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R O M Â N I A 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚULSUCEAVA 

  NESECRET 

Nr.510/20/7 

Nr. exemplar: Unic 

Data: 23.02.2022 

 

 

SINTEZA 

EVALUĂRII  MODULULUI  DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR 

CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE ÎN ANUL 2021, 

LA NIVELUL JUDEȚULUI SUCEAVA 

 

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

Codul Administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor 

prevederi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ, 

Instituția Prefectului – Județul SUCEAVA elaborează anual: 

- RAPORTUL-SINTEZĂ PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A 

JUDEȚULUI SUCEAVA ÎN ANUL 2021 și  

- PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU ANUL 2021 ÎN VEDEREA REALIZĂRII ÎN 

JUDEȚUL SUCEAVA A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVER 

NARE 2021-2024, structurate conform capitolelor Programului de Guvernare și care redă un aspect 

general asupra stării economice și sociale de la nivelul județului 

Instituția Prefectului monitorizează semestrial/anual modul de implementare a fiecărei 

acțiuni  pentru realizarea obiectivelor  propuse, a dificultăților întâmpinate și a măsurilor legale ce 

s-au  luat pentru îndeplinirea acestora la temenele stabilite. 

Evaluarea la nivelul anului 2021, o prezentam în sedința de astăzi a Colegiului 

Prefectural . 

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

de asigurare a resurselor pentru cheltuielile publice prin colectarea impozitelor, taxelor, 

contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat al statului.  

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE SUCEAVA a realizat 

transpunerea în practică a măsurilor aferente obiectivelor din Strategia fiscal bugetară pe anul 2021. 

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT al județului Suceava, programat pentru anul 2021 

a fost 2.947,69 mil.lei, cumulând încasări de la Bugetul de stat, Bugetul Asigurărilor Sociale de 

Stat, Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj, Bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate 

(FNUS), realizat în proporție de 104,34%. - 3.075,54 mil lei . 

În anul 2021, la nivelul  județului Suceava au fost înregistrați 245.905 contribuabili.  
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Referitor la gradul de conformare voluntară, în ceea ce privește PLATA OBLIGAȚIILOR 

FISCALE, indicatorul a fost realizat în procent 80,54% din ținta stabilită.  

 Prin activitatea de colectare a creanțelor bugetare, în urma aplicării măsurilor de 

executare silită, a fost încasată suma totală de 141,9 mil. lei, ceea ce înseamnă o pondere de 4,61% 

din bugetul total consolidat.  

 În ceea ce privește rata de colectare a arieratelor recuperabile de la  

-  persoane fizice, suma recuperată a fost de 936,88 mil. lei, indicator realizat în proporție de 

52,17%; 

- persoane juridice, suma recuperată a fost de 1.141,83 mil. lei, indicator realizat în proporție 

de 74,28%; 

Gradul de acordare a eșalonărilor la plată/ restructurări/ facilități fiscale a fost de  

98,49% (4.765 decizii de acordare a eșalonării la plată/de restructurare a obligațiilor bugetare). 

Activitatea de inspecție fiscală s-a concretizat într-un număr total de 868 controale din care 

561 la persoane juridice și 307 la persoane fizice. 

Sumele suplimentare nete atrase în 2021, de la persoane juridice au atins o valoare de 43,56 

mil. lei, ce reprezintă un grad de realizare de 116,49%, iar de la persoane fizice au fost de 5,22 mil. 

lei, indicele de realizare fiind de 114,94%. 

Referitor la principalele venituri bugetare realizate la nivel județean din operațiuni  

vamale: 

La BIROUL VAMAL DE FRONTIERĂ SIRET în urma controalelor efectuate au fost 

confiscate bunuri în valoare de 1.237 mii lei, țigări în valoare de 879,64 mii lei și au fost aplicate 

amenzi în valoare de 208,7 mii lei. 

La BIROUL VAMAL DORNEȘTI, în anul 2021, în urma operațiunilor vamale efectuate a 

fost încasată suma totală de 203,46 mil. lei , 

La BIROUL VAMAL DE INTERIOR SUCEAVA gradul de realizare a planului de 

încasări a fost depășit cu 5,36%, valoric suma totală încasată fiind de 35,81 mil. lei.   

Prevederile bugetare definitive înscrise în bugetul propriu al județului Suceava pe anul 2021 

au însumat 593,45 mil lei la partea de venituri și 621,59 mil. lei la partea de cheltuieli, cu un 

deficit planificat de 28,14 mil.lei, finanțat din excedentul bugetului local, conform prevederilor 

legale. 

