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R O M Â N I A 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SUCEAVA 

   
NESECRET  
 
Nr. 980/20/7 
Data. 23.02.2022 
Nr exemplare . 1 

 

 

 
 

SINTEZA 

PLANULUI DE ACŢIUNI PENTRU ANUL 2022 

 ÎN VEDEREA REALIZĂRII ÎN JUDEŢUL SUCEAVA  

A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2021-2024 

 
 

 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, a fost întocmit Planul de acțiuni pe anul 2022, la nivelul județului 

Suceava, pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2021-

2024.   

Pornind de la situația socio –economică existentă și în concordanță cu obiectivele 

Programului de Guvernare 2021-2024, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 

42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicat în Monitorul Oficial nr. 1122 din 

25 noiembrie 2021, obiectivele propuse au în vedere prioritățile de dezvoltare ale 

județului.  

Planul de acțiuni pentru anul 2022 în vederea realizării în județul Suceava a 

obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2021-2024 a fost structurat pe 20 

capitole și cuprinde 34 obiective, 130 direcții de acțiune cu 351 acțiuni, transmise de 

serviciile publice deconcentrate și a celorlalte organe ale administrației centrale organizate  

la nivelul județului Suceava care au avut în vedere direcțiile de acțiune pentru fiecare 
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domeniu de activitate cu impact major în dezvoltarea economică a județului Suceava și 

pentru realizarea cărora au fost prevăzute alocații financiare pentru acest an. 

Pentru acest material am rezervat mai puțin timp și cu acordul dumneavoastră, 

permiteți- mi să NU mai fac o prezentare pe fiecare capitol, întrucât obiectivele și acțiunile 

pentru realizarea acestora sunt cele propuse de dumneavoastră pentru domeniul de 

activitate din responsabilitatea pe care o aveți și asupra cărora revenim semestrial la 

evaluările privind modul de îndeplinire ale acestora  

Planul de acțiuni al județului Suceava pe anul 2022 pentru realizarea obiectivelor 

Programului de Guvernare 2021-2024, cuprinde acțiuni concrete pe fiecare domeniu de 

activitate.   

Pentru domenii precum sănătate, mediu, situații de urgență, ordine publică și 

siguranța cetățeanului un  accent deosebit se va pune pe activitățile de prevenire. 

Celelalte domenii cuprind o paletă diversificată de activități specifice fiecărui 

domeniu de activitate cu un impact considerabil asupra dezvoltării economice și sociale ale 

județului.  

 În contextul de redresare a activității postcovid -19, vor continua măsurile de 

sprijinire a reluării activităților economice afectate, precum și prin schemele de ajutor 

de stat pentru investiții noi și garanții de stat pentru credite, pentru reintegrarea pe piața 

muncii a angajaților din sectoarele afectate de pandemia de COVID-19. 

În acest sens, unele acțiuni deja au fost realizate la nivel de județ, ca de 

exemplu, Bursele locurilor de muncă, organizate în aceasta luna pentru a reduce 

presiunea economică și socială în rândul comunității ca urmare a disponibilizărilor ce 

au avut loc la SC HS TIMBER PRODUCTIONS SRL Siret   

Criza provocată de Covid-19 a scos în evidență importanța reformelor și a 

investițiilor în domeniul sănătății dar și a rezilienței economice, sociale și instituționale, în 

scopul, creșterii nivelului de pregătire pentru situații de criză și a capacității de reacție, prin 

asigurarea continuității activității, a accesibilității și capacității sistemelor de sănătate și 

îngrijire. 
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De asemenea, reformele și investițiile vor promova antreprenoriatul, economia 

socială, dezvoltarea de infrastructuri și de transporturi sustenabile, reindustrializarea care 

să atenueze efectul crizei provocate de COVID-19 asupra economiei naționale și implicit a 

economiei județului Suceava. 

Pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport și de utilități, a 

celei din educație, sănătate, agricultură, mediu sau energie, vor fi implementate proiecte 

din fonduri guvernamentale  PNDR, PNDL; CNI;  Programul Anghel Saligny și prin 

Programul Operațional Regional și celelalte programe europene.  

Unitățile administrativ-teritoriale, de la nivelul județului au depus 508 proiecte prin 

programe guvernamentale proiecte sau se află în diferite faze de implementare, un număr 

total de astfel : 

-137 proiecte care vizează modernizarea și reabilitarea drumurilor municipale/ 

orășenești și comunale.  

- 87 de proiecte care vizează dezvoltarea rețelei de canalizare la nivelul fiecărei 

unități administrativ-teritoriale  

- 101 proiecte demarate de autoritățile publice locale la nivelul județului Suceava 

care reabilitare /reparare și modernizarea infrastructurii școlare,  

-    5 proiecte din cadrul Programului național de creșe.  

- 34 de proiecte accesate de autoritățile publice locale în Programul național al 

sistemului sanitar, care constă în activități de reabilitare a dispensarelor, centrelor medicale 

și spitalelor,  

 - 41 proiecte au ca obiective de investiții dezvoltarea la nivel județean a 

infrastructurii sportive.  

 - 2 proiecte  au în vedere construirea de locuințe pentru specialiști, în municipiul 

Câmpulung Moldovenesc și orașul Gura Humorului. 

 - 17 proiecte pentru accesarea de fonduri pentru lucrări de consolidare și reabilitare a 

monumentelor istorice de patrimoniu cultural.  

