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CENTRALIZATOR 

CAP 
MINISTERE Obiective 

Direcții de actiune  Acțiuni  
 

I. MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE Și ADMINISTRAȚIEI 2 18 46 
II. MINISTERUL FINANȚELOR 2 5 17 
III. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 4 9 10 
IV. MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 2 5 20 
V. MINISTERUL ECONOMIEI 1 5 17 
VI. MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI 2 9 12 
VII. MINISTERUL ENERGIEI     
VIII. MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 1 8 19 
IX. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 3 8 30 
X. MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 3 13 29 
XI. MINISTERUL EDUCAȚIEI 1 6 18 
XII. MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 3 13 39 
XIII. MINISTERUL FAMILIEI; TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE 2 4 6 
XIV. MINISTERUL CULTURII 2 6 9 
XV. MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII    
XVI. MINISTERUL SPORTULUI 2 5 17 
XVII. MINISTERUL JUSTIȚIEI    
XVIII. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 2 9 51 
XIX. MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE    
XX. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 2 7 11 

 TOTAL 34 130 351 
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Nr. 

crt. 

Obiectivul/ 

Direcția de acțiune   

Acțiunea /Proiectul /Lucrarea  Sursa  

de  

finanțare 

Instituția   

responsabi

lă  

Termen 

 de  

realizare 

I. MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE, ȘI ADMINISTRAȚIEI 

I.1 Obiectiv:- DEZVOLTARE /INVESTIȚII  -  UAT – uri și Consiliul Județean Suceava ( ANEXA ) 

 I.1.1 - Rețele apa –canal 1. Realizarea a 87 obiective  Bugete 

locale/programe 

guvernamentale  

58 UAT -   2022 

I.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Modernizare si reabilitare drumuri 

județene   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Modernizare DJ 175A, km. 5+100 - 12+760, 

Câmpulung Moldovenesc - Rarău, județul 

Suceava 

2. Asfaltare DJ 177E, km 0+000 - 3+880 

Slătioara, Județul Suceava 

3. Modernizare DJ 209L, Solonețu Nou - Pleșa, 

km 6+925 - 10+940, Județul Suceava 

4. Modernizare DJ 291A, km 30+575 - 32+000 

și km 39+450 - 45+300, Siret - Climăuți - 

Frătăuții Noi, Județul Suceava 

5. Asfaltare DJ 177B, Câmpulung 

Moldovenesc - Gemenea, km 3+000 - 9+300, 

județul Suceava 

6. Asfaltare DJ 178, Humoreni - Bălăceana, km 

27+215 - 30+600, județul Suceava 

Buget  CJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CJ  2022 
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I.1.3 - Modernizare și reabilitare drumuri 

comunale  

Realizarea a 137 obiective   Bugete CL 72 UAT uri 2022 

I.1. 4 

 

 

 

Reabilitare si modernizare unități de 

învățământ  

1. Construire și extindere corp clădire la 

Centrul Școlar  de Educație Incluzivă 

„Sf. Andrei”, oraș Gura Humorului, 

județul Suceava 

2. Reabiltare si modernizare unitati de 

invatamant de la nivel local 

Buget de Stat  

Buget CJ  

CJ 

 

 

54 UAT- -uri 

2022 

I.1.5 Programul național de creșe  1. Realizarea de crese in 5 uat –ri  Buget din program 

guvernamental  și 

buget local  

5 UAT uri  2022 

I.1.6 Programul național sistem sanitar 

(dispensare, centre medicale, spitale ) 

1. Realizarea de dispensare si centre 

medicale 

Buget din program 

guvernamental  și 

buget local 

32 UAT –uri  2022 

I.1.7 Infrastructura sportivă  1. Realizarea de obictive in acest 

domeniu in 35 UAT –uri  

Buget din program 

guvernamental  și 

buget local 

35 UAT –uri  2022 

I.1.8 Locuințe pentru specialiști  1. Realizarea de obictive in acest 

domeniu in 2 UAT –uri 

Buget din program 

guvernamental 

2 UAT –uri  2022 

I.1.9 Monumente istorice de patrimoniu cultural 

și sedii administrative  

1. Consolidare, restaurare, reabilitare și 

dotare Palat Administrativ, județul 

Suceava 

Buget de Stat  

Buget CJ  

CJ  Se va stabili 

după 

emiterea 

ordinului de 

începere la 
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faza de 

proiectare 

I.1.10 Renovare termoficare și reabilitare 

energetică  

    

I.1.11 Programe cu finanțare multianuală, PNI ” 

Anghel SALIGNY” 

1.Modernizare DJ 209 M, km 8+640 - 10+000 

în localitatea Rotopănești, comuna 

Horodniceni, județul Suceava 

2. Modernizare DJ 176, km 42+700 - 48+697, 

Brodina - Brodina de Jos, județul Suceava 

3. Modernizare DJ 176, km 42+700 - 48+697, 

Brodina - Brodina de Jos, județul Suceava 

4. Asfaltare DJ177A, km 6+850 - 43+615, 

Frasin - Stulpicani - Ostra - Tarnita - Holda 

(DN17B), judetul Suceava” - Etapa 2 

5. Asfaltare DJ 178B, Satu Mare - Grănicești, 

km 6+620 - 9+800, județul Suceava 

6. Modernizare DJ 178G, Ciprian Porumbescu 

- intersectie DN 17 km 0+000 - 5+700, județul 

Suceava 

7. Reabilitare DJ 208 E, Dolheşti - Manolea - 

Forăşti - Oniceni, km 0+000 - 15+753 

(15+770), judeţul Suceava 

8. Rețea de alimentare cu apă și canalizare - 

Aeroportul „Ștefan cel Mare” și Parcul 

Industrial Bucovina I 

Buget CJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.N.I. „Anghel 
Saligny” 

Bugetul local 

CJ 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va stabili 

la faza SF 
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I.1.12 Alte programe/proiecte 1.Modernizare DJ 174C, km 0+000-3+660, 

Panaci - Bilbor, județul Suceava 

2. Reabilitare DJ 209B, Văleni - Stânișoara - 

Iesle - lim. județ Neamț, km 19+000-33+600, 

judeţul Suceava 

3. Modernizare DJ 209A, Mălini - Slatina - 

Găinești, km 32+000 -44+300, județul Suceava 

4. Asfaltare DJ 178C, Rădăuți - Frătăuții Vechi 

-Frătăuții Noi - Bilca - Vicovu de Sus, km 

1+800-23+276, județul Suceava 

5. Modernizare DJ 172D, Teșna - Coșna, km 

47+200-55+580, județul Suceava 

6. Modernizare DJ 208 C, Vulturești - Hârtop - 

DJ 208, km 33+600 - 50+290, județul Suceava 

7. Reabilitare clădire Centrul national de 

informare și promovare turistică Suceava 

(CNIPT) 

PNDL + Buget 

Consiliul Județean 

Suceava 

CJ  2022 

I.2 Obiectiv: Administrație publică  

I.2.1 Debirocratizare și simplificare 

administrativă 

1.Promovare proiecte de acte normative către 

Guvernul României cu privire la probleme de 

interes local sau județean 

2. Promovare proiecte de hotărâri ale 

consiliului județean și dispoziții emise de 

președinte 

3. Asigură asistență tehnică de specialitate la 

Bugetul propriu al 

județului Suceava 

CJ 2022 
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solicitarea comisiilor speciale de inventariere 

pentru întocmirea proiectelor de hotărâri 

privind modificarea și completarea Inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

unităților administrativ teritoriale din județ 

4. Consolidarea și lărgirea cadrului de 

participare a societății civile la procesul 

decizional 

I.2.2 Resurse umane – dezvoltare competențe 

profesionale 

1.Planul de măsuri privind pregătirea 

profesională a personalului cu funcții publice 

din cadrul Consiliului Județean Suceava, în 

anul 2022 

2.Planul de măsuri privind pregătirea 

profesională a  personalului contractual  din 

cadrul Consiliului Județean Suceava, în anul 

2022 

 

Bugetul propriu al 

județului Suceava 

CJ 2022 

I.2.3 Transparentizarea proceselor și procedurilor 

administrative in vederea restrângeri 

faptelor de corupție  

1.Asigurarea publicității proiectului de buget, a 

indicatorilor privind execuția bugetului 

județean și a situațiilor financiare trimestriale și 

anuale 

2. Asigurarea transparență în întreaga activitate 

de achiziţie publică de produse, servicii și 

lucrări 

Bugetul propriu al 

județului Suceava 

CJ  2022 

I.2.4 Urbanism și lucrări publice  1.Planul de Amenajarea Teritoriului Județean Bugetul propriu al CJ 2022 
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Suceava (PATJ) 

2.Hărți de risc natural pentru cutremure și 

alunecări de teren la nivelul județului Suceava 

3. Banca de date urbane pentru rețelele tehnico 

- edilitare din județul Suceava 

4. Strategia de dezvoltare teritorială zonală 

periurbană a municipiului Rădăuți 

județului Suceava 

I.2.5 Programul National de Cadastru și Carte 

Funciara la nivelul județului Suceava  

1.PNCCF are drept scop înregistrarea, 

gratuită pentru cetățeni, a tuturor 

imobilelor din România în Sistemul 

integrat de cadastru și carte funciară 

PNCCF are drept 

scop înregistrarea, 

gratuită pentru 

cetățeni, a tuturor 

imobilelor din 

România în 

Sistemul integrat 

de cadastru și carte 

funciară 

OCPI 

UAT 

2022 

I.2.6 Alte programe /proiecte  1.Realizarea misiunilor de audit intern cuprinse 

în Planul anual de audit intern pentru anul 2022 

2. Testarea și trecerea în exploatare a 

sistemului informatic rezultat din 

implementarea proiectului S.I.I.E.A.S.C. 

