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 R O M Â N I A 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SUCEAVA 
 

 

SINTEZA 

EVALUĂRII PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU REALIZAREA  

ÎN JUDEȚUL SUCEAVA A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN  

PROGRAMUL DE GUVERNARE 2020-2024,  LA SEMESTRUL I 2022 

 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava a elaborat Planul de acţiuni pentru anul 

2022 în vederea realizării în judeţul Suceava a obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 2021-2024, care a fost prezentat și aprobat în ședința Colegiului Prefectural 

din luna februarie, în conformitate cu prevederile art. 253 lit. b) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și ale art.6, pct. 2 lit. c) din  

Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Obiectivele și acțiunile propuse pentru realizarea acestora au avut în vedere 

priorităţile de dezvoltare ale judeţului în conformitate cu Programele nationale pe 

domenii de activitate  specifice pentru fiecare politică sectorială. 

Instituția Prefectului monitorizează semestrial modul de implementare a fiecărei 

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

legale ce se impun a fi luate pentru îndeplinirea acestora la temenele stabilite. 

Planul de acţiuni pentru anul 2022 în vederea realizării în judeţul 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 acţiuni, propuse de 

serviciile publice deconcentrate, de alte instituții centrale organizate la nivel județean și de 

Consiliul județean Suceava.  
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Până data de 30 iunie, actiunile cuprinse în Planul de Acțiuni pe anul 2022 pentru 

realizarea obiectivelor Programului de Guvernare pentru anul 2021-2024, la nivelul 

județului Suceava au fost realizate conform termenelor și responsabilităților  de la 

nivelul fiecărei instituții. 

În continuare, facem o sumară descriere a acțiunilor derulate în această perioadă, 

însă având în vedere evenimentele de la granița județului și contextul pandemic în care am 

continuat sa ne aflăm, o mare parte a eforturilor și responsabilității instituțiilor a fost 

concentrată asupra gestionării situațiilor create pentru diminuarea și chiar eliminarea 

oricărui  efect negativ asupra  activității și vieții cetățenilor. 

În domeniul finanțelor publice, Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Suceava a continuat transpunerea în practică a politicii de administrare fiscală privind 

combaterea evaziunii şi fraudei fiscale. Activitatea s-a focalizat asupra încurajării plăților 

voluntare, prin îndrumarea și asistența contribuabililor, notificarea și informarea privind 

facilitățile fiscale de care aceștia pot beneficia conform prevederilor legale.  

La data de 30.06.2022 principalii indicatori privind gradul de conformare voluntară 

la plata obligaţiilor fiscale (valoric), inclusiv plăți parțiale a fost de 82,65% iar gradul de 

depunere voluntară a declaraţiilor a fost  de 94,91% 

La data de 30.06.2022 principalii indicatori privind gradul de realizare al 

programului de încasări venituri bugetare nete, indicator cumulat pentru primele 6 luni ale 

anului 2022 a fost de 100,09%. În primele 6 luni ale anului 2022, veniturile bugetare 

încasate au fost de 1.511,39 milioane lei, cu 1,35 milioane lei peste nivelul programat de 

1.510,04 milioane lei. Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane juridice  a 

fost de 55,43%  iar la persoane fizice a fost de 35,62%. 

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

bunuri mobile şi imobile), în perioada 01.01-30.06.2022, a fost încasată suma de 

63.520.769 lei, reprezentând 4,20% din total venituri bugetare încasate. 

 Pentru realizarea unor programe și proiecte majore  care să sprijine reziliența, 

nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de 

creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri alocate pentru România în 
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cadrul acestui mecanism, valoarea proiectelor aprobate la finanțare prin Programul 

Național de Redresare și reziliență  PNRR în județul Suceava este de un miliard de 

euro. 

Prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, autoritățile locale din 

județul Suceava vor beneficia de finanțări în valoare de 600 de milioane de euro pentru 

proiecte de apă, canalizare, gaz și drumuri, din care 220 de milioane sunt pentru aducțiuni 

de gaz metan în 37 de localități. 

Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în 

perioada 2014-2020”, finanțat prin intermediul Programului Operațional Infrastructură 

Mare (POIM), cu o valoare de aproximativ 243,4 mil. euro (105,7 milioane pentru apă 

potabilă și 128,7 milioane - canalizare), va face posibilă conectarea la sistemul de apă și 

canalizare a peste 200.000 locuitori, fiind implementat în 14 unități administrativ 

teritoriale  din județul Suceava. 