 La sfârșitul anului 2021, încasările realizate au fost de 463,77 mil. lei, iar plățile nete au 

fost de 415,95 mil lei. Execuția bugetară s-a închis cu un excedent de 47,82mil. lei.  

În Planul de acțiuni pe anul 2021 de la nivelul județului Suceava, în domeniul investițiilor și 

proiectelor europene, a continuat monitorizarea celor 191 proiecte finanțate din fonduri europene, 

derulate de unitățile administrativ teritoriale si 23 proiecte ale Consiliului Județean Suceava aflate 

în implementare. De asemenea a continuat promovarea instrumentelor structurale aferente 
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exercițiului bugetar 2020 – 2024, a Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și 

diseminarea informațiilor către autorităților/ instituțiile/organizațiile neguvernamentale, cu privire la 

accesarea axelor de finanțare.  

Activitatea de turism în anul 2021 a avut ca principal obiectiv promovarea internă și 

internațională. a județului Suceava, din punct de vedere turistic, în scopul creșterii numărului de 

turiști în județ, în contextul pandemiei COVID-19.  

Centrul Național de Informare  Promovare Turistică Suceava a participat la 8 târguri, 

expoziții și manifestări de profil, dintre care cel important eveniment de profil din România, 

organizat de Romexpo, în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România (CCIR), a 

constituit primul eveniment digital din țară, dedicat industriei turismului.  

În contextul evoluției pandemiei de COVID-19, participarea județului Suceava la cele 6 

târgurile internaționale de turism programate a fost anulată de către organizatori, motiv pentru care 

la acest capitol din Planul de acțiuni figurează 6 acțiuni nerealizate . 

În decursul anului 2021, COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA 

CONSUMATORILOR SUCEAVA (CJPC SUCEAVA) și-a desfășurat activitatea în baza celor 

78 de tematici naționale și proprii de control. Au fost înregistrate 1.381 reclamații, în urma cărora 

au fost aplicate 214 amenzi contravenționale  în valoare de 862,7 mii lei, majoritatea controalelor 

fiind orientate spre prevenția și consilierea operatorilor economici. 

În domeniul reglementării pe linie de protecția mediului s- a urmărit aplicarea legislației în 

domeniu și a procedurilor specifice, fiind emise 476 autorizații de mediu și 5 acorduri de mediu 

și au fost revizuite 652 autorizații integrate . 

 Pentru monitorizarea calității factorilor de mediu în județul Suceava, Comisariatul Județean al 

Gărzii de Mediu a efectuat 880 inspecții, în urma cărora au fost aplicate 225 sancțiuni 

contravenționale, dintre care amenzi în valoare de 2.573 mii lei. 

Principalele activități desfășurate, în anul 2021, în domeniul gospodăririi apelor, au vizat 

monitorizarea funcționării și asigurarea exploatării în siguranță a lucrărilor din infrastructura 

sistemului de gospodărire a apelor. 

În acest sens, au fost emise 165 autorizații și 182 avize de gospodărire a apelor, au fost 

efectuate 126 controale planificate și 126 neplanificate. 

În vederea evaluării pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase 

au fost întocmite de către Comisiile de evaluare a pagubelor 95 procese verbale de evaluare și 13 

note de constatare cu 8 Rapoarte de Sinteză,  care au stat la baza întocmirii Proiectului de Hotărâre 

de guvern pentru alocarea sumei de 55.808 mii lei . 

În anul 2021, în domeniul silviculturii, au fost realizate lucrări de regenerarea pădurilor, în 

fondul forestier de stat, pe o suprafață de 1.848 ha, în valoare de 13,27 mil lei. 
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Programul  de exploatare și valorificare a masei lemnoase în anul 2021, pentru Direcția 

Silvică Suceava a fost de 1.200 mii mc. care a fost realizat în procent de 108%, exploatându-se 

un volum total de 1.298,50 mii mc. 

În cursul anului 2021 au fost efectuate lucrări pentru menținerea unei stări fitosanitare 

normale și eliminarea dăunătorilor forestieri pe o suprafață de 75.441ha, reprezentând un procent de 

22%, din suprafața fondului forestier, în valoare totală de 3,93 mil lei. 

În urma inspecțiilor de fond volumul de masă lemnoasă tăiată ilegal a fost de 1.416 mc., 

iar 794  mc material lemnos a fost confiscat.  

În ceea ce privește acțiunea de control a circulației materialelor lemnoase și verificarea 

activității operatorilor economici, s-au utilizat datele generate de aplicațiile "SUMAL 2.0" și 

”Inspectorul pădurii”, în urma cărora au fost aplicate 658 contravenții în valoare de 1,64 mil lei. 