3. Asigurarea condițiilor tehnice necesare 

extinderii, în etape, la nivelul județului, a 

emiterii cărții electronice de identitate 

4. Asigurarea condițiilor tehnice necesare 

Bugetul propriu al 

județului Suceava 

Bugetul propriu al 

județului Suceava 

 

 

Programul 

Operational 

Competitivitate 

CJ  2022 
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extinderii, în etape, la nivelul județului, a 

emiterii cărții electronice de identitate 

 

Fonduri Europene 

II. MINISTERUL FINANȚELOR 

II.1 Obiectiv: Reforma finanțelor publice  

II.1.1 Creșterea eficienței finanțelor publice și 

îmbunătățirea perspectivelor de atingere a 

obiectivelor  

1.Monitorizarea modului de cheltuire a 

banului public la nivelul autorității 

județene, concretizată în: întocmirea 

raportărilor financiare lunare, a situațiilor 

financiare trimestriale și anuale, a 

rapoartelor trimestriale privind execuția 

bugetară (supuse analizei și aprobării 

deliberativului județean), precum și a 

propunerilor de modificare sau rectificare a 

bugetului propriu și a bugetelor unităților 

subordonate 

2. Verificarea realităţii şi legalităţii sumelor 
cuprinse în cererile de rambursare a TVA 
solicitate de agenţii economici. 
 
3. 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, 

Bugetul propriu al 

județului Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buget de Stat 

 

CJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJFP 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
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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. 
 
4.Efectuarea de controale încrucişate, 
cercetări la faţa locului la solicitarea 
structurilor ANAF, 
 
5.Creșterea ratei de colectare a arieratelor 
recuperabile la persoane juridice si la 
persoane fizice. 
6.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) 
7.Acordarea de înlesniri la plată pentru 
societăţile cu dificultăţi financiare 
(evaluarea ponderii sumelor aflate în 
înlesniri la plată în total sume rămase de 
recuperat 
 

II.1.2 Alte obiective  1.Acordarea de înlesniri la plată pentru 
societăţile cu dificultăţi financiare 
(evaluarea ponderii sumelor aflate în 
înlesniri la plată în total sume rămase de 
recuperat) 
2.Urmărirea încheierii legale a mișcărilor de 
produse accizabile în regim suspensiv în 
aplicația EMCS-RO 
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II.2 Obiectiv: Fiscalitate 

II.2.1 Colectarea veniturilor 

Persoane fizice , Persoane juridice 

1. Creșterea colectării veniturilor proprii, 
reducerea debitelor neîncasate 

 
2. Creşterea conformării voluntare a 

contribuabililor la plata obligaţiilor fiscal 
 

3.  Creşterea conformării voluntare a 
contribuabililor la declararea obligaţiilor 

fiscale 

Bugetul propriu al 

județului Suceava 

 

 

Buget de Stat 

CJ 

 

 

 

AJFP 

2022 

 

 

 

2022 

II.2.2 Asigurarea funcționării , continuității și 

disponibității sistemului vamal 

1. Monitorizarea operaţiunilor de 
tranzit la nivelul biroului vamal 
 

2. 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. 

3. 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. 

4. Aplicarea măsurilor de control al 
valorii în vamă la importul de 
marfuri conform prevederilor 
Ordinului DGV 4949/2007. 

Buget de Stat Birourile 

vamale 

2022 
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Actualizarea periodica a bazei de 
date a autoritatii vamale utilizata in 
aplicarea prevederilor HG nr. 
973/2006 

II.2.3 Alte obiective  1.Gestionarea eficientă a sistemelor 

electronice dedicate managementului 

riscurilor în domeniul activității financiare 

Buget de Stat  Birourile 

Vamale 

2022 

III. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 

III.1 Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii rutiere  

III.1.1 Demararea lucrări Autostrăzi și Drumuri 

Expres pe teritoriul județului Suceava  

1.Realizarea acestor obiective conform 

Progrmelor nationale 

Buget National 

Programe europene  

CNAIR  

–SDN 

SUCEAVA  

-SDN 

Cîmpulung 

MOldovenes

c 

2022 

III.1.2 Alte obiective  1. Sistem integrat de control și 

monitorizare a prestării serviciului de 

transport public județean de persoane 

 

 

2. Varianta de ocolire Gura Humorului 

 

 

Va fi identificată 

ulterior aprobării 

indicatorilor 

tehnico-economici 

 

Va fi identificată 

ulterior aprobării 

indicatorilor 

CJ Va rezulta 

în urma 

finalizării 

Studiului de 

fezabilitate 

 

Va rezulta 

în urma 
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3. Acces rutier și pietonal prin pasaj 

subteran la Spitalul Județean de 

Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” 

Suceava, municipiul Suceava 

tehnico-economici 

 

 Bugetul propriu al 

județului Suceava 

 

finalizării 

Studiului de 

fezabilitate 

 

Va rezulta 

în urma 

finalizării 

Studiului de 

fezabilitate 

III.2 Obiectiv: Creșterea calității infrastructurii de transport rutier 

III.2.1 Asigurarea condițiilor de circulație si 

siguranța pe drumuri naționale 

1. Realizarea lucrărilor de  

reparatii/reabilitare și întreținere drumuri 

naționale  

Buget de Stat  CNAIR –

SDN Suceava  

-SDN 

Câmpulung  

Moldvenesc  

2022 

III.2.2 Asigurarea condițiilor de circulație și de 

siguranța pe drumuri județene  

1.Realizarea lucrărilor de  

reparatii/reabilitare și întreținere drumuri 

naționale 

Buget CJ  CJ –Drumuri 

judetene  

2022 

III.2.3 Alte obiective     

III.3 Obiectiv:  Creșterea calității infrastructurii de transport aerian 

III.3.1 Modernizarea Aeroportului  

Stefan cel Mare din Suceava 

1. Creșterea gradului de securitate și 

siguranță la Regia Autonomă 

„Aeroportul Ștefan cel Mare –

Cofinanțare: 
85% FEDR 

13% Buget de stat 
2% Buget local 

RA 

Aeroportul 

Ștefan cel 

2023 
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Suceava 

2. Extindere terminal pasageri la 

Aeroportul  Ștefan cel Mare – 

Suceava 

 
3. Amenajare etaj clădire Garaj auto 

utilaje mari și remiză PSI în spații 

administrative, desfacere construcții 

C2 (birouri) și C3(turn control), 

relocare utilități inclusiv centrală 

termică și amenajare teren, str. 

Aeroportului, nr.1, orașul Salcea, 

județul Suceava 

 

Bugetul propriu al 

județului Suceava 

 

Bugetul propriu al 

județului Suceava 

Mare  2022 

 

 

Va rezulta 

în urma 

finalizării 

documentați

ei D.A.L.I. 

III.3.2 Alte obiective  1.Punct de operare aeromedicală 

Câmpulung Moldovenesc 

Buget local  CJ  Se va stabili 

la faza S.F. 

