracțiuni 

XIV.1.7 

Identificarea cu operativitate a persoanelor dispărute 
și în special a minorilor. 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

-  
 

31.12.2021 
 

REALIZAT  
Au fost identificate toate persoanele sesizate ca 

dispărute în această perioadă 



XIV.1.8 

Derularea de acţiuni preventive şi de combatere a 
criminalităţii în zona instituţiilor de învăţământ. 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

 

31.12.2021 
 

REALIZAT  
S-a asigurat operationalizarea completă a 

Biroului Siguranță Școlară și au fost desfășurate 
1200 acțiuni și activități în unitățile de 

învățământ sau în zona adiacentă a acestora 
pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor 

și cadrelor didactice 
XIV.1.9 

Gestionarea activităţilor specifice circumscrise 
prevenirii şi combaterii criminalității stradale. 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

 

31.12.2021 
 

REALIZAT  
Au fost sesizate 626 de infracțiuni în mediu 

stradal în toate situațiile fiind întocmite dosare 
penale. S a schimbat sistemul de cuantificarea 

infractionalității stradale, nu au fost inregistrate 
fapte grave 

XIV.1.10 

Asigurarea unei intervenţii operative și eficiente la 
evenimentele sesizate de cetățeni, inclusiv a celor 
transmise prin ”S.N.U.A.U. 112”. 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

 

31.12.2021 
 

REALIZAT  
 În anul 2021,intervenția la evenimentele 
sesizate prin SNUAU 112 s-a realizat cu 

operativitate, în cca. 80% din cazuri timpul de 
deplasare a echipajului de poliție fiind sub 

limita a 10 min. 
XIV.2 Prevenirea şi combaterea criminalității organizate, transfrontaliere și terorismului 

XIV.2.1 Identificarea și cercetarea grupărilor/grupurilor de 
persoane, inclusiv de minori, care comit fapte 
antisociale pe raza județului (furturi, acte cu violență, 
contrabandă, înșelăciuni, etc.) în vederea tragerii lor 
la răspundere penală 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

 
2021 REALIZAT  

În anul 2021 a fost documentată activitatea 
infracțională a mai multor grupări infracționale 

fiind dispuse măsuri preventive 

XIV.3 Prevenirea şi combaterea macrocriminalității, în special a criminalității economico financiare și corupției 
 

XIV.3.1 Iniţierea de acţiuni în sistem integrat, cu efective 
mărite pentru prevenirea şi combaterea criminalității 
economico-financiare și asigurarea unui mediul de 
afaceri legal (acțiuni pe linia prevenirii și combaterii 
evaziunii fiscale, contrabandei şi comerţului ilegal cu 
ţigarete şi produse din tutun, alcool, pe linia 
drepturilor de proprietate intelectuală, corupție, 
achiziții publice, spălarea banilor, etc.) 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

 
 

 
 

2021 
REALIZAT  

Au fost desfășurate 770 de acțiuni în sistem 
integrat cu efective sporite pe linie economică. 

Au fost confiscate4.231091 tigarete   de 
contrabanda 

XIV.3.2 
Creşterea nivelului de recuperare a prejudiciului în 
cauzele privind infracţiuni economico-financiare şi 
de spălare a banilor. 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

31.12.2021 
 

REALIZAT 
În cauzele penale instrumentate au fost dispuse 
măsuri de recuperare a prejudiciului în valoare 

de 11.991.920 lei 



 
XIV.4 Dezvoltarea capacității administrative și operaționale a structurilor cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice 

â 
XIV.4.1 Informarea cu operativitate a mass-mediei şi 

cetăţenilor despre incidentele/evenimentele care 
îngreunează desfăşurarea circulaţiei rutiere sau pun 
în pericol siguranţa acesteia pe drumurile naţionale şi 
județene, precum şi cu privire la problemele 
deosebite din traficul feroviar şi aerian din județ. 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

-  
 

31.12.2021 

REALIZAT 
Au fost transmise 76 de informări către cetățeni 

prin intermediul mass-media conținând 
recomandări privind traficul rutier sau alte 

informații conexe problematicii rutiere 

XIV.4.2 
Asigurarea accesului cetățenilor la informaţiile de 
interes public, conform Legii nr.544/2001, privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

-  

31.12.2021 

REALIZAT  
Au fost soluționate 81 de solicitări scrise 

transmise în baza Legii 544/2001 și alte 486 
solicitări telefonice sau on-line adresate de 

persoane fizice, juridice sau reprezentanți mass-
media 

XIV.4.3 Informarea opiniei publice despre activităţile 
desfăşurate de structurile I.P.J. Suceava, realizarea 
de materiale informative cu specific de prevenire 
destinate pregătirii antivictimale a populaţiei etc. şi 
transmiterea acestora către mass-media, precum şi 
publicarea pe site-ul I.P.J. Suceava. 

Inspectoratului 
de Poliţie 
Judeţean 
Suceava 

31.12.2021 

REALIZAT 
Au fost realizate 262 de Buletine informative și 

104 de comunicate de presă și materiale de 
informare cu specific preventiv 

XIV.5 Creşterea continuă a gradului de siguranţă a cetăţeanului atât în mediul rural, cât şi în mediul urban 
 

XIV.5.1 Gestionarea unitară a situaţiilor de urgenţă la nivel 
de judeţ prin implicarea tuturor structurilor abilitate 
în asigurarea sprijinului cetăţenilor, întocmirea 
/actualizarea documentelor operative privind 
organizarea, planificarea şi desfăşurarea acţiunilor de 
intervenţie în situaţii de urgenţă care vizează: 
-Operaţionalizarea la nevoie a comitetelor locale, 
centrelor operative, celulelor de urgenţă, serviciilor 
voluntare/private pentru situaţii de urgenţă, 
personalului tehnic special încadrat în domeniu; 
-Monitorizarea tuturor avertizărilor privind 
producerea fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase în judeţ şi asigurarea înştiinţării, 
avertizării, prealarmării, alarmării în timpi operativi 
a C.L.S.U., populaţiei şi salariaţilor; 
-Actualizarea Registrului de capabilităţi, a Planurilor 

Inspectoratul 
pentru Situaţii 

de Urgenţă 
,,Bucovina” al 

judeţului 
Suceava 

Permanent 

 
SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ- 
În domeniul operativ, a înregistrat 
 15.449 ieșiri la intervenție  
. 15.154 situații de urgență  
Comitetul Județean pentru Situații de 

Urgență s-a întrunit în plen în cadrul 35 ședințe 
extraordinare. Și 2 sedințe ordinare  
Dispeceratul comun ISU-SAJ a recepționat în  
anul un număr de 343mesaje de informare , 
avetizare și atenționare meteo-hidrologice  



de intervenţie pe tipuri de riscuri şi a Planurilor de 
analiză şi acoperire a riscurilor. 

XIV.5.2. 

Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de 
alarmare publică în localităţi, a exerciţiilor specifice 
la operatorii economici şi instituţii prin executarea 
de: 
-Exerciţii de cooperare cu toate forţele din sistemul 
judeţean pentru managementul situaţiilor de urgenţă; 
-Exerciţii de alarmare publică în municipii, oraşe şi 
comune; 
-Exerciţii pentru testarea Planurilor de urgenţă 
internă şi externă la agenţii economici care 
desfăşoară activităţi cu risc major în care sunt 
implicate substanţe periculoase; 
-Exerciţii cu serviciile voluntare/private pentru 
situaţii de urgenţă. 

Inspectoratul 
pentru Situaţii 

de Urgenţă 
,,Bucovina” al 

judeţului 
Suceava 

Lunar/ 
Trimestrial 

 

REALIZAT  
2 exerciții interne  

 

XIV.5.3. 

Creşterea capacităţii de prevenire a producerii 
situaţiilor de urgenţă  printr-un management 
performant şi eficient în zona de competenţă prin 
acțiune de: 
-Controale tehnice de specialitate P.S.I. şi protecţie 
civilă şi asistenţă tehnică de specialitate;  
-Auditul persoanelor fizice şi juridice atestate pentru 
a desfăşura activităţi în domeniu, etc.; 
-Sancţionarea contravenţiilor; 
-Sistarea unor activităţi, lucrări de construcţie sau 
oprirea funcţionării şi utilizării acestora. 

Inspectoratul 
pentru Situaţii 

de Urgenţă 
,,Bucovina” al 

judeţului 
Suceava 

2021 

REALIZAT  
A efectuat  
- 405 controale la operatori economic  
- 337 controale  la instituții 
-77 controale a obiective de investii 
 
au fost constatate 4002 deficienţe,  
Au fost aplicate un număr de308  amenzi în 
cuantum de 1.244 mii lei şi 3345 de 
avertismente. 