În funcție de constatările efectuate cu ocazia controalelor silvice, Garda Forestieră Suceava 

actualizează periodic zonele din județul Suceava cu infracționalitatea silvică cea mai ridicată, astfel 

încât programarea controalelor să reducă cât mai mult riscul apariției unor tăieri ilegale de arbori. 

Pe drumurile naționale de pe raza județului Suceava aflate în administrarea celor două 

secții Suceava și Câmpulung Moldovenesc, cu o lungime de 571,24 km, din care, 96,92 km drum 

clasificat european, în anul 2021 s-au executat lucrări de întreținere curente și reparații curente. 

În anul 2021, pe Drumurile Județene din administrarea Direcției județene de drumuri și 

poduri Suceava, au fost executate lucrări de întreținere și reparații curente pe timp de vară, pe o 

lungime totală de 993 km, în valoare de 5,05 mil.lei, iar pentru întreținerea drumurilor județene pe 

timp de iarnă s-au realizat lucrări pe 846 km de drumuri județene în sumă de 5,215.mil.  lei.  

Consiliul Județean Suceava, implementează, în parteneriat cu Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR), Proiectul „Varianta de ocolire Gura 

Humorului”. În cursul anului 2021 a fost demarată și finalizată procedura de achiziție și a fost 

încheiat contractul de servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate. 

Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava a procesat în anul 2021 un număr de 346.697 de 

pasageri, față de 189.199 în anul 2020, înregistrând o creștere cu 83%, deservind noi operatori 

aerieni și mai multe curse interne, internaționale și chartere de vacanță, asigurând în același timp 

toate condițiile pentru procesarea în siguranță a pasagerilor și personalului.  

La nivelul județului s-a realizat monitorizarea semestrială a celor 483 proiecte PNDL  I si 

PNDL II  din care 271 depuse de unitățile administrativ teritoriale și 12 de către Consiliul Județean 

Suceava, precum si 18 proiecte derulate prin Compania Națională de Investiții. 

 De asemenea, au fost monitorizate cele 236 proiecte cu finanțare europeană, din care 222 

implementate la nivelul a 81 UAT-uri și 14 la nivelul Consiliului Județean. 

În anul 2021, a continuat implementarea politicilor din domeniul agriculturii și dezvoltării 

satului românesc. 
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Din monitorizarea evoluției în structură a suprafețelor de teren de la nivelul județului, a 

care se menține  aproximativ aceeași, în ultimii ani, a rezultat o producție vegetală, la culturile de 

bază în creștere  ușoară fata de anul precedent, excepție fiind doar producția de fructe.  

La efectivele de animale pe specii a înregistrat un trend descendent vizibil, doar o ușoară 

creșterea fost la efectivele de porcine și familiile de albine, ceea ce a condus și la reducerea 

cantităților de produse valorificate. 

          În agricultura ecologică la sfârșitul anului 2021, erau înscriși 374 producători 

agricoli. 

Referitor la Schemele de sprijin pentru Plăți directe ca mecanism de susținere a 

producătorilor agricoli, în anul 2021, la APIA Suceava au fost primite și analizate 44.811 cereri 

unice de plată pentru o suprafață totală de 209,2 mii ha. Valoarea autorizată la plată pentru 

Campania 2021 a fost de 79,915 mil euro (392,029 mil  lei). 

În domeniul sanitar - veterinar și pentru siguranța alimentelor, acțiunile au avut în vedere 

păstrarea indemnității teritoriului județului Suceava de boli infectocontagioase majore, prevenirea 

apariției de toxiinfecții alimentare și a realizării siguranței alimentelor. 

În domeniul sănătății animalelor, activitatea a vizat implementarea Programelor pentru 

prevenirea, controlul și eradicarea principalelor focare de boli dintre care amintim cele 26 focare de 

Pesta Porcină Africană care au evoluat în anul 2021 în județ. 

 În domeniul siguranței alimentelor au fost efectuate 1.080 controale, în urma cărora 361 

unități autorizate sanitar –veterinar au fost încadrate în categoria de risc, au fost verificate 4.173 

transporturi intracomunitare de animale vii și s-au acordat 1.536 avize pentru introducere sau ieșire 

animale din județ.  

Activitatea de Inspecție și Control a Bolilor InfectoContagioase pentru prevenirea 

apariției de toxiinfecții alimentare și realizarea siguranței alimentelor, a constat în efectuarea a 289 

controale la unitățile de procesare în urma cărora au fost aplicate 14 sancțiuni în valoare de 64,8 

mii lei. 

În cursul anului trecut au fost emise de 97 alerte alimentare, în urma cărora au fost efectuate 

verificări.  