III.4 Obiectiv: Creșterea calității infrastructurii de transport feroviar  

III.4.1 Studii de fezabilitate si demararea de lucrări 

pe rețeaua TEN-T pentru lucrări pe secțiuni 

de cale ferata de pe teritoriul județului 

Suceava  

    

III.4.2  Alte obiective  
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IV.  MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 

IV.1 Obiectiv: Operaționalizarea  Mecanismului de Redresare și Reziliență  din cadrul PNRR 

IV.1.1 Portofoliului de Proiecte la nivel județean  1. Monitorizarea stadiului 

implementării proiectelor la nivelul 

județului Suceava  prin PNRR 

 

Buget de Stat  Instituția 

prefectului  

2022 

semestrial 

IV.1.2 Alte obiective 1. Monitorizarea stadiului 

implementării proiectelor la nivelul 

județului Suceava  prin al programe 

guvernamentale 

   

IV.2 Obiectiv : Creșterea ritmului de absorbție fonduri europene prin programele operaționale la nivel județean  

IV.2.1  

Proiecte depuse în cadrul Programelor 

operaționale în exercițiu financiar 2014-2020 

1.Creșterea eficienței energetice a clădirilor 

Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Stelian” 

Rădăuți   

 

2.Axa rutieră strategică 1 Iași – Suceava 

 

3.Șanse egale pentru un viitor mai bun 

 

4. Învățământ special în zona 

transfrontalieră Suceava - Cernăuți: 

modern, incluziv și adecvat pieței forței 

de muncă 

Programului 

Operațional 

Regional 2014 -

2020 

 

POR 

 

POC 

 

POC  

 

 

CJ  30.11.2022 

 

 

 

31.12. 2023 

 

31.07.2023 

 

16.04.2022 
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5. Smart Travel Bucovina  

 
 

6. Îmbunătățirea serviciilor medicale 

în zona transfrontalieră Suceava – 

Cernăuți 

 

7. Îmbunătățirea infrastructurii de 

transport în zona transfrontalieră 

Suceava - Cernăuți (Izvoarele Sucevei 

- Shepit) 

 

8. Îmbunătățirea infrastructurii de 

transport în zona transfrontalieră Cernăuți 

- Suceava (Shepit - Izvoarele Sucevei) 

 

9.  Creșterea calității vieții în Orașul Siret 

prin cultură, educație permanentă și spații 

urbane  

Moderne 

10. Îmbunătățirea calității serviciilor 

medicale minim invazive în regiunea 

transfrontalieră România – Ucraina 

 

POC 

 

 

POC 

 

 

 

POC 

 

 

 

POR 

 

 

 

POC 

 

 

 

POCA  

 

 

16.04.2022 

 

 

28.02.2023 

 

 

 

24.08.2023 

 

 

 

02.09.2023 

 

 

 

31.05.2023 

 

 

 

09.06.2022. 

 

 

15.06. 2022 
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11. Management administrativ 

performant și orientat către cetățeni la 

nivelul UAT - Județul Suceava 

 

12. Îmbunătățirea disponibilităţii 

instituţiilor medicale de urgenţă din 

oblastul Cernăuţi şi judeţul Suceava 

 

13. Înființarea parcului științific și 

tehnologic EAST EUROPEAN BORDER 

Siret 

 

14. Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est 
pentru pregătirea de proiecte finanțate din 

perioada de programare 2021-2027 

 
15. Siguranță și protecție - factor comun în 

cooperarea transfrontalieră 
 

16. Proiectul „Fazarea proiectului Sistem 
de management integrat al deșeurilor în 

județul Suceava” Cod SMIS 2014+ 108911 
 

POC 

 

 

 

 

POAT 

 

 

POC 

 

 

 

POAT 

 

 

POC 

 

POIM 

 

 

 

 

20.12.2023 

 

 

 

31.12.2023 

 

 

31.12 2022 

 

28.04.2023 

 

 

01.07.2023 

IV.2.2 Proiecte depuse în cadrul Programelor 

operaționale în exercițiu financiar 2021-

2027 

1.Monitorizarea stadiului 

derulării/finalizării Proiectelor depuse în 

cadrul Programelor operaționale în 

Buget de stat  Institutia 

Prefectului 

2022 
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exercițiu financiar 2021-2027 

IV.2.3 Alte obiective  1Monitorizarea stadiului implementării 

proiectelor la nivelul judetului Suceava 

prin alte programe 

 

Buget de Stat  Instituția 

prefectului  

2022 

V. MINISTERUL ECONOMIEI 

V.1 Obiectiv: Atragerea de investiții strategice  

V.1.1 Susținerea inițiativelor și investițiilor 

private în vederea dezvoltării  mediului de 

afaceri si a sectorului IMM urilor, din 

diferite domenii industriale cheie  

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

sectoare economice  

9.Monitorizarea modului de implementare 

Buget de Stat  Institutia 

Prefectului 

/instituții 

responsabile 

2022 
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a Programelor de sprijin la nivelul județului 

Suceava 

10.Monitorizarea implementării proiectelor 

din PNRR 

V.1.2 Atragerea de investitori în vederea 

dezvoltării infrastructurii economice a 

județului  

1 Monitorizarea modului de promovare a 

oportunităților judetului pentru atragerea 

investitorilor  

2.seminarea informațiilor 

Bugete de stat  Instituția 

Prefectului  

2022 

V.1.3 Dezvoltarea parteneriatelor strategice  cu 

membrii UE/nonUE în dezvoltarea unor noi 

tehnologii  

1.Monitorizarea modului de  dezvoltare a 

parteneriatelor strategice   

2. Diseminarea informațiilor 

Bugete de stat  Institutia 

Prefectului 

2022 

V.1.4 Dezvoltarea platformelor digitale  în  

vederea implementării în sectoarele 

economiei naționale 

1.Programe pentru dezvoltarea sectorului 

digital 

 

Buget de stat Institutia 

Prefectului 

2022 

V.1.5 Alte activități  1.Monitorizarea modului de implementare 
a Programelor anuale de reconstrucție 
ecologică  a minelor închise  
 
2.Monitorizarea modului de implementare 

a Programelor pentru închiderea a haldelor 

și iazurilor de decantare din sectorul minier 

Buget de stat  Instituția 

Prefectului  

2022 

VI.  MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI 

VI.1 Obiectiv: Dezvoltarea  Sistemului antreprenorial   

VI.1.1 Monitorizarea  finanțării unor scheme de 1.Derularea de proiecte prin utilizarea Buget de stat/ CNIPMM 2022 
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ajutor pentru IMM –uri  schemelor de ajutor pentru IMM uri  buget propriu 

agenti economici 

 VI.1.2 

 

Programe pentru IMM –uri ( Start –Up) 1.Monitorizarea modului de implementare 

a Programelor pentru IMM uri  START –

UP 

Buget de stat/ 

buget propriu 

agenti economici 

CNIPMM 2022 

VI.1.3 Dezvoltarea  producției locale   

” Produs în Bucovina” 

1.Acordare de sprijin pentru 

dezvoltarea Programului Produs in 

Bucovina  

Bugete proprii 

agenti 

economici/Buget 

CJ 

CJ 2022 

VI.1.4 Alte obiective      

 

VI.2 Obiectiv: Dezvoltarea Turismului  

VI.2.1 Dezvoltarea formelor de turism și 

identificarea de noi oportunități de 

dezvoltare și stimulare  a creșterii 

circulației turistice interne și 

internaționale  

1. Târgul de Turism al României, 

București, România 

2. Târgul Internațional de Turism MAP, 

Le Monde a Paris, Franța 

 

3. Târgul Internațional de Turism 

FERIEN MESSE, Viena, Austria 

4. Salon de vacances, Bruxelles, Belgia 

 

5. Târgul Internațional de Turism BIT 

Milano, Italia 

 

Bugetul propriu al 

județului Suceava 
CJ 24-27 .02. 

2022 

 

17-20 martie 

2022 

 

17-20 martie 

2022 

24-27 martie 

2022 

10-12 aprilie 

2022 
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6. Târgul de Turism al României, 

București, România 

Tour & Travel Warsaw, Polonia 

 

 

Noiembrie 

2022 

 

24-26 

noiembrie 

VI.2.2 Identificarea de nișe noi de turism în județul 

Suceava și sprijinirea  celor cu potențial  

dar care nu au fost susținute prin politici 

publice 

1.Actiuni de promovare a potentialului 

turistic de nișă 

 Buget de stat  CJ  

CNPT/Agenti

ile de Turism 

Cu sprijinul 

Ministerului 

Turismului 

2022 

VI.2.3 Dezvoltarea turismului rural  1.Actiuni pentru dezvoltarea turismului 

rural 

Buget proprii 

agentii/agenti 

economici 

Agentii de 

Turism  

Asociatii cu 

activitate in 

domeniu 

Agenti 

economici 

din domeniu  

2022 

VI.2.4 Dezvoltarea turismului balnear 1.Actiuni pentru dezvoltarea turismului 

rural 

Buget proprii 

agentii/agenti 

economici 

Agentii de 

Turism  

Asociatii cu 

2022 
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activitate in 

domeniu 

Agenti 

economici 

din domeniu 

VI.2.5 Alte obiective      

VII. MINISTERUL ENERGIEI 

VII.1 Obiectiv: Atingerea obiectivelor Planului Național Integrat Schimbări Climatice(PNIESC) 

VII.1.2 Operaționalizarea de investiții în sistemul 

energetic național pentru perioada 2022-

2024 

    

VII.1.2 Programul national de extindere a rețelei de  

gaze naturale prin racordarea în doua etape 

a noi gospodarii  

    

VII.1.3 Programul Anghel Saligny în cadrul căruia 

se vor investiții care constau în realizarea de 

sisteme de distribuție a gazelor naturale 

    

VII.1.4 Scheme de ajutor în cadrul Programului 

ELECTRIC UP privind finanțarea 

întreprinderilor mici și mijlocii si 

domeniului HORECA pentru instalarea de 

panouri fotovoltaice 

    

VII.I.5 Alte obiective     
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VIII. MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

VIII.1 Obiectiv: Implementarea PNDR și POPAM 

VIII.1.1 Monitorizarea tuturor sesiunilor perioadei 

de tranziție 2021 -2022 

1.. 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 A.P.I.A. Locale, cu mass-

media, cu 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. 