XIV 6. 
Managementul situaţiilor de urgenţă şi protecţia infrastructurilor critice 

 
XIV.6.1 

Intervenţia promptă pe timpul producerii situaţiilor 
de urgenţă în zona de competenţă (incendii, 
inundaţii, înzăpeziri, accidente rutiere/descarcerări, 
explozii, avarii, eşecul utilităţilor publice, etc.) care 
se va realiza prin: 
-Acţiuni de intervenţie specifice. 
-Evaluarea situaţiei privind timpii de răspuns şi 
deschiderea încă a unui punct de lucru în localitatea 
Dumbrăveni 

Inspectoratul 
pentru Situaţii 

de Urgenţă 
,,Bucovina” al 

judeţului 
Suceava 

 

Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Din cele 15154 intervenții desfășurate de 

subunități, au fost înregistrate următoarele: 
• 450 incendii, din care: 
 394 incendii propriu-zise; 
 56 incendii de vegetație uscată și resturi 

menajere. 
• 371 intervenții la descarcerare și prim 

ajutor calificat la accidente rutiere/feroviare; 
• 2211 intervenții asistență medicală de 

urgență/prim ajutor calificat pentru diverse 



afecțiuni medicale; 
• 116 intervenții pentru asistența 

persoanelor (degajări de persoane, rămase 
blocate în ascensor, apartament, persoane căzute 
în locuri publice, transporturi persoane 
supraponderale etc.); 

• 1 intervenție pentru protecția mediului 
(sablare căi publice); 

• 292 alte situații de urgență (asanate 
teritoriu, muniție rămasă neexplodată, poluări, 
evenimente publice de amploare), din care 145 
au fost în contextul gestionării pandemiei de 
COVID-19; 

• 3143 alte intervenții (salvări animale, 
transport apă potabilă/menajeră, asigurare zonă 
afectată, explozii neurmate de incendiu, alte 
intervenții – inclusiv misiunile de transport 
vaccin); 

• 100 misiuni de sprijin la intervenții 
(intervenții desfășurate cu participarea forțelor 
în urgența a II-a a inspectoratului). 

 
XIV.6.2 Monitorizarea transporturilor de substanţe 

periculoase executate pe teritoriul judeţului Suceava 
prin: 
-Evidenţă, notificare şi monitorizare transporturi 
anunţate a se executa ; 
-Avizarea transporturilor; 
-Asigurarea prevenirii producerii unor accidente şi a 
intervenţiei operative de către subunităţi specializate. 

Inspectoratul 
pentru Situaţii 

de Urgenţă 
,,Bucovina” al 

judeţului 
Suceava 

 

Permanent 

 
SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  

 

XIV 7. 
Creşterea eficienţei activităţilor pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă prin îmbunătăţirea dotării cu utilaje moderne şi 

perfecţionarea profesională a cadrelor 
XIV.7.1 Pregătirea autorităţilor publice locale, a personalului 

tehnic cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, 
conducătorilor operatorilor economici şi instituţiilor, 
a angajaţilor proprii pe linia prevenirii, intervenţiei şi 
comportării pe timpul producerii situaţilor de urgenţă 
prin: 
-Demararea faptică a proiectului pe fonduri europene 
de realizare a Bazei Naţionale de Antrenament şi 

Inspectoratul 
pentru Situaţii 

de Urgenţă 
,,Bucovina” al 

judeţului 
Suceava 

Permanent 

 
 
 

 
 
 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
 



Pregătire de Specialitate de la Siret.  
-Participarea la convocări, cursuri, instruiri, 
seminarii; 
-Planificarea şi participarea de exerciţii conform 
Planului anual judeţean de pregătire în domeniul 
situaţiilor de urgenţă aprobat de prefect; 
-Acţiuni de instruire privind asigurarea măsurilor de 
protecţie; 
-Continuarea şi dezvoltarea activităţilor de atragere 
şi instruire a corpului de voluntari pe situaţii de 
urgenţă şi includerea acestora în cadrul forţelor 
suport şi  de intervenţie, potrivit competenţelor. 

XIV.7.2 
Asigurarea cu mijloace tehnice de intervenţie, 
echipamente, materiale specifice prin continuarea 
demersurilor la DSU pentru întărirea dotării judeţului 
Suceava, cu un elicopter şi două ambulanţe SMURD 

Inspectoratul 
pentru Situaţii 

de Urgenţă 
,,Bucovina” al 

judeţului 
Suceava 

Permanent 

 
 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

XIV.8 
Analizarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ care reglementează competenţele în domeniile  

ordinii şi siguranţei publice, situaţiilor de urgenţă 

XIV 8.1. 

Propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în 
domeniul ordinii publice şi situaţiilor de urgenţă prin: 
- Elaborarea unui act legislativ/procedură prvind 
activitatea comisiilor interinstituţionale de 
evaluare/inventariere a pagubelor produse de  
fenomenele hidrometeorologice periculoase, numite 
în baza ordinului prefectului – în calitate de preşedinte 
al C.J.S.U.; 
-Încheierea unui protocol de colaborare între 
instituţiile cu atribuţii în domeniul situaţiilor de 
urgenţă, ordinii şi siguranţei publice, referitor la 
organizarea şi  executarea unor activităţi comune de 
control în care să se asigure creşterea gradului de 
securitate a personalului implicat, al cetăţenilor, 
precum şi prevenirea riscului de producere a unor 
incendii / situaţii de urgenţă la diferite categorii de 
obiective din zona de competenţă. 
 

Inspectoratul 
pentru Situaţii 

de Urgenţă 
,,Bucovina” al 

judeţului 
Suceava 

 

Permanent 

 
 
 
 
 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

XIV.9 
Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândurile personalului 

 



XIV.9.1. 

-Acţiuni ale Grupului de lucru pentru prevenirea 
corupţiei; 
-Depunerea declaraţiilor de avere; 
-Realizarea unei activităţi de reevaluare a riscurilor 
de corupţie ce pot apărea în domeniul inspecţiei de 
prevenire, în conformitate cu prevederile OMAI nr. 
86/2013 şi având în vedere incidentele de integritate 
produse; 
-Alocarea de resurse pentru achiziţia de echipamente 
pentru implementarea în sistem informatic a 
constatărilor şi proceselor verbale de control; 
-Schimbarea periodică a zonelor de control între 
inspectorii ce încadrează structurile de inspecţie de 
prevenire. 

Inspectoratul 
pentru Situaţii 

de Urgenţă 
,,Bucovina” al 

judeţului 
Suceava 

 

Permanent 

 
 
 
 
 
 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 

 

XIV.10 
Îndeplinirea calitativă a misiunilor de asigurare a ordinii publice pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică la 
manifestările cu public numeros 

XIV.10.1 

1. Identificarea/deducerea tuturor misiunilor cu grad 
de risc din situația operativă precum și din concepția 
eșalonului superior ce urmează a se desfășura pe raza 
de competență a I.J.J. Suceava; 

I.J.J. Suceava 
Trimestrele 

I - IV 

 
REALIZAT 

Implementat. Activitate continuă 
În perioada analizată, s-a întocmit Planul 
Cadru de asigurare/restabilire a ordinii 
publice în jud. Suceava. 
Au fost executate un număr de 412 misiuni de 
asigurare a ordinii publice fiind folosiţi 
2286 de jandarmi. 
A fost întocmit Planul Unic de ordine şi 
siguranţă publică. 
De asemenea, lunar s-au executat analize 
comune şi săptămânal şedinţe tactice de 
cooperare între I.P.J. Suceava şi I.J.J. Suceava, 
unde au fost stabilite măsuri conform cu 
situaţia operativă existentă. 
Au fost executate un număr de 12.703 
patrulări cu 27.642 jandarmi, fiind aplicate 
4308 sancțiuni în valoare de 853.725 lei, au 
fost constatate 116 de infracţiuni şi au fost 
confiscate bunuri în valoare de 65426 lei. 



Au fost executate un număr de 4.115 
patrulări mixte, fiind aplicate 716 sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 111859 lei şi 
au fost constatate 361 de infracţiuni. 

XIV.10.2 

2 Aplicarea măsurilor necesare în scopul prevenirii 
și combaterii efectelor pandemiei de COVID – 19; 

IJJ Suceava 
Trimestrele 

I - IV 

REALIZAT 
Implementat. Activitate continuă  
Au fost executate un număr de 8.190 misiuni 
de verificarea modului de respectare a 
măsurilor dispuse prin instituirea stării de 
alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-
COV 2 fiind folosiţi 16939 jandarmi. 
Au fost aplicate 2049 sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 351600 lei 

3. Aplicarea întocmai a standardelor MAI şi 
procedurilor de sistem şi interne pentru asigurarea 
îndeplinirii în mod unitar a activităţilor structurilor 
operative 

IJJ Suceava 
Trimestrele 

I - IV 

 
REALIZAT 

Implementat. Activitate continuă la 
standardele impuse de legislatia in vigoare  

XIV.11 
Îmbunătățirea mediului de securitate al cetățenilor prin gestionarea corespunzătoare 
a misiunilor de menținere a ordinii și siguranței publice 

XIV.11.1  Organizarea misiunilor de menținere a ordinii și 
siguranței publice în concordanță cu evoluția 
situației operative, în scopul combaterii fenomenului 
infracțional stradal;  

I.J.J. Suceava  
Trimestrele 

I - IV 

 
REALIZAT 

 
Implementat. Activitate continuă 

XIV.11.2 

 Executarea de acțiuni de patrulare și acțiuni 
punctuale în zonele identificate cu potențial 
criminogen ridicat; 

I.J.J. Suceava 

Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
Au fost organizate și executate 60 acțiuni 
punctuale în zonele identificate cu potențial 
criminogen ridicat, la care au participat 311 
jandarmi, fiind aplicate un număr de 521 de 
sancţiuni contravenţionale în valoare de 
81.400 lei 

XIV.11.3 
 Organizarea şi executarea misiunilor de menţinere a 
ordinii publice în staţiunile turistice şi pe traseele 
montane; 

I.J.J. Suceava 

Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Au fost organizate și executate 1373 de 
patrulări în zona staţiunilor turistice şi pe 
traseele montane, la care au participat 2.786 
jandarmi. 