În ceea ce privește promovarea oportunităților de finanțare disponibile în cadrul PNDR 

2021, la OJFIR Suceava au fost depuse 194 cereri de plată pentru acordarea finanțărilor 

nerambursabile și au fost înaintate spre avizare 84 proceduri de achiziție realizate de către 

beneficiarii FEADR arondați OJFIR Suceava. 

În cursul exercițiului financiar 2021, OJFIR Suceava a efectuat plăți către beneficiarii 

FEADR în valoare de 1,88 mil euro. 

Filială Teritorială Suceava  a ANIF a executat lucrări de întreținere și reparații în 

amenajările de îmbunătățiri funciare în valoare de 323,4 mii lei, la amenajarea Dolhasca –Siliștea și 
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a fost elaborat Proiectul ,,Extinderea amenajării CES Mereni Plopeni Salcea pentru prevenirea 

inundațiilor și eliminarea excesului de umiditate în zona Salcea, jud. Suceava. 

În Programul Cercetărilor Statistice, au fost realizate lucrări statistice anuale și infra-

anuale ce au acoperit toate activitățile din economia națională, structurate pe domenii statistice, 

conform metodologiei, tehnicilor și metodelor de calcul a indicatorilor statistici prevăzute în 

normele și standardele Uniunii Europene.  

O acțiune de amploare desfășurată în 2021 și care va finalizată în acest an este 

Recensământul Populației și Locuințelor 2021. 

În domeniul prestațiilor sociale, în anul 2021 AJPIS  a primit 21.397 dosare, în vederea 

efectuării plăților beneficiilor de asistență socială. Au fost acordate 418 ajutoare de urgență din 

totalul de 434 de solicitări. Fondurile alocate pentru plățile beneficiilor sociale și a  programelor de 

servicii sociale a fost în anul 2021 în valoare de 806,26 mil. lei. 

În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 2.505 acțiuni de control, din care 

ponderea o dețin controalele pentru depistarea muncii la negru 2.407. Au fost aplicate 315 

sancțiuni contravenționale, din care 138  amenzi în valoare de 299 mii lei  și au fost dispuse 1.049 

masuri pentru remedierea deficiențelor. 

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 750 controale și dispuse 871 

măsuri pentru neconformitățile constatate fiind aplicate 847  sancțiuni în valoare de 304 mii lei. 

Numărul de șomeri înregistrați la 31 decembrie 2021 a fost de  10.401 persoane și rata 

șomajului în județul Suceava la sfârșitul anului 2021 a fost de 4,52%, valoare superioară la nivel 

de țară (2,69%). 

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

măsuri de sprijin pentru angajatori și salariații lor, afectați de restricționarea activităților și 

necesitatea respectării regulilor de protecție sanitară, după cum urmează: șomaj tehnic, zile libere 

pentru părinți, subvenționarea timpului redus de muncă, sprijin financiar în cuantum de 

41,5% din salariul aferent contractelor de muncă cu durata determinata de trei luni- acordat 

angajatorilor care încheie contracte. 

Pandemia COVID 19 din anul 2021 a afectat major contextul socio-economic, cu urmări  

semnificative asupra pieței muncii, inclusiv asupra mobilității lucrătorilor și a restricțiilor de 

circulație. Astfel, în cursul anului 2021, un număr de 178 persoane au fost consiliate în vederea 

ocupării unui loc de muncă pe piața europeană a muncii sau au primit informații referitoare la 

condițiile de muncă și de viață în țări care aparțin SEE.  

Derularea contractelor de muncă în străinătate și aplicarea legislației europene în materie de 

securitate socială au condus la eliberarea a 268 de formulare europene, solicitate de românii care 

au cumulat perioadele de muncă realizate în statele membre, pentru stabilirea dreptului la 

indemnizația de șomaj. 
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În domeniul pensiilor, în evidențele CASEI JUDEȚENE DE PENSII SUCEAVA, la 

sfârșitul anului 2021 a fost înregistrate 156.004 persoane. 

În anul 2021 au fost înregistrate 8.946 înscrieri noi și 7.111 pentru recalcularea pensiilor 

și a îndemnizațiilor prevăzute de legi speciale. 

În ceea ce privește biletele de tratament, au fost valorificate 2.432 din 2.446 repartizate 

pentru județul Suceava (99,42%). În anul 2021 au fost acordate 9.143 ajutoare de deces. 

La data de 31.12.2021, în evidența DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI (DGASPC) Suceava se aflau 1.389 copii/tineri care 

beneficiază de măsuri speciale de protecție și un număr de 765 persoane adulte asistate în centre 

rezidențiale destinate persoanelor adulte.  Numărul persoanelor încadrate în grad de handicap a fost 

de 21.532 persoane. 