2. Oferirea de informaţii atât fermierilor cât 

şi mass-media prin consilierea directă la 

sediul A.P.I.A. şi/sau prin e-mail şi/sau 

telefon privind activitatea A.P.I.A. şi a 

programelor derulate de această instituție 

pentru accesarea de fonduri europene, ca 

mecanisme de susţinere financiară 

 

Buget de Stat APIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAJ 

2022 
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VIII.1.2 Continuarea aplicării tuturor formelor de 

sprijin și introducerea de instrumente noi 

pentru agricultură 

1. Îmbunătăţirea activitatii de procesare 

primară şi de preluare 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 

Centrele 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 

Centrele Locale către fermieri care, 

implicit, avea ca efect, creşterea nivelului 

de absorbtie 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 Centrele 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. 

Buget de Stat APIA  2022 
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VIII.I.3      

VIII.I.4 Sprijinirea organizării fermelor de familie 1.Popularizarea programelor de minimis 

existente ("Legume in spatii protejate", 

"Usturoi"etc.);  

2. Inscrierea fermierilor in cadrul 

programelor de sprijin; Efectuarea de 

verificari pe teren; Incheierea lucrarilor si 

efectuarea platilor. 

Buget de Stat DAJ 2022 

VIII.I.5 Dezvoltarea pieței locale și promovarea 

produselor românești 

1.Realizarea de intalniri in care sa se 

promoveze avantajele realizarii si 

comercializarii de produse ecologice;  

2. Incurajarea producatorilor inscrisi in 

sistemul de agricultura ecologica in a-si 

comercializa productia in piete si t 

târguri locale 

3. Organizarea pietei volante "Din drag de 

Bucovina"; identificarea potentialilor 

producatori de produse locale; identificarea 

de produse tradiționale  

Buget de Stat DAJ 2022 

VIII.I.6 Programe de investiții în zona montana 1.Informarea si identificarea potentialilor  

beneficiari in legatura cu programele de 

investitii care vizeaza zona montana; 

2.Elaborarea de materiale informative 

Buget de Stat DAJ 2022 
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(prezentari, pliante etc.) 

VIII.I.7 Promovarea produselor ecologice  1.Realizarea de intalniri in care sa se 

promoveze avantajele realizarii si 

comercializarii de produse ecologice;  

2. Incurajarea producatorilor inscrisi in 

sistemul de agricultura ecologica in a-si 

comercializa productia in piete si targuri 

locale;  

3Organizarea de cursuri de instruire privind 

agricultura ecologica. 

Buget de Stat DAJ 2022 

VIII. I .7  Asigurarea sănatatii animalelor si a 

siguranței alimentare  

1.Actiuni de prevenire  pentrui asigurarea 

sanatîții animalelor  

2.Actiuni de verificare a fermelor pentru 

asigurarea condițiilor de sanatate pentru 

animalel din fermele zootehnice  

3.Actiuni de prevenire pentru  asigurarea 

siguranteri alimentare  

4. Actiuni de verificare in unitățile de 

procesare /prelucrare a produselor agricole 

si a celor din fermele zootehnice  

Bugetul de Stat  DSVSA 2022 

VIII.I.8  Alte programe  1.Diseminarea informaţiilor privind 

sprijinul acordat pentru susţinerea primelor 

de asigurare şi a ajutoarelor de minimis; 

Buget de stat  DAJ 2022 
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 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. 

IX.  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

IX.1 Obiectiv: Adaptarea sistemul de sănătate în scopul combaterii pandemiei COVID-19 

IX.1.1 Masuri pentru controlul pandemiei 1. Controale la toate categoriile de 

obiectivele  

Buget de stat DSP 2022 

IX.1.2 Masuri pentru combatere efectelor 

pandemiei  

1. Controale în urma sesizărilor ca 

obiect nerespectarea masurilor 

pentru combaterea pandemiei 

2. Aplicarea sancțiunilor pentru 

persoanelor care au intrat in tara si 

nu au completat FOIR 

Buget de stat  DSP 2022 

IX.1.3 Alte măsuri  1. Actualizarea Planului de reziliență 

județean fața de recrudescența 

COVID -19 

2. Monitorizarea Centrelor de 

recoltare /testare COVID -19 

3. Înființarea și monitorizarea 

Centrelor de evaluare a pacienților 

COVID -19în vederea acordării 

Buget de stat  DSP 2022 
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tratamentelor adecvate stadiului de 

infectare  

4. Transparentizarea datelor cu privire 

la pandemie și vaccinare 

5. Campanii de promovare a 

vaccinării și de informare a 

populației  

IX.2 Obiectiv: Reziliența sistemului de sănătate. Acces sigur la servicii medicale  

IX.2.1 Implementarea Programelor Naționale de 

Sănătate  

1. Implementarea PN I .1 

2. Implementarea PN I. 2 

3. Implementarea PN I.3 

4. Implementarea PN I.4 

5. Implementarea PN I.5 

6. Implementarea PN IV.1 

7. Implementarea PN IV.2 

8. Implementarea PN IV.3 

9. Implementarea PN V 

10. Implementarea PN VI 

 

Bugetul de stat DSP 2022 

IX.2.2 Alte Programe  Acțiuni prioritare privind monitorizarea 

tratamentului în: 

1-secțiilor ATI adulți și copii 

2- pacienților AP –trauma  

Buget de stat  

 

 

 

DSP 

 

 

 

2022 
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3- AP- IMA 

4- AP USTACC 

5- AP AVC-AC 

6-APIE/RE 

7-Tratamente în străinătate 

8. Încheierea actelor adiţionale şi derularea 

relaţiilor contractuale cu furnizorii de 

servicii medico-farmaceutice pe baza 

actelor adiţionale la contractele încheiate în 

anul 2021, încheierea contractelor şi 

adoptarea de clauze contractuale şi 

negocierea acestora cu furnizorii, în 

conformitate cu noua legislaţie aprobată 

pentru anul 2022. 

 

9.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.   

 

 

 

 

 

 

FNUASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNUASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRM III 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 



30 
 

10..Eliberarea cardurilor nationale de 

asigurari sociale de sanatate, care se 

regasesc la sediul CAS, persoanelor 

asigurate care solicita acest document.   

 

11. 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 

 

12. Eliberarea formularelor europene în 

conformitate cu Regulamentele Consiliului 

European CE nr. 883/2004. 

 

FNUASS 

 

 

 

 

FNUASS 

 

 

 

 

 

 

 

FNUASS 

 

CAS  

 

 

 

 

CAS 

 

 

 

 

 

 

 

CAS 

2022 

 

 

 

 

CAS 

 

 

 

 

 

 

 

CAS 

IX.3 Obiectiv: Finanțarea sistemului de sănătate 

  IX.3.1 Finanțarea Programelor de sănătate 1.Finantarea serviciilor medicale şi 

farmaceutice prestate de către cabinetele 

medicale ale medicilor de familie, 

specialişti, stomatologi, paraclinice, unităţi 

spitaliceşti şi de recuperare-reabilitare, 

unităţi farmaceutice şi furnizorii de 

Fondul National 

Unic de Asigurari 

Sociale de Sanatate 

(FNUASS) 

 
 
 

CAS 2022 
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dispozitive medicale, în conformitate cu 

actele adiţionale şi contractele incheiate in 

anul 2022. 

 

2. Desfăşurarea unei permanente activităţi 

de control a furnizorilor de servicii medico-

farmaceutice, referitor la respectarea 

clauzelor contractuale. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fondul National 

Unic de Asigurari 

Sociale de Sanatate 

(FNUASS) 

IX.3.2 Investiții în sistemul de sănătate 1.Proiectare si execuție a obiectivului 

„Modernizare, transformare și extindere 

Secție de Oncologie 

2. Proiectare, execuție și dotare sala de 

pacing cardiac și electrofiziologie în cadrul 

secției de Cardiologie 

3. Proiectare și execuție RK extindere și 

dotare acces Spital pentru separare flux 

personal medical pe circuit COVID 19 din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență 

„Sfântul Ioan cel Nou” Suceava” 

4. Consolidarea capacității sistemului 

medical, creșterea capacității 

administrative și de reacție în situații de 

Bugetul propriu al 

județului Suceava 

CJ 

Spitalul 

Județean de 

Urgență 

„Sfântul Ioan 

cel Nou” 

Suceava 

2022 
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urgență a Spitalului Județean de Urgență 

„Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Tema de 

proiectare, expertiza tehnică și DALI 

pentru extindere și modernizare secție ATI, 

extindere Unitate Primire Urgențe prin 

înființare sală politraumă, extindere 

Laborator Medicină Nucleară, relocare 

radiologie digitală, amenajare spații noi 

personal administrativ și extindere bloc 

alimentar 

 