XIV.11.4 Executarea misiunilor de căutare-salvare a 
persoanelor pentru care există confirmarea certă că 
starea de sănătate nu le este afectată; 

I.J.J. Suceava 

Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Au fost executate14 misiuni de căutare-salvare 
a persoanelor, la care au participat 50 



jandarmi. 

XIV.11.5 

Planificarea, organizarea și executarea de acțiuni de 
control și acțiuni punctuale în scopul combaterii 
faptelor de natură penală și contravențională în 
domeniul silvic și cinegetic; 

 
 
 

I.J.J. Suceava 

Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
Au fost organizate și executate 359 acțiuni de 
control și acțiuni punctuale în scopul 
combaterii faptelor de natură penală și 
contravențională în domeniul silvic și 
cinegetic, la care au participat 744 jandarmi, 
fiind aplicate un număr de 47 de sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 64.200 lei și a 
fost constatată o infracțiune cu 2 autori pe linie 
silvică.   

XIV.11.6 

Executarea misiunilor pentru implementarea 
măsurilor necesare în scopul prevenirii și combaterii 
efectelor pandemiei de COVID – 19. 

IJJ Suceava Permanent 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Au fost executate un număr de 8.190misiuni 
de verificarea modului de respectare a 
măsurilor dispuse prin instituirea stării de 
alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-
COV 2 fiind folosiţi 16.939 de jandarmi. 
Au fost aplicate 2049 sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 537.250 lei. 

XIV.12. Dezvoltarea componentei de prevenire în cadrul domeniilor prioritare de acţiune la nivel naţional şi local. 

XIV.12.1. 

Derularea activităţilor specifice domeniilor de 
acţiune conform Planului anual pentru prevenirea 
faptelor antisociale de către personalul IJ.J. Suceava 
în anul 2021.  

I.J.J. Suceava  
Trimestrele 

I - IV 

REALIZAT 
Implementat. Activitate continuă 

La nivelul Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Suceava au fost desfăşurate 
următoarele activităţi: 
Activități pe linia prevenirii consumului de 
droguri: 7 cu 143 participanți  
Activități pe linia prevenirii criminalității 
stradale: 1 cu 28 participanți 
Activități pe linia prevenirii delincvenței 
juvenile: 6 cu 225 participanți 
Activități pe linia prevenirii faptelor 
antisociale pe timpul adunărilor publice: 1 cu 
25 participanți 
Activități pe linia prevenirii faptelor 
antisociale pe traseele turistice: 233 cu 5157 



participanți 
Activități pe linia prevenirii violenței în 
familie: 1 cu 100 participanți 
Activități pe linia prevenirii violenței în 
instituții de învăţământ: 35cu 964 participanți 
Activități pe linia prevenirii violenței în sport: 
1 cu 130 participanți 
Activități pe linia prevenirii promovării și 
respectării drepturilor omului: 3 cu 83 
participanți 
Activități pe linia prevenirii altor direcții de 
acțiune: 2 cu 450 participanți 

Total acțiuni: 293 cu 7.530participanți. 
Cu ocazia acestor activităţi au fost desfăşurate 
16 prezentări power-point şi video, fiind 
distribuite 3260 pliante şi flyere, în care au 
fost abordate diverse teme de prevenire a 
faptelor antisociale. 

 

XIV.13 Creșterea calităţii serviciului de pază şi menţinerea ordinii interioare la instanţele judecătoreşti și instituţiile financiare 

XIV.13.1 

Optimizarea proceselor de planificare, organizare, 
conducere şi executare a misiunilor de pază precum 
şi de menţinere a ordinii publice la Instanţele 
Judecătoreşti și instituţiile financiare. 

I.J.J. Suceava  
Trimestrele 

I - IV 

REALIZAT 
Implementat. Activitate continuă 
A fost executată paza unui număr de 33 
obiective prin 15.174 posturi de pază şi control 
efectiv 24457 jandarmi şi 3070 posturi de pază 
şi supraveghere a accesului cu 6143 jandarmi. 
De asemenea a fost asigurată ordinea 
interioară la 32 de săli de judecată totalizând 
1720 de misiuni cu 3332 de jandarmi. Au fost 
constatate18  sancţiuni contravenţionale, ( 4 
AV  și14 amenzi în valoare de 5.200 ) 

XIV.14 Îmbunătăţirea nivelului de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţă 

XIV.14.1. 

1. Adoptarea şi adaptarea permanentă a unor 
dispozitive flexibile prin implementarea analizelor 
de risc la securitatea fizică a obiectivelor din 
responsabilitate; 

I.J.J. Suceava  
 

  
Trimestrele 

I - IV 

REALIZAT 
Implementat. Activitate continuă 
Au fost executate un număr de 136  
transporturi de bunuri şi valori cu 258 de 
jandarmi,18 transporturi de produse cu 
caracter special cu 38 jandarmi şi 607 



transporturi de corespondentă clasificată cu 
995  jandarmi. De asemenea s-au monitorizat 
pe timpul tranzitării zonei de competenţă un 
număr de 79 de transporturi de produse cu 
caracter special 

XIV.14.2 

Pregătirea efectivelor care încadrează structurile de 
intervenție și a efectivelor din cadrul dispozitivelor 

de pază pentru îmbunătățirea capacității de reacție și 
a gradului de coeziune între acestea 

IJJ Suceava Trimestrele I -IV 

NU AU FOST EXECUTATE 
 EXERCIȚII DE INTERVENȚIE. 

Datorită evoluției pandemice, în vederea 
prevenirii răspândirii infecției cu 
Coronavirusul SARS-COV-2 
 

XIV.15 
Perfecţionarea activităţii în domeniul realizării capacităţii operaţionale a structurilor I.J.J. Suceava şi managementului situaţiilor 
de urgenţă conform competenţelor 

XIV.15.1. 
1. Antrenarea şi evaluarea capacităţii operaţionale a 
structurilor subordonate I.J.J. Suceava prin exerciţii 
de alertare, conform Planului unic aprobat; 

I.J.J. Suceava  
Trimestrele 

I - IV 

NU AU FOST EXECUTATE 
EXERCIȚII DE INTERVENȚIE. 

Datorită evoluției pandemice, în vederea 
prevenirii răspândirii infecției cu 
Coronavirusul SARS-COV-2 

 

XIV.15.2 

2. Verificarea capabilităţilor structurilor unității  
privind realizarea măsurilor de protecţie a 
personalului şi intervenţia în sprijinul populaţiei prin 
includerea în temele tactice elaborate cu ocazia 
exerciţiilor de alertare a unor situaţii tactice care să 
vizeze gestionarea unor situaţii de urgenţă. 

IJJ Suceava Trimestrele I -IV 

NU AU FOST EXECUTATE 
EXERCIȚII DE INTERVENȚIE. 

Datorită evoluției pandemice, în vederea 
prevenirii răspândirii infecției cu 
Coronavirusul SARS-COV-2 

 

XIV.16 Îmbunătăţirea performanţei în activitatea de management stări excepţionale și control managerial intern. 

XIV.16.1 

Organizarea şi desfăşurarea de antrenamente, 
instructaje sau alte activităţi de pregătire a 
personalului pe linia managementului stărilor 
excepţionale 

I.J.J. Suceava  Trimestrele I -IV 

NU AU FOST REALIZATE 
ANTRENAMENTE DE MOBILIZARE, 

datorită evolutie pandemice. 
 Lunar cadrele cu atributii pe linia elaborării și 
/sau actualizării documentelor de mobilizare , 
îsi actualizează cunoștințele prin studiu 
individual pe baza tematicii stabilite și 
aprobate de conducerea unității. 
Lunar s au executat instructaje cu personalul 
care încadrează elementele dispozitivului de 



mobilizare al inspectoratului  
 

XIV.16.2 

 Asigurarea suportului informaţional, conducerii 
I.J.J. Suceava privind stadiul de dezvoltare 
sistemului controlului intern managerial la nivelul 
inspectoratului. 