De asemenea, D.G.A.S.P.C. are în evidență un număr de 6.796 copii ai căror părinți sunt 

plecați la muncă în străinătate, proveniți din 5.154  familii. 

Au fost încuviințate 53 adopții naționale, pentru 41 de copii a fost stabilită măsura 

încredințării în vederea adopției și pentru 51 copii au fost deschise procedurile de adopție  

În anul 2021 au fost înregistrate un număr de 759 sesizări de violență în familie confirmate, 

din care 536 cazuri de neglijare, 63 cazuri de abuz fizic, 23 cazuri de abuz sexual, 137 cazuri de 

abuz emoțional..  

În scopul menținerii stării de sănătate a populației județului au fost realizate obiectivele din  

domeniul sănătății, așa cum derivă din Programul de Guvernare.  

În cadrul Registrului unic al cabinetelor medicale, la nivelul județului, a fost  înregistrat un 

număr total de 1.355 cabinete medicale și furnizori de servicii medicale. 

Pentru protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc au fost 

monitorizate acțiunile specifice derulate în cadrul Programelor Naționale de Sănătate, ce vizează 

bolile transmisibile și netransmisibile, evaluarea și promovarea sănătății și educației pentru sănătate, 

sănătatea femeii și copilului.   

Având în vedere contextul epidemiologic pe care îl parcurgem  Programul național de 

imunizare, a avut ca obiectiv major protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli care 

pot fi prevenite prin vaccinare, în cursul anului 2021. 

Campania de Vaccinări împotriva COVID-19 a inclus 299.560 doze de vaccin 

administrate populației și 88.778 testări RT-PCR standard pentru identificarea SARS-CoV-2. 

De asemenea, în contextul pandemiei COVID-19 s-au derulat activități specifice, respectiv- 

anchete epidemiologice, recoltare probe pentru diagnostic COVID-19, triaj pasageri aeroport și  

vamă, activități de înregistrare si raportare a datelor statistice solicitate 

Prin Programul Național de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare au 

fost supravegheate 33 focare epidemice, care au evoluat pe teritoriul județului.  
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Pentru Tratament în străinătate, a fost alocată din bugetul M.S. suma totală de 890 mii lei 

pentru 7 proceduri medicale. 

Pentru eficientizarea activității de control în sănătate publică, în cursul anului 2021, 

activitatea de inspecție sanitară s-a concretizat într-un număr total de 3.118 controale efectuate,  

în urma cărora au fost aplicate 311 sancțiuni contravenționale din care 302 amenzi  în valoare 

totală de 814  mii lei, 9avertismente și 2 suspendări  temporare de activitate.  

În contextul pandemic al anului 2021, la Direcția de Sănătate Publică Suceava, au fost 

desfășurate activități specifice privind organizarea și funcționarea centrele de vaccinare anticovid, 

monitorizarea stocurilor de anticorpi monoclonali,  monitorizate unităților sanitare suport Covid.  

A fost întocmit Planul de reziliență al rețelei sanitare din județul Suceava, față de 

recrudescența COVID-19, înaintea fiecărui val pandemic și actualizat periodic în funcție de evoluția 

pandemiei și au fost monitorizate măsurile stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru 

Situații Speciale de Urgență . 

Bugetul alocat sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru acordarea serviciilor 

medicale și farmaceutice a fost de 707,61 mil lei în creștere cu 10 % față de anul precedent, fiind 

suplimentat cu 249,59 mil lei  pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare care au fost efectuate în 

perioada stării de alertă.  

Plățile efectuate pentru serviciile prestate către asigurați, în baza contractelor încheiate cu 

furnizorii de servicii medico-farmaceutice au fost în sumă totală de 687,08 mil. lei. 

În anul 2021, au fost efectuate 204 acțiuni de control la furnizorii care au contract cu CAS 

Suceava, în urma cărora, pentru nerespectarea clauzelor contractuale, s-au dispus 62 măsuri și a 

fost imputată suma totală de 96,07 mii lei. 

În situația deplasării pentru ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, 

4.423 persoane asigurate au beneficiat de cardul european de asigurări sociale de sănătate.   

De asemenea, prin aplicarea Regulamentelor Uniunii Europene, CAS Suceava a eliberat un 

număr de 3.054 formulare europene pentru efectuarea tratamentelor în spitalele din străinătate în 

baza cărora  a fost decontată suma de 14,15 mil. lei.  

Pe parcursul anului 2021, la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” 

Suceava au fost oferite servicii medicale pentru majoritatea patologiilor deservite la nivel național 

de spitalele județene, iar în colaborare cu Serviciul Județean de Ambulanță și SMURD a fost 

asigurată asistența medicală de urgență. 