IX.3.3 Alte investiții 1. Proiect tehnic, detalii de execuție și 

execuție lucrări de reabilitare a instalației 

interioare de alimentare cu apă rece, apă 

caldă menajeră și alimentare hidranți Spital 

Nou 

2.Proiectare și execuție RK reabilitare și 

modernizare pavilioane Spital Psihiatrie 

Proiect tehnic, detalii de execuție și 

execuție lucrări de extindere infrastructură 

electrică, ventilare și tratare aer, extindere 

instalații 

3.Lucrări de construcție cale de acces auto 

Bugetul propriu al 

județului Suceava 

CJ 

Spitalul 

Județean de 

Urgență 

„Sfântul Ioan 

cel Nou” 

Suceava 

2022 
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spre secția de Oncologie a SPJSV 

4.Lucrări de construcție cale de acces auto 

spre secția de Oncologie a SPJSV 

5.Reparații capitale bazin fizioterapie secție 

BFT 

6.Execuție lucrări de montare și instalare 

stație de clorinare automată Spital Vechi 

7DALI - Înființare grupuri sanitare aferente 

secțiilor: Infecțioase, Pneumologie, 

Oncologie, Dermatologie; construire și 

montare ascensor persoane Pavilion 

Pneumologie 

8.Tema de proiectare, studiu topografic, 

studiu geotehnic și Studiu de fezabilitate - 

Clădire spații de depozitare în regim S + P 

+ E 

9.Audit energetic pentru clădirile de la 

Spitalul Vechi pentru Înființare grupuri 

sanitare în toate pavilioanele de la Spitalul 

Vechi și construire ascensor persoane 

Pavilion Pneumologie din cadrul Spitalului 

Județean de Urgenta  

10.Expertiza tehnică pentru clădirile de la 
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Spitalul Vechi pentru Înființare grupuri 

sanitare în toate pavilioanele de la Spitalul 

Vechi și construire ascensor persoane 

Pavilion Pneumologie din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență 

11.DALI - Monitorizarea concentrației de 

oxigen in secția ATI - COVID prin 

instalarea unei sistem automat de tratare și 

ventilare a aerului cu recuperator de 

căldură 

X. MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

X.1 Obiectiv: Aplicarea politicilor de mediu și combaterea schimbărilor climatice  

X.1.1 Monitorizarea indicatorilor de mediu la 

nivelul județului Suceava aer /apa/sol 

1. Urmărirea derulării și recepția 

serviciilor prestate pentru funcţionarea 

echipamentelor instalate în cele 4 staţii 

automate aparţinând RNMCA 

 

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 

Buget de Stat  APM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
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3. Verificarea unitatilor administrativ-

teritoriale cu privire la implementarea 

Directivei 91/271/CEE privind epurarea 

apelor uzate urbane. 

 

4. 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. 

 
5. 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. 

 

 

 

GNM  

 

 

 

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

- 

Administraţii 

publice locale 

X.1.2 Gestionarea și valorificarea deșeurilor  1.Monitorizarea obiectivelor aferente 

Planului Judeţean de Gestionare a 

Deşeurilor privind realizarea/functionarea 

celor două depozite ecologice, precum şi a 

Buget de Stat  GNM  2022 
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depozitelor de deşeuri neconforme clasa 

“b” închise și a spatiilor de stocare cu 

activitatea incetata. 

 

2.Verificarea operatorilor care colectează, 

valorifică, si/sau tratează deşeuri 

periculoase, deseuri nepericuloase si 

deşeuri din ambalaje. 

 

3. Controale pentru respectarea 

prevederilor legislaţiei privind acumulatorii 

uzaţi si anvelopele uzate. 

X.1.3 Ecologizarea siturilor contaminate  1.Identificare/ inventarierea siturilor 

potenţial contaminate 

 

2. 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. 

 

Bugetul de Stat  APM 

 

 

GNM 

 

 

 

GNM 

 

2022 
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3.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. 

X.1.4 Conservarea biodiversității și arii 

protejate 

1.Evaluarea conformării operatorilor 
economici cu prevederile legale privind  
emisiile de gaze cu efect de seră și 
adaptarea la efectele schimbărilor climatice 
2. Verificarea activităţilor desfăşurate în 
arii naturale protejate/siturile Natura 2000 
din jud. Suceava. 

Buget de Stat  Garda de 

Mediu  

2022 

X1. 5 Alte activități în domeniul mediu  1. 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. 

 

2. Verificarea conformării operatorilor ce 

Buget de Stat  Garda de 

Mediu  

2022 
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desfăşoară activităţi conform 

Programului Naţional de reînnoire a 

parcului auto (“Rabla”) în legătură cu 

vehiculele scoase din uz 

X.2. Obiectiv: Păduri – Strategia Forestiera Națională 

X.2.1 Implementarea Programului Național de 

Împădurire 

1. Regenerarea pădurilor în fondul 
forestier proprietate publică a 
statului 

Propus 2022: 1738,76 ha 

 

Fondul de 

conservare și 

regenerare a 

pădurii 

 

Directia 

Silvică 

Suceava 

2022 

X.2.2 Înființare pepiniere și tehnologii  

moderne de producere puieților 

1.Modernizarea tehnologiilor de 

producere a puieților în cadrul Pepinierei 

Silvice Salcea 

 

PNRR Directia 

Silvică 

Suceava 

2022 

X.2.3 Combaterea tăierilor ilegale  1 Depistarea și reducerea tăierilor 

ilegale 

Buget instituție Directia 

Silvică 

Suceava 

2022 

X.2.4 Imbunatățirea sistemului informatic 

integrat SUMAL 

1. Implementarea  Directia Silvică 

Suceava 

Buget institutie Directia 

Silvică 

Suceava 

2022 

X.2.5 Managementul faunei cinegetice 1. Evaluarea efectivelor de vânat, precum 

și a populației de mari carnivori 

2. Asigurarea hranei complementare în 

Fonduri proprii Directia 

Silvică 

Suceava 

2022 
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sezonul rece 

3. Combaterea braconajului 

X.2.6 Alte activități 1.Lucrări de protecție pentru menținerea 
unei stări fitosanitare normale a pădurilor 
Suprafață estimată 2022: 40.554 ha 
(în funcție de evoluția dăunătorilor 

2.Executarea lucrărilor de îngrijire în 
arborete proprietate publică a statului 
Program 2022: 9.450 ha 

3.Exploatarea și valorificarea masei 
lemnoase 
Program 2022: 1.200 mii mc 

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 

Fonduri proprii Direcția 

silvică  

2022 

X.3 Obiectiv: Administrația  Fondului de Mediu  

X.3.1 Programe derulate cu finanțare din 

acest fond  

1.Gestionarea Programului derulat prin 

Fondul de Mediu  

Buget de Stat  APM  2022 

X.3.2 Alte programe de mediu  1. Activităţi privind monitoringul 
calitativ al apelor  

- monitorizarea cantităţilor de apă 
prelevată  
monitorizarea cantităţilor de nisipuri 

şi pietrişuri extrase din albiile 

Bugetul de Stat  SGA  2022 
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cursurilor de apă 

2. Monitorizarea cantitativă a resurselor 
de apă 

 

XI.  MINISTERUL EDUCAȚIEI 

XI.1 Obiectiv: Programul ” România Educată”- Învățământ preuniversitar  

XI.1.1 Educație timpurie –acces pentru copii în 

creșe si grădinițe 

1.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. 

2. Informarea, formarea, consilierea şi 

monitorizarea cadrelor didactice privind 

aplicarea curriculum-ului şcolar în scopul  

adaptării demersurilor didactice de predare-

învăţare-evaluare centrate pe elev 

Buget de Stat IȘJ 2022 

XI.1.2 Învățământ primar /gimnazial  /liceal și 

secundar  

1.Asigurarea consilierii individuale şi 

pregătirii elevilor de clasa a VIII-a și a XII-

a în vederea promovării în condiţii bune a 

examenelor naționale 

2. Coordonarea desfașurării  evaluărilor 

naționale  la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a 

Coordonarea desfașurării  evaluării 

naționale  la clasa a VIII-a 

Buget de Stat  

 

 

 

 

 

 

 

ISJ 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
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3.Coordonarea desfașurării  examenului 

național de bacalaureat 2021 

4.Coordonarea si organizarea Olimpiadelor 
si concursurilor scolare  
 
5Organizarea si desfăsurares Programului 
”Scoala Altfel !” 
 
 
 
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.,  

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul CJ 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul Școlar 

de Educație 

Incluzivă 

Suceava 

Școala 

Profesională 

Specială 

Câmpulung 

Moldovenesc 

 

 

 

 

 

 

An școlar 

2021-2022 

2022-2023 

XI.1.3 Învățământ profesional si vocațional 1.Continuarea implementarii unor 

programe pentru asiguarea  

coerenţei şi complementarităţii între 

formarea iniţială şi formarea continuă, din 

perspectiva eficienţei inserţiei profesionale. 