IJJ Suceava Trimestrele I –IV 

  REALIZAT 
 Implementat. Activitate continuă 
   Trimestrial în cadrul şedinţelor de lucru ale 
inspectorului şef a fost prezentat stadiul 
implementării Programul de dezvoltare a 
Sistemului de Control Intern Managerial al 
I.J.J. Suceava. 

   Periodic, Comisia de Monitorizare 
constituită pentru dezvoltarea Sistemului de 

control intern managerial la nivelul  
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava 

analizează Sinteza principalelor constatări 
negative consemnate în rapoartele de audit 
public intern întocmite cu ocazia misiunilor 

efectuate în unitățile Jandarmeriei Române iar 
dacă se constată disfuncții similare, sunt 

propuse și adoptate măsuri specifice și utile 
pentru eliminarea acestora. 

XIV.17 Informarea corectă şi oportună a comunităţii în ceea ce priveşte activitatea instituţiei şi problemele care pot afecta ordinea şi  
liniştea socială 

XIV.17.1 
Informarea cetățenilor cu privire la evenimente de 
interes și subiecte care vizează activitatea 
personalului sau structurilor jandarmeriei; 

IJJ Suceava Trimestrele I –IV 

  REALIZAT 
Implementat. Activitate continuă 
Au fost întocmite 52 de materiale de presă cu 
privire la activitatea instituției. 

XIV.17.2 
 Organizarea de briefing-uri/conferinţe de presă ale 
inspectorului şef/purtătorului de cuvânt al IJJ 
Suceava; 

IJJ Suceava Trimestrele I –IV 

REALIZAT 
Implementat. Activitate continuă 

În perioada analizată, nu au fost organizate 
briefing-uri/conferințe de presă. 

XIV.17.3 
 Organizarea şi desfăşurarea unor campanii 
umanitare şi informarea populaţiei cu privire la 
acţiunile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Suceava în domeniul umanitar; 

I.J.J. Suceava  
Trimestrele 

I - IV 

REALIZAT 
Implementat. Activitate continuă 
Au fost organizate și desfășurate 9 campanii 
umanitare, cu sprijinul cadrelor 
inspectoratului. 

XIV.17.4 
 Mediatizarea activităților structurii, pentru limitarea 
răspândirii COVID-19. 

I.J.J. Suceava 

 
Trim I -IV 

 
 

REALIZAT 
Implementat. Activitate continuă 
Au fost realizate 2 materiale de presă cu 
privire la activitățile structurii, pentru limitarea 



răspândirii COVID-19. 

XIV.18 
Creşterea gradului de transparenţă instituţională 

 
XIV.18.1 

Transmiterea constantă a informaţiilor de interes 
pentru opinia publică 

I.J.J. Suceava  
Trimestrele 

I - IV 

REALIZAT 
Implementat. Activitate continuă 

Au fost întocmite 52 buletine informative cu 
informațiile de interes pentru opinia publică. 

XIV.18.2 
Publicarea şi actualizarea informaţiilor de interes 
public pe site-urile web ale structurilor; 

I J.J Suceava 
Trimestrele 

I - IV 

REALIZAT 
Implementat. Activitate continuă 
Pe pagina web a instituției au fost 
publicate175 de informații de interes public. 

 
XIV.19 Îmbunătățirea cooperării polițienești privind combaterea infracționalității transfrontaliere 

XIV.19.1 

Acțiuni pentru intesificarea cooperării cu  grănicerii 
ucraineni în  domeniul managementului frontierei 
comune si combaterii criminalității transfrontaliere. 

Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră 
Suceava 

  

 
31.12.2021 

REALIZAT 
În anul 2021, la nivelul structurilor P.F. din 
judeţul Suceava, pentru  intensificarea 
cooperării privind combaterea criminalităţii 
transfrontaliere au fost realizate 1506 
comunicări cu Detaşamentul de Grăniceri 
Cernăuţi. 

 
XIV.19.2 Desfășurarea unor acțiuni în sistem integrat cu 

instituțiile din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne și a Ministerului Public, cu care  structurile 
p.f. cooperează în combaterea criminalității 
transfrontaliere. 

Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră 
Suceava 

31.12.2021 
 

REALIZAT 
Acțiuni  desfășurate în sistem  integrat cu : 

 
 Biroul Imigrări Suceava – 15 acțiuni pe 
linia  combaterii migrației ilegale; 

XIV.20 Elaborarea, promovarea și implementarea unor programe privind pregătirea profesională a personalului, creșterea calității vieții 
lucrătorilor din cadrul structurilor p.f. în vederea consolidării statului polițistului 

XIV.20.1 

Participarea personalului din subordine la cursuri de 
specializare/perfecționare în instituții de învățământ 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră 
Suceava 

 

31.12.2017 

REALIZAT 
Un număr de 55 agenți de poliție de frontieră  
și 4 ofițeri de poliție de frontieră au participat 

la  cursuri de iniţiere, specializare și 
perfecționare la instituții de învățământ din 

cadrul M.A.I. 
XIV.20.2 

Folosirea câinilor de serviciu in activitatea de 
supraveghere si control a frontierei de stat precum 
și în Punctele de Trecere a Frontierei de stat. 

Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră 

Permanent 

SE DERULEAZA PERMANENȚĂ 
Structurile P.F. de pe raza jud. Suceava au 
folosit în activităţi de supraveghere și control 
a frontierei de stat un număr de 11  de câini 



Suceava 
) 

de serviciu astfel: 
- 3 intervenție 
- 4 detectare tutun 
- 1 prelucrare urme 
- 1 detectare stupefiante 
- 1 detectare explozivi 

XIV.21.1 Prevenirea și combaterea  infracționalității transfrontaliere 
XIV.21.1 

Prevenirea si combaterea migrației ilegale, 
traficului și contrabandei cu țigări, traficului  de 
mașini furate, depistarea documentelor falsificate în 
Punctele de trecere a frontierei de stat precum  si a  
altor fapte specifice criminalitații transfrontaliere 
săvârșite in zona de competență. 

Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră 
Suceava 

Permanent 

SE DERULEAZA PERMANENȚĂ 
În anul 2021, la nivelul structurilor P.F. din 
judeţul Suceava, au fost înregistrate 
următoarele rezultate: 
-  infracţiuni constatate – 855 (trecere ilegală 
a frontierei de stat – 116, contrabandă – 56, 
fals și uz de fals – 6, circulația pe drumurile 
publice  – 12, altele -7);  
-   nr. contravenții – 19; 
-  valoare contravenţii –14.431.758 lei; 
- total ţigări confiscate –1.048.258 pachete 
ţigări de11.700.811 lei; 
-  valoare alte bunuri confiscate (auto): 
1.209.350lei; 

XIV.21.2 

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

Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră 
Suceava 

31.12.2021 

REALIZAT 
Prezentarea Sistemul Integrat pentru 
Securizarea Frontierei. 

a) Sistemul de securitate a 
turnurilor de comunicații  

           Contract nr. 13 din 17.02.2014 RO-
EBF/2012/P1/A9/01 – Up - grade Sistem de 
Securitate Amplasament SISF – turnuri de 
comunicații – contract subsecvent nr. 1, nr. 4 
și nr. 5 la acordul cadru nr. 182 din 
17.10.2013. 
Pentru toate subsistemele s-au efectuat sesiuni 
de instruire referitoare la echipamentele 
instalate.  
-37 din 37 locații  preluate cu acceptanță 
finală  

b) Subsistemul IT 
Au fost instalate, configurate și puse în 
funcțiune un număr de 335 stații de lucru, 16 



servere și  74 de imprimante. 
c) Subsistemul PMR 

-    Total amplasamente – 49; 
-    Amplasamente acceptate – 49; 
- Terminale portabile TETRA - 518, terminale 
fixe - 9 şi terminale mobile -170.  
d) Subsistemul de Comunicaţii Fixe și 
Subsistemul de Comunicaţii Voce Date – 
acceptate şi finalizate. 

XIV.21.3 

Asigurarea controlului și supravegherii frontierei de 
stat conform Regulamentului 562/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 15 
martie 2006 de instruire a unui cod comunitar 
privind regimul de trecere a frontierelor de catre 
persoane ( Codul frontierelor Schengen ). 

Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră 
Suceava 

 

 
Permanent 

 
 
 

SE DERULEAZA PERMANENȚĂ 
În semestrul I al anului 2021, la nivelul P.T.F 
- urilor din judeţul Suceava s-a înregistrat 
următorul trafic de persoane şi mijloace de 
transport: 
- total persoane: 409.146 din care: 404.525 
prin P.T.F. S.P.F. Siret - rutier şi 4621 prin 
P.T.F. Vicşani - feroviar; 
- total mijloace de transport: 180.452 din care 
179.123 auto prin P.T.F. Siret şi 1329  trenuri 
prin P.T.F. Vicşani. 
 