Pandemia COVID-19 are un impact considerabil asupra accesului bolnavilor la servicii 

medicale și asupra calității acestor servicii. Efectul a dus la deteriorarea stării de sănătate a 

bolnavilor și la creșterea presiunii asupra unui sistem medical deja suprasolicitat.  

La Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava au fost prevăzute 

pentru anul 2021 a se realiza 6 acțiuni din care 2 nu au fost finalizate, este vorba de sistemul 
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de detecție incendiu pentru care proiectul tehnic întocmit în 2017 nu mai  corespunde din punct de 

vedere tehnic și reparația capitală la platforma hidraulica pentru persoane cu dizabilități și tărgi) 

montata la exteriorul spitalului pentru care deasemenea a fost schimbată soluția tehnică, acțiuni care 

vor fi reluate și continuate în acest an. 

În domeniul educației, în cele 727 unități de învățământ de stat și 19 unități de 

învățământ particular, managementul educațional a fost asigurat de 7.449 cadre didactice pentru 

108.128 preșcolari și elevi.  

În anul școlar 2020-2021 un număr de 51.992 elevi a beneficiat de programele 

guvernamentale sociale, Bani de liceu, Bursa profesională, Rechizite școlare și Programul 

Euro 200.  

Programul Cornul și Laptele în anul școlar 2020-2021 nu a mai fost derulat din cauza 

epidemiei cu SARS-CoV-2, învațământul  desfășurându–se online .  

La nivelul județului Suceava cele 208 competiții sportive prevăzute în Calendarul Sportiv 

s-au realizat în condițiile impuse de restricțiile COVID-19.  

Pentru păstrarea patrimoniului și identității culturale ale celor 518 monumente istorice și 

175 situri arheologice au fost efectuate  inspecții la 135 de obiective. Comisia Zonală a 

Monumentelor Istorice a acordat 324 avize pentru intervenții în zona de protecție.  

În vederea asigurării participării/reprezentării la acțiunile reprezentative ale  organizațiilor 

minorităților naționale de la nivelul județului, a Uniunii Ucrainenilor din România și a Uniunii 

Polonezilor din Romania și ale comunitățile de romi  Instituția Prefectului – Județul Suceava, s-a 

implicat în acordarea sprijinului solicitat, cu respectarea condițiilor sanitare impuse de contextul 

epidemiologic în care s-au desfășurat acestea. 

Asigurarea ordinii publice, prevenirea și combaterea criminalității și siguranța 

cetățeanului, au fost obiective prioritare ale INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN 

SUCEAVA.  

În anul 2021 , la nivelul IPJ au fost sesizate 14.814 de infracțiuni, din care: 

    864 sunt de natură economico-financiară  

  9.216 sunt judiciare,  

  4.734 sunt de altă natură  

 În  anul 2021 au fost sesizate 4.483 infracțiuni contra patrimoniului din care cea mai 

mare parte 2.359  au fost  infracțiuni de furt. 

Pozitiv a fost faptul că, în perioada de referință nu s-au înregistrat furturi de arme, 

de/din case de bani și bancomate, bănci, case de schimb valutar și amanet. 

În ceea ce privește criminalitatea economico-financiară în anul 2021, au fost continuate 

acțiunile ce vizează prevenirea evaziunii fiscale în cele 9 domenii prioritare stabilite prin Hotărârea 

C.S.A.T. nr.69/2010  și cele privind infracțiunile incriminate în legi speciale. 
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Astfel, s-a început urmărirea penală în 785 de infracțiuni economico-financiare, 97 fiind 

declinate către unitățile de parchet, conform competenței în materie. 

Preocuparea structurilor de poliție pentru creșterea gradului de siguranță la nivelul fiecărei 

comunități și asigurarea unui serviciu eficient pentru cetățenii județului, s-a concretizat prin 

asigurarea celor 22.377 intervenții la evenimente și soluționarea diferitelor sesizări ale unor 

persoane, care au solicitat prezența poliției la fața locului. 

 Pentru gestionarea eficientă a situației operative, protejarea populației împotriva oricăror 

activități ilegale au fost inițiate 1.451 acțiuni de amploare cu efective sporite numeric si au fost 

organizate 7.062 controale directe, în special în mediile favorabile săvârșirii de infracțiuni (bazare, 

târguri, piețe, etc.) unde se valorifică produse agroalimentare, bunuri de consum, produse din alcool 

sau tutun fără documente legale de proveniență, pe traseele rutiere parcurse de transportatorii 

materialului lemnos, în unitățile în care se procesează materialul lemnos etc. 

În anul 2021, s-a intervenit la 18.802 de apeluri de urgență prin Sistemul Național Unic 

Apel de Urgență 112 din care în 76,92% din situații până în 10 minute (14.463 sesizări). 