2 Continuitate în programele de formare  

pentru cadrele didactice debutante. 

3. Asigurarea condiţiilor optime de studiu, 

cazare şi masă pentru toţi elevii şcolii 

Buget de Stat 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
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4. Derularea de proiecte educaţionale în 

parteneriate cu alte unităţi şcolare şi 

instituții 

Bugetul CJ   

Centrul Școlar 

de Educație 

Incluzivă 

Suceava 

Școala 

Profesională 

Specială 

Câmpulung 

Moldovenesc 

An școlar 

2021-2022 

2022-2023 

XI.1.4 Cariera didactică –profesioniști în educație  1. Continuarea implementarii unor 

programe pentru asiguarea 

coerenţei şi complementarităţii între 

formarea iniţială şi formarea continuă, 

din perspectiva eficienţei inserţiei 

profesionale. 

 

2 Continuitate în programele de formare  

pentru cadrele didactice debutante. 

 

3. Organizarea examenului național de 

definitivat 2021 

 

4. Adaptarea curricumului la decizia şcolii 

 

Bugetul CJ  

 

Centrul 

Școlar de 

Educație 

Incluzivă 

Suceava 

Școala 

Profesională 

Specială 

Câmpulung 

Moldovenesc 

 

An școlar 

2021-2022 

2022-2023 



43 
 

prin crearea de opţionale adecvate cadrelor 

didactice din învăţământul special 

XI.1.5 Programul Național Integrat      

XI.1.6 Alte Programe  1. Monitorizarea Programului pentru 

școli al României, la nivelul județului 

Suceava 

2.Implementarea unor proiecte si 

programe în domeniile noilor educații  

Bugetul propriu al 

județului 

Suceava/transferuri 

 

 

Buget de Stat  

CJ 

 

 

 

ISJ 

2022 

 

 

 

2022 

XII. MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE 

XII.1 Obiectiv: Politici vizând pensiile 

XII.1.1 Evaluare dosare pensii 1. Eficientizarea activității de 

soluționarea cererilor de înscriere la 

pensie 

2. Eficientizarea activității de plata a 

pensiilor 

3. Revizuirea standardelor de timp 

pentru soluționarea cererilor 

Buget de Stat  CJP 2022 

XII.1.2 Recalculare pensii 1.  Eficientizarea activității de recalcularea 

a pensiilor 

   

XII.1.3 Modernizare sistem de pensii 1. Implementarea și dezvoltarea metodelor 

moderne în domeniu propriu de 

competență  
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XII.1.4 Alte activități  1. Dezvoltarea unui sistem eficient si 

transparent pentru sistemul  de 

asigurare la accidente de muncă și 

boli profesionale 

2. Eficientizarea activității de 

expertiză medicală și recuperare a 

capacității de muncă  

   

XII.2 Obiectiv: Modernizarea sistemului de asistență socială 

XII.2.1 Implementare masuri în sistemul de 

protecția a copilului 

1.Prevenirea abandonului şi separării 

copilului de familia sa 

2.Protecţia copilului împotriva abuzului, 

neglijării şi exploatării; prevenirea și 

combaterea fenomenului de violenţă în 

familie 

3. Susţinerea şi promovarea adopţiei 

naţionale ca proces social complex, prin 

asigurarea fiecărui copil eligibil pentru 

adopţie şansa de a avea o familie 

4.Dezvoltarea și diversificarea serviciilor 

alternative la îngrijirea instituţională pentru 

copiii din sistemul de protecție Derularea 

Proiectului „TEAM-UP: Progres în 

calitatea îngrijirii alternative a copiilor” 

 

Bugetul CJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGASPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
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5.Îmbunătăţirea calității serviciilor oferite 

de către DGASPC Suceava prin 

dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii 

private autorizate, instituţii publice şi orice 

forme organizate ale societăţii civile, în 

condiţiile legii, în vederea diversificării 

serviciilor sociale furnizate 

6.Prevenirea traficului de persoane, 

prevenirea și combaterea consumului și 

traficului de droguri în rândul copiilor și 

tinerilor din sistemul de protecție 

7.Dezvoltarea de servicii acordate copiilor 

străzii, copiilor implicaţi în comiterea de 

fapte antisociale, precum și copiilor 

traficați și refugiați 

8.Combaterea riscului de excluziune 

socială a copiilor cu dizabilități 

9.Susţinerea acţiunilor de incluziune 

socială pentru tinerii care urmează să 

părăsească sistemul de protecție 

10.Monitorizarea şi iniţierea de acţiuni 

destinate copiilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinatate 
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11. Conștientizarea și sensibilizarea 

comunităţii privind problematica copiilor 

aflați în situaţie de risc, precum și 

organizarea de activități de recreere 

12 Asigurarea calității serviciilor sociale 

destinate copiilor prin desfășurarea de 

misiuni  de evaluare și monitorizare a 

furnizorilor de servicii sociale 

 

 

 

 

Buget de stat  

 

 

 

 

 

 

 

AJPIS 

 

 

 

 

2022 

XII.2.2 Implementare masuri în sistemul de 

protecția a persoanelor vârstnice  

1.Monitorizarea și evaluarea  furnizorilor 

de servicii sociale 

2.  Colaborarea cu diferite instituţii publice 

şi private în vederea asigurării serviciilor 

de calitate adecvate nevoilor persoanelor 

adulte aflate în dificultate și a celor vârstnice 

Bugetul de Stat  

 

Bugetul CJ 

AJPIS 

 

 

2022 

XII.2.3 Implementare masuri în sistemul de 

protecția a persoanelor vulnerabile 

/dizabilități 

1.Asigurarea calității serviciilor sociale 

destinate persoanelor cu dizabilități 

2.Promovarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilități prin acțiuni de verificarea 

modului de cum este accesibilizat mediu  

3. Dezvoltarea de servicii alternative pentru 

persoanele adulte cu dizabilități din 

sistemul rezidential, ca parte a procesului 

de dezinstituționalizare 

Bugetul de Stat 

 

 

 

 

Bugetul CJ  

AJPIS 

 

 

 

 

DGASPC 

2022 

 

 

 

 

2022 
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Derularea Proiectului „Pași Spre Viitor 

4.Îmbunătăţirea calității serviciilor oferite 

beneficiarilor din centre rezidențiale 

Combaterea riscului de excluziune socială 

a persoanelor cu dizabilități din sistemul 

rezidenţial și din comunitate 

5.Evaluarea complexă a persoanelor adulte 

cu dizabilități din comunitate și din 

centrele rezidențiale în vederea încadrării 

în grad de handicap 

6.Reintegrarea în familie/comunitate a 

persoanelor cu dizabilități din cadrul 

centrelor rezidențiale pentru persoane 

adulte 

7.Conștientizarea și sensibilizarea 

comunităţii privind problematica 

persoanelor adulte cu dizabilități 

XII.2.4 Gestionarea serviciilor de acordare prestații 

sociale  

1.Asigurarea accesului la beneficiile de 

asistență socială pentru toate categoriile 

vulnerabile 

2. Stabilirea și acordarea de drepturi și 

facilități persoanelor cu handicap 

 

Bugetul de Stat 

 

 

Bugetul CJ   

AJPIS 

 

 

DGASPC 

2022 

 

 

2022 
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XII.3 Obiectiv: Politici active de ocupare si stimulare a muncii 

XII.3.1 Eficientizarea politicii de ocupare  si de 

stimulare a ocupării 

1.Menținerea contractelor de muncă ale 

salariaților, subvenționarea angajării 

șomerilor din categoriile vulnerabile, 

stimularea înființării de noi locuri de 

muncă 

2. Înscrierea în baza de date, medierea pe 

locurile vacante existente, consilierea 

persoanelor care apelează la serviciile de 

ocupare 

Buget de Stat  AJOFM 2022 

XII.3.2 Identificarea oportunităților de angajare  1.Creșterea mobilității profesionale și 
ocupaționale a șomerilor. 
 

2 Informarea și asistarea persoanelor în 

vederea orientării în carieră, cunoașterea 

condițiilor de muncă și viață din statele 

membre UE. 