 
 

 

XIV.22 
Managementul situațiilor de urgență și protecția infrastructurilor critice 

 

XIV.22.1 

Actualizarea permanenta a Planului de protecție si 
intervenție in situații de protecție civila, a Planului 
de evacuare in situații de urgența, a Planului de 
acțiune in cazul producerii unei situații de urgența, 
generata de seism si a Planului de asigurare a 
continuității activității inspectoratului in cazul 
producerii unei pandemii. 

Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră 
Suceava 

Permanent 

SE DERULEAZA PERMANENȚĂ 
În domeniul situațiilor de urgență s-a 

asigurat în permanență legătura cu  organele 
de cooperare din cadrul I.S.U. Suceava și cu 
Instituția Prefectului- jud. Suceava, în vederea 
transmiterii situațiilor operative apărute. La 
nivelul S.T.P.F. Suceava  și sectoarelor P.F. 
de pe raza jud Suceava  sunt întocmite  și 
actualizate permanent, Planul de protecție si 
intervenție in situații de protecție civilă,  
Planul de evacuare in situații de urgență, a 
Planul de acțiune in cazul producerii unei 
situații de urgență, generată de seism și Planul 
de asigurare a continuității activității 



inspectoratului în cazul producerii unei 
pandemii.  
 

XIV.22.2 
Participarea, ca forță de sprijin, in vederea limitării 
pagubelor produse în cadrul unor situații de urgență. 

Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră 
Suceava 

Permanent 

SE DERULEAZA PERMANENȚĂ. 
S.T.P.F. Suceava şi Sectoarele P.F. de pe raza 
jud. Suceava participă în zona de competenţă 
cu personalul şi mijloacele tehnice avute la 
dispoziţie pentru combaterea efectelor cauzate 
de inundaţii la obiectivele proprii şi, ulterior 
pentru asigurarea acţiunilor de intervenţie şi 
de sprijin în funcţie de solicitările primite, în 
limita capacităţilor avute la dispoziţie. În 
cazul  semnalării sau producerii unor 
evenimente deosebite, personalul P:F. este 
pregătit pentru realizarea unor misiuni 
dispuse, precum şi pentru trecerea la aplicarea 
prevederilor Planului realizării capacităţii 
operaţionale. 

XIV.23. Cooperarea internațională – cooperarea polițienească în vederea combaterii criminalității transfrontaliere 

XIV.23.1 

 
Intensificarea cooperării bilaterale cu structurile 
similare din Ucraina in domeniul managementului 
frontierei comune si combaterii criminalității 
transfrontaliere. 

Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră 
Suceava 

Permanent 

SE DERULEAZA PERMANENȚĂ 
În contextul epidemiologic, activitățile de 
întrevedere au fost reduse la minimul strict 
necesar, în  anul 2021, la nivelul structurilor 
P.F. din judeţul Suceava, au fost înregistrate 
113 întrevederi de frontieră cu autorităţile de 
frontieră ale Ucrainei. 

XIV.24 

Cooperarea cu instituțiile din sistemul de securitate internă al UE (dezvoltarea relațiilor și cooperării cu structurile similare din 
țările U.E, dar și cu diverse organisme și organizații internaționale cu atribuții în domeniul  managementului  frontierei și 

combaterea criminalității transfrontaliere: FRONTEX, EUROPOL, CEPOL, EUBAM, SELEC  FRONTEX, precum și 
implementarea politicilor europene in domeniu 

XIV.24.1 

Efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru 
participarea polițiștilor de frontiera din cadrul 
structurilor Poliției de Frontieră Suceava la 
Operațiunile Comune organizate de către Agenția 
FRONTEX  precum și celelalte organizații 
internaționale cu atribuții în domeniul 
managementului frontierei,în străinătate cât și 
pentru primirea polițiștilor străini detașați la 
structurile p.f. in cadrul Operațiunilor Comune 

Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră 
Suceava 

31.12.2021 

SE DERULEAZA PERMANENȚĂ 
În anul 2021, 12 polițiști (4 ofițeri și 8 

agenți)  din structurile  Poliţiei de frontieră 
Suceava au participat la Operațiunile Comune 
organizate de către Agenția Frontex sau 
celelalte organizaţii internaţionale cu atribuţii 
în domeniul managementului frontierei în 
străinătate. 

 



 

XIV.25 
Asigurarea resurselor  umane, materiale și logistice necesare implementării managementului  integrat al frontierei 

 

XIV.25.1 

Asigurarea resurselor  umane, materiale și logistice 
necesare implementării managementului  integrat al 
frontierei, prin realizarea unor mecanisme moderne 
de gestiune a documentelor, resurselor materiale și 
umane care să conducă la creșterea eficienței 
Poliției de Frontieră. 

Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră 
Suceava 

31.12.2021 

REALIZAT 
Compartimentele logistice au asigurat  
personalului p.f. din cadrul structurilor 
Poliţiei de frontieră Suceava necesarul de 
echipament, tehnică de specialitate precum și 
dotarea cu armament individual, pentru 
îndeplinirea misiunilor care urmează să le 
îndeplinească 

XIV.26 
Promovarea imaginii instituției  în societatea civilă, transparență decizională, precum și asigurarea accesului cetățenilor la 

informațiile de interes public 

XIV.26.1 

Informarea opiniei publice despre activitățile 
desfășurate de structurile P.F. Suceava , realizarea 
de materiale informative (știri, comunicate, buletine 
informative) și transmiterea acestora către mass-
media, precum și publicarea pe site-ul I.T.P.F. 
Sighetu Marmației 

Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră 
Suceava 

Permanent 

SE DERULEAZĂ ÎN 
PERMENENȚĂ 

Organizarea şi derularea activităţilor pe 
linie de soluţionare a petiţiilor şi de primire a 
cetăţenilor în audienţă în anul 2021 a avut la 
bază dreptul la informare a cetăţeanului şi 
asigurarea transparenţei,  

XIV.26.2. 

Asigurarea accesului la informațiile de interes 
public, conform Legii nr. 544/2001, privind liberul 
acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 
Frontieră 
Suceava 

Permanent 

SE DERULEAZĂ ÎN 
PERMENENȚĂ 

A fost asigurata prin transmiterea 
informaţiilor de interes public într-un mod 
corect, complet, oportun şi rapid, pentru a se 
evita crearea unui impact negativ din partea 
populaţiei asupra instituţiei Poliţiei de 
Frontieră.   

 

XIV.27 
Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizarea populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în 

cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber 
 

XIV.27.1 

Dezvoltarea la nivel local de proiecte de informare, 
educare, conştientizare cu privire la consumul de 
tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi 
psihoactive 

    C.P.E.C.A. 
Suceava 

Decembrie 2021 

REALIZAT 
Activităţi de informare-documentare în rândul 
cadrelor didactice. 
Număr activităţi:88 

Număr beneficiari: 336 cadre didactice   

XIV.27.2 Implementarea, în rândul populaţiei şcolare, a unei C.P.E.C.A. Decembrie 2021 
REALIZAT 

1. Campania „Ziua Mondială fără Tutun”, 31 



campanii locale de prevenire a consumului de 
droguri 

mai 2021 în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Suceava   
Nr. activităţi: 3 
Nr. beneficiari: 101 elevi  
– Realizat 
2. Campania „Ziua internaţională împotriva 
traficului şi consumului ilicit de droguri” - 26 
iunie 2021 
Nr. activităţi: 5 
Nr. beneficiari: 132 elevi 

 

XIV.28 
Creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a familiilor în vederea oferirii de modele pozitive copiilor, în cadrul 

programelor de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri. Dezvoltarea rolului proactiv al 
familiilor în viaţa copiilor în vederea formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie 

XIV.28.1 
Implementarea unei campanii locale de informare, 
educare şi conştientizare a familiilor 

C.P.E.C.A. Decembrie 2021 

REALIZAT 

Proiectul ”Eu si copilul meu ” in parteneriat 
cu ISJ 

XIV.28.2 

Implementarea unui proiect pilot local de tip 
„Şcoala părinţilor" de formare de abilităţi cu rol de 
factori de protecţie în consumul de droguri 

C.P.E.C.A. Decembrie 2021 

REALIZAT 
Proiectul Naţional „Eu şi copilul meu” în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Suceava 

 

XIV.29 
Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie în cadrul grupurilor vulnerabile, corelat cu 

nevoile şi particularităţile acestora 
XIV.29.1 Implementarea de proiecte de prevenire a 

consumului de droguri adresate unor categorii de 
grupuri vulnerabile identificate în cadrul studiului 
calitativ, în vederea reducerii influenţei factorilor de 
risc şi creşterii influenţei factorilor de protecţie 

C.P.E.C.A. Decembrie 2021 

REALIZAT 
1. Proiectul Naţional „Necenzurat” în 

parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Suceava şi Consiliul Judeţean Suceava . 