În ceea ce privește infracționalitatea stradală sesizată, în perioada analizată, la nivelul 

județului au fost înregistrate 1.447 infracțiuni, ponderea fiind deținută de cele 737 loviri sau alte 

violențe, și 273 de furturi, 228 distrugeri. De remarcat este faptul că, în mediul stradal nu au 

fost înregistrate fapte de mare violență, respectiv omor, lovituri sau vătămări cauzatoare de 

moarte, tâlhărie sau viol urmate de moartea victimei, conflicte de amploare, etc. 

În vederea descurajării faptelor din sfera contravențională, în anul 2021, structurile I.P.J. 

Suceava au aplicat 75.718 de sancțiuni cu o valoare de 31,33 mil. lei  

În domeniul siguranței rutiere, au fost stabilite măsurile punctuale de acțiune menite să 

asigure un trafic rutier sigur pe toate categoriile de drum ce traversează județul (drumuri europene, 

naționale și județene, străzi și drumuri comunale, etc.). 

În scop preventiv, în anul 2021, au fost  organizate 309 acțiuni tematice pentru reducerea 

accidentelor de circulație. Dinamica accidentelor rutiere semnalate la nivelul județului Suceava în 

perioada ianuarie – decembrie 2021, relevă faptul că pe drumurile publice ce străbat județul 

Suceava au fost înregistrate182 de accidente rutiere grave  și 766 de accidențe ușoare  

Pe linia misiunilor de ordine și siguranță publică, INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEȚEAN SUCEAVA a planificat, organizat și executat un număr de 30.172 misiuni cu un 

efectiv de 47.764 jandarmi, comparativ cu anul 2020, când a planificat, organizat și executat un 

număr de 26.707 misiuni cu un efectiv de 62.574 jandarmi, înregistrând o creștere cu 13%. 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN SUCEAVA a asigurat măsurile de 

ordine publică cu ocazia desfășurării a 40 manifestări de protest, pe parcursul cărora nu au fost 

înregistrate evenimente sau tulburări ale ordinii publice.  

De asemenea, în perioada analizată s-au efectuat 1.203 acțiuni de intervenție la solicitările 
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prin apelurile de urgență 112, referitoare la menținerea ordinii și liniștii publice, căutarea – 

salvarea persoane, căutare persoane dispărute, incendii, inundații în zona de competență. 

În scopul diminuării fenomenului infracțional și contravențional în mediul stradal și creșterii 

siguranței cetățeanului în spațiul public, în perioada analizată au fost executate 19.649 misiuni de 

menținere a ordinii publice cu 38.361 de jandarmi, față de 16.428 misiuni executate în anul 2020 

cu 40.786 jandarmi, în creștere cu aproximativ 20%. 

Totodată, au fost organizate 53 de acțiuni punctuale în toate zonele din județ, acoperindu-

se domenii precum silvic, cinegetic și piscicol, infracțional (contrabandă, furturi, etc.) și 

contravențional, precum și în cel de protecția mediului (depozitarea de deșeuri în locuri interzise). 

Unul dintre obiectivele cele mai importante aflate în atenția Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Suceava în anul 2021 a fost prevenirea și combaterea faptelor ilicite în domeniul silvic. În 

anul 2021 au fost executate 179 de misiuni în cooperare cu organele silvice, în urma cărora au 

fost constatate 5 infracțiuni, fiind recuperată o cantitatea de 107 mc masă lemnoasă și 83 de 

contravenții în valoare totală de 64,2 mii lei, fiind recuperată o cantitate de masă lemnoasă de 

135,3 mc. 

În ceea ce privește activitatea de constatare a contravențiilor, s-a înregistrat o creștere față de 

anul precedent, constatându–se un număr de 5.024 contravenții, în valoare de 1,17 mil lei.  

Un număr de 4 acțiuni prevăzute în Planul unic de exerciții pentru verificarea capacității 

operaționale a structurilor din subordine, în anul 2021 nu au putut fi realizate datorită restricțiilor impuse 

de evoluția pandemică. 

Activitatea INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „BUCOVINA” 

AL JUDEȚULUI SUCEAVA, a vizat consolidarea și dezvoltarea capacității operaționale de 

răspuns prin eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență. 

Pe linia apărării împotriva incendiilor, inspecția de prevenire au fost executate:  

 405 controale la operatori economici  

 337 controale la instituții  

 77 de controale la obiective de investiții  

 22 controale de fond la UAT –uri 

 În acțiunile preventive executate au fost constatate 4.200 deficiențe, comparativ cu 

2.248 deficiențe constatate în anul 2020 (în creștere cu 78,02%). 