Buget de Stat AJOFM 2022 

XII.3.3 Eficientizarea activității de control în 

domeniul relațiilor de muncă 

1. Campanii Naționale în domeniul 

relațiilor de muncă 

2. Acțiuni în domeniul relațiilor de 

muncă 

Bugetul de stat ITM 2022 

XII.3.4 Eficientizarea activității în domeniul 

sănătății și securității  în muncă 

1. Campanii Naționale în domeniul 

relațiilor de muncă 

2. Campanii Europene în domeniul 

Bugetul de stat  ITM 2022 
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relațiilor de muncă  

3.Acțiuni în domeniul relațiilor de 

muncă 

XII.3.5 Alte obiective  

 

   

XIII. MINISTERUL FAMILIEI; TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE 

ȘANSE 

XIII.1 Obiectiv: Implementarea politicilor publice pentru familii 

XIII.1.1 Program de finanțare pentru  creșe pentru în 

comunități / 

1. Constructia de creșe în cadrul 

programului National  

Bugete locale UAT uri 2022 

XIII.1.2 Programe de creditare pentru locuire familii 

tinere 

1.Implementarea programului pentru 

specialisti   

Buget de stat 

/program national  

UAT –uri  2022 

XIII.1.3 Alte programe pentru familii     

XIII.2 Obiectiv: Politici pentru tineret 

XIII. 2.1 Dezvoltarea sistemului de finanțare pentru 

tineret  

1.Implementarea programelor in acest 

domeniu  cun sprijinul instituțiilor cu 

atributii in domeniu si a societății civile  

Buget de Stat  Institutii 

publice cu 

atributii în 

acest 

domeniu  

2022 

XIII.2.2 Incluziunea tinerilor cu posibilități reduse  1.Implementarea programelor in acest 

domeniu  cun sprijinul instituțiilor cu 

atributii in domeniu si a societății civile 

Buget de Stat Institutii 

publice cu 

atributii în 

acest 

2022 
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domeniu 

XIII.2.3 Alte obiective pentru tineret     

XIV. MINISTERUL CULTURII 

XIV.1 Obiectiv: Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural material 

XIV.1.1 Investiții în cadrul Programului Național de 

Restaurare a Monumentelor(PNR) 

1.Monitorizarea intervenţiilor asupra 

monumentelor istorice şi controlul stării de 

siguranţă aferent regimului de exploatare 

al imobilelor monumente istorice, din 

judeţul Suceava 

2.Monitorizarea săpăturilor arheologice 

efectuate în siturile din judeţul Suceava, şi 

raportarea de specialitate  către ministerul 

de resort 

3.Întocmirea de fişe de evidenţă ale 

monumentelor istorice şi de obligaţii de 

folosinţă  privind monumentele istorice 

Analizarea, verificarea şi propunerea spre 

avizare a solicitării de avizare a 

proprietarilor cu privirea la introducerea 

monumentelor istorice în circuitul public 

prin respectarea de către proprietari a 

condiţiilor corespunzătoare de vizitare, 

fotografiere, filmare şi reproducere şi 

Buget de Stat DJC 2022 
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publicitate. 

4.Asigură 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 , centrale sau prin diverse programe 

de finanţare) 

5. Emite 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. 

6. Aplicarea managementului evidenţei 

patrimoniului cultural mobil, în 



52 
 

conformitate cu prevederile actelor 

normative în vigoare , cu obiectivele 

majore ale activităţii de evidenţă a 

patrimoniului, cu activităţile şi etapele 

indicate  de Institutul de Memorie 

Culturală – CIMEC, de pe lângă MCPN 

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. 

XIV.1.2 Dezvoltarea si implementarea unei strategii 

de revitalizarea muzeelor 

1.Aciuni de punere în valoare a 

patrimoniului national în conformitate cu 

Strategia de revitalizare a muzeelor 

2.Conservarea și restaurarea bunurilor 
culturale mobile 
 

Buget propriu  Muzeul 

National al 

Bucovinei 

2022 

XIV.1.3 Alte obiective   
1.Realizarea Buletinului informativ al 

Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu  

Naţional Suceava; 

 

Buget Propriu DJC 2022 

XIV.2 Obiectiv: Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial 

XIV.2.1 Organizarea de către Muzeul National al Conferința ICOM-ICR Taxe de participare, Muzeul Amânată 
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Bucovinei a Conferintei ICOM-ICR-2022 buget propriu Național al 

Bucovinei 

pentru 

septembrie 

2023 

XIV.2.2 Gestionarea organizării și desfășurării 

programelor incluse în Programul cultural 

anual de la nivel judetean. 

Acțiunile din Programul Cultural Anual  Bugetul CJ  CJ 2022 

XIV.2.3  Alte obiective Editarea de Publicații,  Pliante , broșuri etc Bugetul CJ  CJ  2022 

XV. MINISTERUL CERCETĂRII; INOVĂRII ȘI DIGITALIZARII 

XV.1 Obiectiv: Reforma structurala a sistemului de cercetare și inovare 

XV.1.1 Implementare proiecte de 

cercetare/inovare/dezvoltare/digitalizare  

    

XV.1.2 Alte proiecte      

XVI. MINISTERUL SPORTULUI 

XVI.1 Obiectiv: Dezvoltarea sportului de masă  

XVI.1.1 Competiții sportive –participare /rezultate  1.Organizarea în cele mai bune condiţii a 

competiţiilor sportive şi a acţiunilor 

sportiv-recreative cuprinse în calendarul 

competiţional judeţean 

 

2. Organizarea şi desfăşurarea activităţii 

sportive de către copii şi juniori- selecţie 

- Selecţie pentru ramuri de sport 

 

Buget de stat 

bugete locale 

/sponsorizari 

DJS Suceava 
-Structuri 

Sportive 

2022 
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3.Asigurarea în colaborare cu federaţiile 

sportive a organizării şi desfăşurării în 

condiţii optime a etapelor finale, precum şi 

pregătirea loturilor representative 

 

4.Organizarea etapelor semifinale şi finale 

din campionatele naţionale 

 

5.  Asigurarea condiţiilor de pregătire a 

Loturilor 

 

6.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; 

 

7. Realizarea acţiunilor/activităţilor din 

Calendarul Sportiv Judeţean în cadrul 

Programului P2-,,Sportul pentru toţi” 

 

8..Activităţi de timp liber 
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9. Activităţi sportive ONSS 

XVI.1.2 Programe de finanțare accesate de 

structurile sportive  

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. 

   

XVI.1.3 Alte activități 1. Încheierea de  contracte de voluntariat 

în baza legislației în vigoare în 

domeniul sportiv de performanţă şi 

,,Sportul pentru toţi” 

2.Promovarea activităţilor de interes pentru 

tineri pentru a marca Ziua Naţională a 

Tineretului 

3.Premierea în cadrul Galei Voluntariatului  

4. Diversificarea ofertei de activități de 

voluntariat 

   

XVI.2 Obiectiv: Dezvoltarea sportului de performanță 

XVI.2.1 Competitii sportive  –participare 

/rezultate 

1. Organizare/Participare sportivi la 

competitii naționale  

2. Organizare/Participare sportivi la 

competitii internaționale  

Buget de Stat  DJS Suceava 2022 

XVI 2.2 Alte activități 1. Dezvoltarea bazei materiale necesare 
activităţilor din judeţ. 

Buget de Stat DJS Suceava  2022 
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- Actiuni de îndrumare şi consiliere 

conform normativelor de construire a 

bazelor sportive 

 

/Bugete locale  Autorități 

locale  

XVII. MINISTERUL JUSTIȚIEI  

XVII.1 Obiectiv:Consolidarea dialogului institutional și cooperarea cu mediul de afaceri  

XVII 1.1 Aplicarea legislatiei in domeniul 

înregistrării  în registrul comerțului  

    

XVII 1.2 Alte activități       

XVII.2 Obiectiv: reintegrarea socială a persoanelor private de libertate 

XVII.2.1 Implementarea programelor de reinserție 

prin serviciile de probațiune 

    

XVII.1.3 Alte activități       

XVIII. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

XVIII.1 Obiectiv: Implementarea strategiilor naționale în domeniul afacerilor interne  

XVIII.1.1 Acțiuni pentru creșterea gradului 

de siguranța al cetățeanului  

1. Iniţierea şi implementarea la nivelul 

I.P.J. Suceava a unor proiecte şi 

campanii de prevenire destinate 

reducerii riscului de victimizare a 

populaţiei. 

2. Prevenirea şi combaterea 

infracţiunilor contra patrimoniului. 

3. Inițierea de acţiuni pentru combaterea 

Buget de Stat  IPJ 2022 
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infracţiunilor la regimul armelor şi 

muniţiilor, materiilor explozive şi 

substanţelor periculoase. 

4. Prevenirea accidentelor rutiere, 

asigurarea legalității transporturilor de 

mărfuri și persoane și combaterea 

principalelor cauze generatoare de 

evenimente rutiere. 

5. Prevenirea şi combaterea tăierilor 

ilegale de arbori din fondul forestier şi 

a braconajului piscicol. 

6. Localizarea, prinderea şi încarcerarea 

persoanelor urmărite în temeiul legii. 

7. Identificarea cu operativitate a 

persoanelor dispărute și în special a 

minorilor. 

8. Derularea de acţiuni preventive şi de 

combatere a criminalităţii în zona 

instituţiilor de învăţământ. 

9. Gestionarea activităţilor specifice 

circumscrise prevenirii şi combaterii 

criminalității stradale. 

10.Asigurarea unei intervenţii operative 
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și eficiente la evenimentele sesizate de 

cetățeni, inclusiv a celor transmise prin 

”S.N.U.A.U. 112 

11. 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 

12Acţiuni 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.) 