Număr activităţi: 88 
Număr beneficiari: 336 elevi 

28 cadre didactice implicate în implementarea 
proiectului 

2. Proiectul Naţional „ABC-ul emoţiilor” în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Suceava şi Consiliul Judeţean Suceava . 
Număr activităţi: 111 

Număr beneficiari: 539 elevi 



20 cadre didactice implicate în implementarea 
proiectului 

3. Proiectul Naţional „Cum să creştem 
sănătoşi” în parteneriat cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Suceava şi Consiliul Judeţean 
Suceava 

Număr activităţi: 79 
Număr beneficiari: 334 copii 

12 cadre didactice implicate în implementarea 
proiectului 

4. Proiectul Naţional „Fred Goes Net” în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Suceava 

 

XIV.29.2 
Implementarea unei campanii de prevenire a 
consumului de droguri la locul de muncă. 

C.P.E.C.A. Decembrie 2021 
REALIZAT 

Prin campanii de informare 

XIV.30 
Adoptarea unui stil de viaţă sănătos la nivelul populaţiei generale, ca alternativă la consumul de droguri, în cadrul programelor de 

petrecere a timpului liber 

XIV.30.1 
Implementarea de proiecte locale de prevenire a 
consumului de droguri, în spaţii recreaţionale 

C.P.E.C.A. Decembrie 2021 

REALIZAT 
Etapa județeană a concursului naţional 
„Mesajul meu antidrog” ediţia a XVIII-a, în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Suceava, Consiliul Judeţean Suceava şi 
Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina. 
- Număr participanți: 137 
- Număr de lucrări colectate: 106 

 

XIV.30.2 

Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei generale şi a populaţiei la risc asupra efectelor, riscurilor şi 
consecinţelor negative ale consumului de droguri în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri. Creşterea 
nivelului de informare şi sensibilizare a populaţiei generale cu privire la aspectele medicale, psihologice şi sociale ale consumului si 

dependenţei de droguri în vederea diminuării stigmatizării şi marginalizării sociale a consumatorilor de droguri 
XIV.30.3 Implementarea unei campanii de sensibilizare, 

conştientizare şi informare, adresată populaţiei 
generale, referitoare la consumul de droguri şi 
efectele acestuia 

C.P.E.C.A. Decembrie 2021 
REALIZAT 

3 actiuni  101 participanti 



XIV.30.4 

Implementarea unei campanii naţionale de 
informare a populaţiei generale privind serviciile 
integrate de prevenire şi asistenţă 

C.P.E.C.A. Decembrie 2021 

REALIZAT 

Campania media naţională de prevenire a 
consumului de noi substanţe psihoactive ”FII 
LIBER!” 

Nr. activităţi:14 
Nr. beneficiari: 473  

 

XIV.30.5 Realizarea, la nivel local, de mese rotunde şi 
seminarii cu reprezentanţi mass-media, în vederea 
promovării proiectelor de prevenire a consumului 
de droguri 

C.P.E.C.A. Decembrie 2021 
REALIZAT  

14 activităti  473  beneficiari  

XIV.31 

Dezvoltarea intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare a persoanelor consumatoare de droguri care nu au contact cu 
serviciile de asistenţă specializată, în special pentru persoanele cu istoric îndelungat de consum, persoanele consumatoare 

marginalizate sau excluse social, grupurile etnice, persoanele consumatoare care practică sexul comercial, bărbaţi care fac sex cu 
bărbaţi, femeile şi copiii consumatori si dezvoltarea capacităţii de răspuns interinstituţional a serviciilor sociale, serviciilor 

juridice, serviciilor de urgenţă, unităţilor de poliţie şi de arest, evidenţa populaţiei, în vederea optimizării intervenţiilor adresate 
consumatorilor de droguri care nu sunt incluşi în programele specializate de asistentă 

XIV.31.1 

Creşterea capacităţii instituţiilor publice şi 
organizaţiilor neguvernamentale ce au ca specific 
apărarea drepturilor omului şi furnizarea de servicii 
pentru grupurile vulnerabile la risc, în vederea 
reducerii riscurilor şi consecinţelor negative 
asociate consumului de droguri prin formarea de 
peer-educators 

C.P.E.C.A. Decembrie 2021 
REALIZAT 

14 fise de examinare 

XIV.31.2 

Realizarea unui grup intersectorial de experţi, ce are 
ca scop reacţia eficientă la provocările din domeniul 
reducerii riscurilor şi consecinţelor negative 
asociate consumului de droguri, bazată pe 
rezultatele studiilor şi cercetărilor ştiinţifice 

C.P.E.C.A. Decembrie 2021 
REALIZAT 

Monitorizate 46 ordonante de evaluare emise 
de procurorii DIICOT 

XIV.32 

Dezvoltarea politicilor adecvate standardelor de calitate în vederea asigurării accesului în circuitul integrat de asistenţă a 
consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri și adaptarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistenţă la 

nevoileindividuale ale consumatorilor şi la modelele de consum, cu accent pe policonsum, consum combinat de substanţe, consum 
de medicamente fără prescripţie, consum de substanţe nonopioide, precum şi consum de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive 

XIV.32.1 
Promovarea sistemului local/naţional de asistenţă C.P.E.C.A. Decembrie 2021 REALIZAT 



integrată pentru consumatorii de droguri în rândul 
acestora şi în rândul altor furnizori de servicii 
publici sau privaţi 

9 activități de informare 

10 sedinte de management  și  28 persoane 
evaluate 

XIV.32.2 Consolidarea circuitului integrat de asistenţă prin 
dezvoltarea resurselor de asistenţă/centre publice şi 
private, adaptat nevoilor de asistenţă identificate 
prin evaluările anuale 

C.P.E.C.A. Decembrie 2021 

REALIZAT 
1. Gestionarea solicitărilor primite de la 

DIICOT, referitoare la evaluarea persoanelor 
în scopul includerii în circuitul integrat de 

asistenţă 
Au fost înregistrate 10 ordonanţe de evaluare, 

emise de către procurorii D.I.I.C.O.T. – 
termen permanent 

 
2. Asistenţa integrată în adicţii: 

servicii de informare, evaluare, management 
de caz. 

9 activităţi de informare, 10 şedinţe de 
management de caz şi 4 persoane evaluate - 

termen permanent. 

XIV.32.3 Monitorizarea mecanismelor de cooperare între 
serviciile de asistenţă integrată a copiilor 
consumatori de droguri şi sistemul public de 
asistenţă socială, medicală şi psihologică în vederea 
includerii acestora în circuitul integrat de asistentă 

C.P.E.C.A. Decembrie 2021 
REALIZAT 

124 fise de admitere în baza de date  

XIV.32.4 Monitorizarea mecanismelor de lucru între 
serviciile de asistentă a consumatorilor de droguri şi 
sistemul privativ de libertate în vederea asigurării 
continuităţii intervenţiilor de asistenţă începute 
înaintea momentului reţinerii 

C.P.E.C.A. Decembrie 2021 
 REALIZAT 

14 fise de urgenta introduse în sistemul de 
urgentă 
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XV. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 

Nr. 
cap. 