În domeniul operativ au fost înregistrate:15.449 ieșiri la intervenții și 15.154  situații de 

urgență, din care 7.555 situații de urgență asistate de SMURD și  884 incendii, restul fiind alte 

situații. 

SERVICIUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ SUCEAVA a avut ca 

obiectiv gestionarea eficientă a activităților specifice pentru identificarea, prevenirea și combaterea 

migrației ilegale și infracționalității transfrontaliere înregistrate în zona de competență la frontiera 
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cu Ucraina; 

Valorile de trafic înregistrate în cele 2 puncte de control trecere frontieră Siret (rutier) și 

Vicșani (feroviar) au fost 1.186.335 persoane și 446.079 mijloace de transport. De asemenea, 

bunurile confiscate în anul 2021  au fost în valoare de 14,34 mil lei,  și 1.048.258 pachete 

țigarete în valoare de 11,7.mil. lei, valori ușor în creștere față de anii anteriori. 

În anul 2021, prin SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ȘI 

EVIDENȚA PAȘAPOARTELOR SIMPLE, au fost emise 47.029 pașapoarte, iar prin 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI 

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR au fost realizate 49.309 operațiuni, 23.626 transcrieri 

și 23.574 operațiuni înmatriculare pentru prima dată în România iar, în vederea obținerii 

permisului de conducere auto au fost examinate 27.681 persoane.  

Activitatea CENTRULUI REGIONAL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI 

CONSILIERE ANTIDROG SUCEAVA s-a desfășurat în baza Planului local de acțiune pentru 

implementarea Strategiei județene antidrog în perioada 2017-2020 și în baza Planului Teritorial 

comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic si 

prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ. 

Activitatea s-a  concretizat în 12 activități pentru prevenirea și combaterea consumului de 

droguri  de care a beneficiat 474 persoane și au fost utilizate 528 de materiale informative . 

Acțiunile ce au vizat domeniul afacerilor externe la nivelul județului Suceava, în anul 

2021, au pus un accent pe continuarea parteneriatelor existente cu regiuni din alte state și pe 

întărirea cooperării cu țările vecine, în contextul pandemiei mondiale. 

Instituția Prefectului și CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA au acordat sprijin 

românilor din diaspora oferind informații privind condițiile de întoarcere în județ în perioada 

pandemiei, precum și intermedierea unor legături cu instituții din județ pentru soluționarea 

problemelor pe care aceștia le au reclamat și prin publicarea pe site-urile celor două instituții a 

informațiilor utile pentru sucevenii din diaspora. 

PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU ANUL 2021 ÎN VEDEREA REALIZĂRII ÎN 

JUDEȚUL SUCEAVA A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE 

GUVERNARE 2020-2024 a fost structurat pe 15 capitole și cuprinde 164 obiective cu 508 

acțiuni, propuse de serviciile publice deconcentrate, de alte instituții centrale organizate la nivel 

județean și de Consiliul județean Suceava.  

Obiectivele și acțiunile propuse pentru realizarea acestora au avut în vedere prioritățile de 

dezvoltare ale județului în conformitate cu Programele naționale pe domenii de activitate  specifice 

pentru fiecare politică sectorială. 
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La data de 31 decembrie 2021 , situația realizării acestora, se prezintă astfel:  

TOTAL ACȚIUNI  508 , din care: 

 353 acțiuni cu termen de realizare în anul 2021 , din care:  

 324 acțiuni  REALIZATE la termen în anul 2021 

 16 acțiuni în curs de realizare,  care vor continua 

 13 acțiuni nerealizate la termenul propus în anul 2021 

 155 acțiuni cu  termen PERMANENT  

 

În situația epidemiologică fără precedent cu care ne-am confruntat și pe parcursul anului 

2021, întreaga activitate de la nivelul județului Suceava a avut o altă dimensiune și intensitate, care 

prin eforturile conjugate ale tuturor factorilor de decizie de la nivel central, județean și local a 

instituțiilor cu atribuții în domeniu au avut o abordare de mare responsabilitate pentru prevenirea și 

gestionarea în bune condiții a acesteia, astfel încât sănătatea populației și activitatea economică să 

fie cât mai puțin afectate.  

Raportul privind starea economică și socială a județului Suceava pe anul 2021 și 

Evaluarea Planului de acțiuni pentru anul 2021 în vederea realizării în județul Suceava a 

obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare elaborate pe baza datelor furnizate de 

instituțiilor publice de la nivel județean se regăsesc integral pe site-ul Instituției Prefectului-județul 

Suceava. 

 

 

PREFECT, 

 

Gheorghe Alexandru MOLDOVAN 

 

 

 

 