XVIII.1.2 Acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere și 

pentru consolidarea mecanismelor de 

prevenire si combatere a legislației rutiere 

1. Actiuni de prevenire si 

supraveghere si supraveghere  

2. Informarea cu operativitate a mass-

Buget de Stat  IPJ 2022 
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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. 

XVIII.1.3 Acțiuni pentru consolidarea sistemului 

Integrat pentru Situații de Urgență  

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: 

2. Operaţionalizarea la nevoie a comitetelor 

locale, centrelor operative, celulelor de 

urgenţă, serviciilor voluntare/private pentru 

situaţii de urgenţă, personalului tehnic 

special încadrat în domeniu; 

3. Monitorizarea tuturor avertizărilor 

privind producerea fenomenelor 

Bugetul de Stat  ISU 2022 
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hidrometeorologice periculoase în judeţ şi 

asigurarea înştiinţării, avertizării, 

prealarmării, alarmării în timpi operativi a 

C.L.S.U., populaţiei şi salariaţilor; 

4. Actualizarea Registrului de capabilităţi, 

a Planurilor de intervenţie pe tipuri de 

riscuri şi a Planurilor de analiză şi 

acoperire a riscurilor 

5.Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 

exerciţiilor de alarmare publică în 

localităţi, a exerciţiilor specifice la 

operatorii economici şi instituţii prin 

executarea de: 

6.Exerciţii de cooperare cu toate forţele din 

sistemul judeţean pentru managementul 

situaţiilor de urgenţă; 

7.Exerciţii de alarmare publică în 

municipii, oraşe şi comune; 

8.Exerciţii pentru testarea Planurilor de 

urgenţă internă şi externă la agenţii 

economici care desfăşoară activităţi cu risc 

major în care sunt implicate substanţe 

periculoase; 



61 
 

9.Exerciţii cu serviciile voluntare/private 

pentru situaţii de urgenţă 

10. Controale tehnice de specialitate P.S.I. 

şi protecţie civilă şi asistenţă tehnică de 

specialitate 

XVIII.1.4 Gestionarea provocărilor migraționiste și 

securității frontierei 

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. 

 

2.Creșterea nivelului de control si de 

supraveghere a frontierei externe a UE prin  

Sistemul integrat de securizare a frontierei. 

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 ( 

Bugetul de Stat Serviciului 
Teritorial 

al Poliţiei de 

Frontieră 

Suceava 

2022 
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Codul frontierelor Schengen ). 

3.Intensificarea cooperării bilaterale cu 

structurile similare din Ucraina in 

domeniul managementului frontierei 

comune si combaterii criminalității 

transfrontaliere. 

4.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 

VIII.1.5 Asigurarea ordinii și liniștii publice  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; 

Bugetul de stat  IJJ 2022 
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2. Aplicarea măsurilor necesare în scopul 

prevenirii și combaterii efectelor pandemiei 

de COVID – 19; 

3. Aplicarea întocmai a standardelor MAI 

şi procedurilor de sistem şi interne pentru 

asigurarea îndeplinirii în mod unitar a 

activităţilor structurilor operative. 

4. Organizarea misiunilor de menținere a 

ordinii și siguranței publice în concordanță 

cu evoluția situației operative, în scopul 

combaterii fenomenului infracțional 

stradal;  

5. Executarea de acțiuni de patrulare și 

acțiuni punctuale în zonele identificate cu 

potențial criminogen ridicat; 

6. Organizarea şi executarea misiunilor de 

menţinere a ordinii publice în staţiunile 

turistice şi pe traseele montane; 

7. Executarea misiunilor de căutare-salvare 

a persoanelor pentru care există 

confirmarea certă că starea de sănătate nu 

le este afectată; 

8. Planificarea, organizarea și executarea 
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de acțiuni de control și acțiuni punctuale în 

scopul combaterii faptelor de natură penală 

și contravențională în domeniul silvic și 

cinegetic; 

9. Executarea misiunilor pentru 

implementarea măsurilor necesare în 

scopul prevenirii și combaterii efectelor 

pandemiei de COVID – 19. 

Adoptarea şi adaptarea permanentă a unor 

dispozitive flexibile prin implementarea 

analizelor de risc la securitatea fizică a 

obiectivelor din responsabilitate; 

10. 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 

11.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 
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tactice care să vizeze gestionarea unor 

situaţii de urgenţă. 

XVIII.1.6 Acțiuni pentru transformarea digitala a 

structurilor MAI 

1.Asigurarea și dezvoltarea suportului 

informaţional, la nivelul structurilor MAI. 

pentru modernizarea managementului 

sistemului 

Buget de Stat   IPJ 

/ISU/IJJ/Insti

tutia 

Prefectului 

2022 

XVIII.1.7 Alte activități ale structurilor MAI 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 

2.Dezvoltarea la nivel local de proiecte de 

informare, educare, conştientizare cu 

privire la consumul de tutun, alcool, 

droguri şi substanţe noi cu proprietăţi 

psihoactive 

3.Implementarea, în rândul populaţiei 

şcolare, a unei campanii locale de prevenire 

a consumului de droguri 

4. Consolidarea circuitului integrat de 

asistenţă prin dezvoltarea resurselor de 

Buget de stat  CPECA 2022 
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asistenţă/centre publice şi private, adaptat 

nevoilor de asistenţă identificate prin 

evaluările anuale 

XVIII.2 Obiectiv: Consolidarea capacității structurilor MAI de a utiliza fonduri externe nerambursabile 

XVIII.2.1 Implementare proiecte cu finanțare 

nerambursabila de către structurile MAI în 

exercițiul financiar 2021-2027 

1.Proiectul de Infrastructura Mare ” 

BRIDGE ” Imbunatatirea nivelului de 

siguranță și securitate a populației în zona 

transfrontaliera prin intensificarea 

actiunilor comune de instruire si cooperare 

ăn domeniul gestionării situațiilor de 

urgență ” 

Proiect finantare 

europeana  POC 

RO -UA 

ISU  2022 

 

XVIII.2.2 Alte proiecte ale structurilor MAI      

XIX. MINISTERUL APARĂRII NAȚIONALE 

 Obiectiv: Implementarea prevederilor Programului Armatei Române  

 Implementarea Planurilor de actiuni  în 

cadrul Programului Național al Armatei 

Române  

    

 Alte actiuni din domeniul apărării  
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XX. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

XX Obiectiv: Consolidarea parteneriatelor și relațiilor bilaterale precum și exploatarea oportunităților de dezvoltare a 

zonei 

XX.1.1 Dezvoltarea parteneriatelor  județului 

Suceava  cu state UE 

 Actiuni comune cu partenerii externi  

1.-Regiunea Schwaben, Germania 

2.- Mayenne, Franța, 

3.-Voievodatul  Podkarpackie și Silezia 

Polonia 

Bugetul Propriu al 

județului Suceava 

CJ  2022 

XX.1.2 Alte acțiuni in cadrul relațiilor de 

colaborare cu alte state  

.Actiuni în cadrul parteneriatului cu  

1.Cernauți  și Ivano Frankivsk –Ucraina   

2.- Chișinău și Cricova din Republica 

Moldova  

Bugetul Propriu al 

judetului 

CJ 2022 

XX.1.3 Alte acțiuni de relații externe de la nivelul 

județului  

1.Organizarea, în parteneriat cu Federația 

Europeană a Camerelor de Comerț 

Bilaterale, a Forumului Mondial al 

Diplomației Economice, Suceava-

Bucovina, în perioada 06-07.05.2022. 

Evenimentul își propune să reunească 

factorii decizionali ai diplomației 

economice din întreaga lume. 

Bugetul Propriu al 

judetului Suceava 

CJ 2022 

XX.2 Obiectiv: MINORITĂȚI NAȚIONALE  Creșterea coeziunii  zonelor locuite de minorități etnice 

XX.2.1 Identificarea și soluționarea problemelor cu 

care se confruntă comunitățile etnice  

1.Întalniri cu reprezentanții comunităților 

etnice și ai autorităților locale din aceste 

Buget de Stat  Instituția 

Prefectului 

2022 
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comunități  

 2.Identificarera și solutionarea 

problemelorcu care se confruntă 

comunitățile etnice  

XX.2.2 Consultarea minorităților etnice de la nivel 

local în vederea asigurării și aplicării 

cadrului legal pentru facilitarea participării 

la viața publică  

1. Monitorizarea modului de implementare 

a obiectivelor cuprinse in Strategia de 

Imbunătățire a Sitației romilor 

2. Întalniri cu reprezentanții comunităților 

etnice și ai autorităților locale din aceste 

comunități 

Buget de Stat  Institutia 

prefectului 

2022 

XX.2.3 Susținerea comunităților minorităților etnice 

în vederea desfășurării unor activități 

culturale 

1. Acordare de sprijin in organizarea si 

desfăsurarea activităților culturale din 

comunitățile etnice  

Buget de Stat  Institutia 

prefectului  

2022 

XX.2.4 Alte acțiuni      