 
Obiectivul/Actiunea 

 
Instituția 

responsabilă 
 

 
Termen 

de finalizare  
 

Stadiul la 31.12.2021 

XV. Dezvoltarea și intensificarea relațiilor de cooperare internațională 
 

XV.1.1 Acțiuni comune cu Regiunile Cernăuți și Ivano 
Frankivsk din Ucraina 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
În data de 27 mai 2021, Consiliul Județean 
Suceava a adoptat Hotărârea nr. 85 privind 
aprobarea Acordului de colaborare între 
Județul Suceava prin Consiliul Județean 
Suceava, Centrul Bucovinean de Artă 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Românești din Cernăuți, 
Muzeul Național al Bucovinei și Centrul 
Cultural Bucovina pentru organizarea și 
desfășurarea, în mediul on-line a Taberei 
de creație în județul Suceava pentru elevi 
de etnie română din regiunea Cernăuți, 
ediția a III-a. Ulterior partenerii au semnat 
acordul de colaborare.  
      În urma recentei reforme 
administrative din Ucraina, a fost înființat 
noul raion Cernăuți, din teritoriile 
comasate ale mai multor raioane, fiind cel 
mai mare dintre cele trei districte nou 
formate din regiune și incluzând toate 
comunităţile româneşti, mai puțin comuna 
Mămăliga, care a fost alipită la raionul 
Nistru. 
      În acest context, reprezentanții 
Consiliului Raional Cernăuți ne-au 
informat despre interesul lor de a coopera 
cu județul Suceava în mai multe domenii, 
așteptându-se semnarea unui acord de 
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cooperare. 
      În luna martie s-au solicitat avizele de 
oportunitate privind inițierea cooperării cu 
Raionul Cernăuți de la Ministerul 
Afacerilor Externe și de la Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației; după primirea răspunsului 
de la cele două ministere de resort, s-a 
elaborat împreună cu partea ucraineană 
draftul acordului de cooperare care s-a 
transmis, de asemenea, celor două 
ministere în luna mai, în vederea obținerii 
avizului pe textul documentului. Forma 
finală a acestuia a fost supusă aprobării 
celor două deliberative, respectiv 
Consiliului Județean Suceava (28 iunie 
2021) și Consiliului Raional Cernăuți. 
Consiliul Județean Suceava, în parteneriat 
cu Centrul Bucovinean de Artă pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Românești din Cernăuți, a 
implementat proiectul „Sprijin acordat 
elevilor de etnie română din regiunea 
Cernăuți pentru păstrarea și promovarea 
culturii românești”, în perioada 21.09-
31.12.2020, cu finanțare din partea 
Secretariatului General al Guvernului, prin 
Departamentul pentru Romanii de 
Pretutindeni. 
Una dintre activitățile proiectului a 
presupus achiziționarea a 90 de seturi de 
carte – colecția Mihail Sadoveanu 
(Baltagul, Creanga de aur, Dumbrava 
minunată, Hanu Ancuței, Nunta Domniței 
Ruxandra, Țara de dincolo de negură) și a 
90 de pachete DEX (Dicționar explicativ al 
Limbii române și Gramatica de bază a 
limbii române), care au fost predate 
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bibliotecilor din cadrul școlilor cu predare 
în limba română, unităților de învățământ 
mixte din Regiunea Cernăuți, Catedrei de 
filologie română din cadrul Universității 
Naționale ”Iurii Fedcovici" din Cernăuți și 
unor biblioteci locale din raionul Herța. 
Prin  Hotărârea nr. 09 din data de 29 
ianuarie 2021 a fost aprobat proiectul 
„Sprijin acordat elevilor de etnie română 
din regiunea Cernăuți pentru păstrarea și 
promovarea culturii românești - 2021”, 
care a fost promovat la finanţare de către 
Consiliul Județean Suceava în cadrul 
Programului de finanțare Educație, derulat 
de Departamentul pentru Românii de 
Pretutindeni din cadrul Secretariatului 
General al Guvernului României.    
Valoarea totală a proiectului este de 84.100 
lei, din care 8.410 lei reprezintă partea de 
contribuție a Consiliului Judeţean Suceava.  
Conform informării primite din partea 
Departamentului pentru Românii de 
Pretutindeni în data de 23 iunie 2021, 
proiectul a fost aprobat la finanțare și 
urmează a fi implementat în parteneriat cu 
Biblioteca Bucovinei ”I.G.Sbiera” Suceava 
și cu Centrul Bucovinean de Artă pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Românești din Cernăuți. 

XV.1.2 Acțiuni comune cu Voievodatele Podkarpackie și 
Silezia din Polonia 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚA 
Reprezentantul voievodatului a obținut 
sprijinul județelor care fac parte din 
Regiunea Centru din România, dar și al 
mai multor regiuni din Slovacia și Ucraina, 
inclusiv Avizul Comitetului European al 
Regiunilor, care au semnat pentru 
susținerea accelerării procesului de 
dezvoltare durabilă a regiunii Carpaților și 
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de adoptare a Strategiei macroregionale 
pentru regiunea Carpaților de către 
Uniunea Europeană. Seminarul organizat 
în format online în data de 10 februarie 
2021 de către Grupul Interregional Carpați 
a constituit un prilej de analiză a situației 
actuale privind Strategia Macro-regională 
pentru dezvoltarea munților Carpați. 
Domnul Wladyslaw Ortyl, Mareșalul 
voievodatului Podkarpackie, a fost 
moderatorul evenimentului la care au 
participat reprezentanți ai Ambasadei 
Republicii Polone în România, ai 
Consiliilor Județene Suceava și 
Maramureș, ai primăriei orașului Cugir, ai 
Parlamentului Republicii Polone, ai 
Serviciului de Voluntariat Salvamont 
Bieszczadzka, ai Comisiei Europene, ai 
Institutului Global de Cercetare a 
Schimbărilor, ai Comitetului European al 
Regiunilor, ai Consiliului Regional Silezia, 
precum și un membru al Parlamentului 
European din partea României.  La 
inițiativa domnului Wladyslaw Ortyl, a 
fost organizată, pe data de 25 noiembrie 
2021, întâlnirea online a grupului 
interregional Carpați din cadrul Comisiei 
Europene a Comitetului European al 
Regiunilor, în cadrul căreia s-au stabilit 
etapele necesare pentru înființarea 
Strategiei Carpaților. În acest sens, a fost 
solicitat sprijinul guvernelor din Cehia și 
România pentru adoptarea celei de-a 5-a 
Strategii Macroregionale a Europei. 

XV.1.3 Acțiuni comune cu Regiunea Schwaben din Germania 
și Departamentul Mayenne din Franța 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚA 
În cadrul cooperării cu regiunea Schwaben, 
în data de 8 aprilie 2021 a avut loc o 
ședință de lucru, on-line, cu reprezentanții 
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Consiliului Județean Suceava, ai 
Consiliului Departamental Mayenne și ai 
Administrației Regionale de Stat Cernăuți, 
în vederea stabilirii acțiunilor ce urmează a 
se desfășura în comun, pe parcursului 
anului 2021.  
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. Reprezentanții 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au 
sprijinit acest demers prin identificarea 
studenților care au făcut parte din grupa de 
proiect aferentă județului Suceava.  
În perioada 14-20 iulie 2021, 
reprezentantul regiunii Schwaben, care 
gestionează relația dintre partea germană și 
județul Suceava, a efectuat o vizită de 
lucru în Suceava, în vederea stabilirii 
detaliilor cooperării.  
În perioada 5-9 octombrie 2021, județul 
Suceava a fost gazda unei delegații din 
regiunea Schwaben, în cadrul căreia s-a 
discutat reabilitarea imobilului „Casa 
Sidorovici” din Gura Humorului și 
condițiile de finanțare a proiectului de 
către Fundația de ajutorare Schwaben-
Bucovina.  
În data de 7 octombrie 2021 a avut loc la 
Muzeul „Arta Lemnului” din Câmpulung 
Moldovenesc, inaugurarea unei expoziții 
de  case miniaturale din Bucovina, 
confecționate din lemn, proprietatea 
Institutului Bucowina din Augsburg.  
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În cadrul şedinţei de lucru comune din 7 
februarie 2020, organizată în regiunea 
Schwaben, partenerii germani au lansat 
ideea realizării unui schimb de experienţă 
între specialiști din domeniul asistenței 
sociale din cadrul entităţilor regionale 
partenere Schwaben, Suceava, Mayenne și 
Cernăuți. Scopul acestui activitățile 
organizându-se în cadrul unui program de 
perfecționare implementat la nivelul 
Consiliului Regional Schwaben, în urma 
căruia participanții urmează să primească 
un certificat de instruire și perfecționare 
profesională. 
În data de 25.10.2021, s-a desfășurat on-
line, acțiunea de cunoaştere a realităţilor 
administrative din regiunile partenere. 
Alături de regiunile Schwaben (Germania) 
și Cernăuți (Ucraina), Județul Suceava a 
participat în perioada 17-19 august 2021, 
la cea de-a nouăsprezecea ediție a 
evenimentului „Patru Regiuni pentru 
Europa”, organizat on-line de Consiliul 
Departamental Mayenne din Franța. 

XV.1.4 Acțiuni comune cu raionul Soroca și Cricova din 
Republica Moldova 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
. În cadrul cooperării cu regiunea 
Schwaben, în data de 8 aprilie 2021 a avut 
loc o ședință de lucru, on-line, cu 
reprezentanții Consiliului Județean 
Suceava, ai Consiliului Departamental 
Mayenne și ai Administrației Regionale de 
Stat Cernăuți, în vederea stabilirii 
acțiunilor ce urmează a se desfășura în 
comun, pe parcursului anului 2021.  
Reprezentanții Consiliului Regional 
Schwaben au lansat un apel de proiect 
adresat iubitorilor de teatru în limba 
germană, care a presupus formarea unor 
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grupe în orașele Augsburg, Suceava și 
Cernăuți, alcătuite din câte 5-7 studenți, cu 
vârsta între 18-30 de ani, vorbitori de 
limbă germană. Reprezentanții 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au 
sprijinit acest demers prin identificarea 
studenților care au făcut parte din grupa de 
proiect aferentă județului Suceava.  
În perioada 14-20 iulie 2021, 
reprezentantul regiunii Schwaben, care 
gestionează relația dintre partea germană și 
județul Suceava, a efectuat o vizită de 
lucru în Suceava, în vederea stabilirii 
detaliilor cooperării.  
În perioada 5-9 octombrie 2021, județul 
Suceava a fost gazda unei delegații din 
regiunea Schwaben, în cadrul căreia s-a 
discutat reabilitarea imobilului „Casa 
Sidorovici” din Gura Humorului și 
condițiile de finanțare a proiectului de 
către Fundația de ajutorare Schwaben-
Bucovina.  
În data de 7 octombrie 2021 a avut loc la 
Muzeul „Arta Lemnului” din Câmpulung 
Moldovenesc, inaugurarea unei expoziții 
de  case miniaturale din Bucovina, 
confecționate din lemn, proprietatea 
Institutului Bucowina din Augsburg.  
În cadrul şedinţei de lucru comune din 7 
februarie 2020, organizată în regiunea 
Schwaben, partenerii germani au lansat 
ideea realizării unui schimb de experienţă 
între specialiști din domeniul asistenței 
sociale din cadrul entităţilor regionale 
partenere Schwaben, Suceava, Mayenne și 
Cernăuți. Scopul acestui activitățile 
organizându-se în cadrul unui program de 
perfecționare implementat la nivelul 



 39 

Consiliului Regional Schwaben, în urma 
căruia participanții urmează să primească 
un certificat de instruire și perfecționare 
profesională. 
În data de 25.10.2021, s-a desfășurat on-
line, acțiunea de cunoaştere a realităţilor 
administrative din regiunile partenere. 
Alături de regiunile Schwaben (Germania) 
și Cernăuți (Ucraina), Județul Suceava a 
participat în perioada 17-19 august 2021, 
la cea de-a nouăsprezecea ediție a 
evenimentului „Patru Regiuni pentru 
Europa”, organizat on-line de Consiliul 
Departamental Mayenne din Franța. 