- 16 proiecte care vizează renovarea termoficării și reabilitarea energetică a 

imobilelor.  
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-20 proiecte derulate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, care au 

avut alte obiective de investiții precum rețea de gaze, naturale, stații de epurare, etc  

- 48 proiecte sunt derulate de autoritățile publice locale prin diverse alte programe de 

investiții  

Consiliul Județean Suceava are 34 proiecte în implementare din care.  

- 18 proiecte din fondurile CJ și  guvernamentale . PNDL, PNI Angel Saligny 

- 16 cu finanțări europene, prin POR , POCA, POAT și POC  Romania -Ucraina 

  Situația stadiului implementării proiectelor la nivelul UAT–urilor va fi monitorizată 

semestrial.  

Instituția Prefectului va monitoriza semestrial și prezenta în ședințe ale Colegiului 

prefectural modul de realizare a principalelor obiective ale activității ale autorităților 

publice locale si județene și ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor pe 

domeniul din responsabilitate al fiecăruia de la nivelul județului Suceava, precum :  

- reformarea sistemului fiscal–bugetar ca etapă esențială pentru a atinge un cadru 

favorabil creșterii economice și consolidării fiscale; 

- reformarea sistemului de sănătate care să conducă la îmbunătățirea speranței de 

viață, la creșterea calității vieții și la îmbunătățirea accesului pacienților la un sistem public 

de sănătate modern și eficient. Având în vedere că sistemul de sănătate se află în fața unei 

duble provocări pentru că pe lângă nevoia de reformă structurală trebuie să răspundă crizei 

fără precedent cauzată de pandemia de COVID -19, a cărei durată nu poate fi încă 

estimată,  se impune o preocupare susținută.  

Tot în contextul pandemiei generată de virusul SARS-Cov 2 a determinat trecerea 

educației în mediul online și a adus în prim plan nevoia de a accelera o serie de reforme 

structurale–digitalizarea, personalizarea, educarea, debirocratizarea, structurarea și 

adecvarea curriculumului, concentrarea pe competențe cheie și adaptarea la cerințele 

actuale ale societății aflată în transformare accentuată, aspecte ce au făcut mai vizibile 

clivajele între diverse medii sociale. Acestea constituie motive serioase pentru revenirea 
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școlii post pandemie în format fizic și acordarea unei atenții deosebite asupra măsurilor 

remediale; 

- valorificarea potențialului important al județului pe care îl are industria turismului 

având în vedere impactul negativ generat de pandemia de COVID-19 și pentru a compensa 

pierderile înregistrate; 

- valorificarea resurselor minerale și a celor agricole din zona montană și de șes a 

județului Suceava prin creșterea competitivității sectorului agricol și alimentar precum și 

prin  promovarea produselor din zonă; 

- valorificarea, conservarea, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural 

și promovarea valorilor identității culturale românești și a minorităților naționale;   

- dezvoltarea calității vieții comunităților și reducerea disparităților rural- urban și 

îmbunătățirea standardelor de locuit, a serviciilor prestate pentru cetățeni prin consolidarea 

capacității de implementare a proiectelor de investiții de către administrațiile publice 

locale;  

- dezvoltarea sistemului de asigurare a siguranței individului și comunității precum și 

consolidarea capacității de prevenție și de reacție/intervenție imediată în gestionarea 

situațiilor de urgență; 

- continuarea și consolidarea relațiilor de parteneriat dintre județul Suceava cu  

regiuni din state UE și a celor de colaborare transfrontalieră cu adaptarea cooperării la 

noile provocări gestionate de pandemia de COVID-19. 

 

Prin realizarea acțiunilor propuse de dumneavoastră, în baza cărora a fost elaborat 

PLANUL DE ACȚIUNI pe anul 2022 la nivelul județului Suceava, pentru fiecare 

domeniu de activitate contribuiți efectiv la implementarea obiectivelor Programului de 

Guvernare 2021-2024. 

Instituția Prefectului va monitoriza semestrial modul de implementare a fiecărei 

acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor mai sus menționate, a dificultăților 

întâmpinate și a măsurilor legale ce se vor lua pentru îndeplinirea acestora la temenele 

stabilite. 



Suceava str. Ştefan cel Mare nr.33  prefsv@prefecturasuceava.ro  https://sv.prefectura.mai.gov.ro  6

Din aceste considerente, vă adresez rugămintea să vă implicați cu deosebită 

responsabilitate pe segmentul specific activității instituției pe care o reprezentați, în vedere 

realizării acțiunilor pe care le-ați propus pentru următoarea perioadă din acest an.  

În situația în care veți întâmpina greutăți în decursul realizării acțiunilor propuse, vă 

rugăm să solicitați sprijin Instituției Prefectului care vă asigură de toată disponibilitatea în 

soluționarea  demersurilor dumneavoastră . 

 

După aprobarea în ședința Colegiului Prefectural, de astăzi, 23 februarie 2022, 

Planul de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de 

Guvernare 2021 -2024, la nivelul județului Suceava, va fi pus la dispoziția tuturor celor 

interesați și va fi postat pe site-ul Instituției Prefectului – județul Suceava. 

În acest sens, dau citire Hotărârii nr. 1 a Colegiului Prefectural al județului  

Suceava din data de 23.02. 2022. 

 

 

P R E F E C T, 

 

Gheorghe - Alexandru MOLDOVAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