XV1.5 Continuarea demersurilor pentru semnarea unor noi 
înţelegeri de colaborare 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
În cadrul cooperării cu regiunea Schwaben, 
în data de 8 aprilie 2021 a avut loc o 
ședință de lucru, on-line, cu reprezentanții 
Consiliului Județean Suceava, ai 
Consiliului Departamental Mayenne și ai 
Administrației Regionale de Stat Cernăuți, 
în vederea stabilirii acțiunilor ce urmează a 
se desfășura în comun, pe parcursului 
anului 2021.  
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. Reprezentanții 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au 
sprijinit acest demers prin identificarea 
studenților care au făcut parte din grupa de 
proiect aferentă județului Suceava.  
În perioada 14-20 iulie 2021, 
reprezentantul regiunii Schwaben, care 
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gestionează relația dintre partea germană și 
județul Suceava, a efectuat o vizită de 
lucru în Suceava, în vederea stabilirii 
detaliilor cooperării.  
În perioada 5-9 octombrie 2021, județul 
Suceava a fost gazda unei delegații din 
regiunea Schwaben, în cadrul căreia s-a 
discutat reabilitarea imobilului „Casa 
Sidorovici” din Gura Humorului și 
condițiile de finanțare a proiectului de 
către Fundația de ajutorare Schwaben-
Bucovina.  
În data de 7 octombrie 2021 a avut loc la 
Muzeul „Arta Lemnului” din Câmpulung 
Moldovenesc, inaugurarea unei expoziții 
de  case miniaturale din Bucovina, 
confecționate din lemn, proprietatea 
Institutului Bucowina din Augsburg.  
În cadrul şedinţei de lucru comune din 7 
februarie 2020, organizată în regiunea 
Schwaben, partenerii germani au lansat 
ideea realizării unui schimb de experienţă 
între specialiști din domeniul asistenței 
sociale din cadrul entităţilor regionale 
partenere Schwaben, Suceava, Mayenne și 
Cernăuți. Scopul acestui activitățile 
organizându-se în cadrul unui program de 
perfecționare implementat la nivelul 
Consiliului Regional Schwaben, în urma 
căruia participanții urmează să primească 
un certificat de instruire și perfecționare 
profesională. 
În data de 25.10.2021, s-a desfășurat on-
line, acțiunea de cunoaştere a realităţilor 
administrative din regiunile partenere. 
Alături de regiunile Schwaben (Germania) 
și Cernăuți (Ucraina), Județul Suceava a 
participat în perioada 17-19 august 2021, 
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la cea de-a nouăsprezecea ediție a 
evenimentului „Patru Regiuni pentru 
Europa”, organizat on-line de Consiliul 
Departamental Mayenne din Franța. 

XV.1.6 Dezvoltarea și intensificarea relațiilor de cooperare 
internațională în cadrul Euroregiunii „Prutul de Sus“ 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
Nu au fost actiuni in acesta perioada  

XV.1.7 Cooperare cu etniile din județul Suceava Consiliul 
Județean 
Suceava 

permanent SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ  
A fost o colaborare permanenta cu 
comunitățile minorităților nationale in 
vederea identificării si rezolvării 
problemelor punctuale 

XV.1.8 Promovarea oportunităților de investiții ale județului în 
cadrul unor evenimente  cu participare internațională 

Consiliul 
Județean 
Suceava 

Permanent 
 
 

SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
 Ambasadorul Israelului în România a 
efectuat o vizită în județul Suceava, în 
perioada 22 - 23 aprilie 2021. Cu această 
ocazie, reprezentanții județului au făcut o 
scurtă prezentare a zonei, au fost amintite 
principalele oportunități de investiții, 
accentuându-se potențialul turistic al 
județului, necesitatea diversificării 
modalităților de promovare turistică, 
inclusiv prin organizarea unor vizite în 
județul Suceava, pentru reprezentanții 
agențiilor de turism din Israel.  
Excelența Sa doamna Laurence Auer, 
Ambasadoarea Franței în România, a 
efectuat, în data de 28 mai 2021, o vizită 
de cunoaștere a județului Suceava, ocazie 
cu care a fost inaugurată Alianța Franceză 
din Suceava. În programul evenimentului 
au fost cuprinse vizite la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava și la un agent 
economic cu capital francez din municipiul 
Suceava.  
Excelența Sa domnul Maciej Lang, 
Ambasadorul Republicii Polone în 
România a efectuat o vizită în județul 
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Suceava, în perioada 11-12 iunie 2021. Din 
delegație a făcut parte și domnul Krzysztof 
Grabowski, reprezentantul mediului de 
afaceri polonez din România. 
Reprezentanții consiliului județean au făcut 
o scurtă prezentare a județului Suceava, au 
evocat legăturile puternice și aspectele 
culturale care unesc cele două popoare, au 
prezentat principalele oportunități de 
investiții, proiectele aflate în implementare 
și acțiunile desfășurate în cadrul 
parteneriatului de cooperare încheiat între 
județul Suceava și voievodatul 
Podkarpackie din Polonia. De asemenea, 
au fost prezentate cele 2 parcuri industriale 
din județul Suceava, accentuându-se 
necesitatea dezvoltării infrastructurii 
rutiere și feroviare pe tronsonul european 
nord-sud. Pe data de 12 iunie 2021, la 
Cârlibaba a fost oficiată o slujbă 
ecumenică și o comemorare a soldaților 
polonezi înhumați în parohie.  
Camera de Comerț și Industrie Româno-
Germană a organizat în data de 28 ianuarie 
2021 workshop-ul „Mobilitate”. Din 
discuții a reieșit necesitatea conectării 
regiunilor țării, pentru a susține 
dezvoltarea parcurilor industriale și a 
aeroporturilor, al căror potențial nu poate fi 
pe deplin exploatat în lipsa infrastructurii 
rutiere.  
În data de 25 februarie 2021 a avut loc o 
videoconferință de briefing online cu 
conținutul Summitul „17+1” și cooperare 
pragmatică România-China, organizată de 
Ambasada Republicii Populare Chineze în 
România.  
Pe data de 27 august 2021 județul Suceava 
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a primit vizita consulilor onorifici ai 
României din Țara Galilor și Winchester. 
Printre subiectele abordate în cadrul 
întâlnirii s-a numărat și inițierea unor 
proiecte comune pentru promovarea 
turistică a județului. 
Ambasada Republicii Populare Chineze în 
România a organizat, în data de 20 
octombrie 2021, „Forumul online de 
cooperare economică și comercială China-
România”, iar din partea județului Suceava 
au participat reprezentanții Parcului 
Industrial Bucovina I, respectiv ai Parcului 
Industrial „East European Border” Siret.  
Pe data de 8 decembrie 2021, județul 
Suceava a primit vizita E.S. domnul Kim 
Yong Ho, Ambasadorul Republicii Coreea 
în România. În cadrul întâlnirii, 
reprezentanții județului au făcut o scurtă 
prezentare a zonei și au prezentat 
principalele oportunități de investiții. S-a 
discutat și despre colaborarea în domeniul 
economic, al turismului și al culturii, prin 
accelerarea schimburilor în aceste domenii, 
cu sprijinul ambasadei.  
Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 48 
din 30 martie 2021, s-a aprobat 
organizarea, în parteneriat cu Federația 
Europeană a Camerelor de Comerț 
Bilaterale, a Forumului Mondial al 
Diplomației Economice, Suceava-
Bucovina, în perioada 6-7 mai 2022. 
Evenimentul își propune să reunească 
factorii decizionali ai diplomației 
economice din întreaga lume. 

XV.1.9 Reprezentarea Instituției  Prefectului - judetului 
Suceava la vizita delegațiilor oficiale din alte state în 
județul Suceava 

Instituția 
Prefectului 

Județul Suceava 

2021 SE DERULEAZA ÎN PERMANENȚĂ 
În anul 2021, nu au fost vizite oficiale în 
contextul actual pandemic 
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