 Acțiunile cuprinse la capitolul economie antreprenoriat și turism vizează 

dezvoltarea formelor de turism și identificarea de noi oportunități de dezvoltare în vederea  

stimulării creșterii circulației turistice interne și internaționale. 

Pentru promovarea potențialului turistic al județului Suceava pe plan internațional și 

pentru consolidarea și extinderea pieței turistice, Consiliul Județean Suceava a participat, 

în perioada luna martie 2022, la cea de 45-a ediție a Târgului Internaţional de Turism 

MAP – „Le Monde a Paris”. A fost cel mai important eveniment internațional pentru 

vacanțe, călătorii și petrecere a timpului liber din Franța, la care Bucovina a participat 

pentru a doua oară, ediția din acest an reunind peste 250 de expozanți din 26 de țări. 

      Bucovina a fost singura destinație care a promovat meșteșugurile tradiționale.  

            Ca urmare a evoluției pandemiei de COVID-19, Târgul Internațional de Turism 

FERIEN MESSE, Viena, Austria a fost  amânat pentru anul viitor. 

Tot în luna martie 2022, Consiliul Județean Suceava a participat la Târgul 

Internațional de Turism „Salons des Vacances” ce a avut loc la Bruxelles, în Belgia.  

     Județul Suceava  a fost reprezentat pentru prima dată la acest târg de turism, în calitate 

de co-expozant în cadrul standului Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, alături de 
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reprezentanți ai destinațiilor turistice Cluj și Hunedoara, dar și de tour operatori din turism, 

din întreaga țară.  

     Potențialul turistic al județului a fost promovat în rândul publicului belgian, în vederea 

extinderii Bucovinei pe piața turistică belgiană și a creșterii numărului de turiști din această 

țară. Oferta turistică a Bucovinei a trezit atenția publicului belgian prin turismul cultural, 

reprezentat în special de mănăstirile aflate în patrimoniul mondial UNESCO, dar și prin 

multitudinea de trasee de drumeție existente în județ. Foarte căutate au fost stațiunile 

turistice și localitățile care au facilități pentru camping cu rulota. Punctul de atracție a 

standului României au fost demonstrațiile de încondeiere a ouălor. 

Cel mai important eveniment internațional de profil la care Bucovina participă pentru a 

treia oară, a fost Târgul de turism de la Milano - Italia care  în prima zi a fost destinat 

publicului vizitator și în următoarele două zile specialiștilor. Bucovina a atras atenția 

publicului vizitator, dar și a agențiilor și bloggerilor de turism, prin promovarea potențialul 

turistic al județului Suceava, ofertele turistice specifice sărbătorilor pascale, turismului 

cultural, rural și de aventură, pelerinaje, dar și meșteșuguri tradiționale. 

Politica în domeniul mediului, apelor şi pădurilor a vizat gestionarea durabilă şi 

eficientă a resurselor naturale în scopul creşterii beneficiilor economice ale populaţiei; 

asigurarea unui management durabil al apelor, pădurilor şi faunei cinegetice. 

Obiectivele și acțiunile pentru realizarea acestora au urmărit îmbunătăţirea 

infrastructurii de gospodărire a resurselor de apă, diminuarea riscului la dezastre naturale, 

urmărirea respectării legislaţiei de mediu, îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de 

monitorizare a calităţii principalilor indicatori de mediu, intensificarea acţiunilor pentru 

educarea, sensibilizarea şi conştientizarea cetăţeanului faţă de problematica protecţiei 

mediului, conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural. 

În domeniul activităţii silvice au fost realizate lucrări de regenerare pe o suprafață 

de 1.738 ha în vederea implementării Programului multianual pentru regenerarea 

pădurilor în fondul forestier proprietate publică a statului.  
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Procesul de modernizare a infrastructurii de transport de pe teritoriul judeţului 

Suceava a  continuat şi în anul 2022. În acest sens, s-a urmărit atingerea obiectivelor 

majore cuprinse în Planul de acțiuni, precum: 

 reabilitarea/modernizarea drumurilor comunale/judeţene/naţionale;  

 extinderea terminalului de pasageri al Aeroportului „Ştefan cel Mare” Suceava,  

unde până la data de 30 iunie 2022 s-au derulat procedurile de achizitie publică pentru 

executia lucrarilor. 

Pentru creşterea competitivităţii agriculturii judeţului Suceava şi a dezvoltării 

spaţiului rural în anul 2022, s-a urmărit îndeplinirea obiectivilor care vizează valorificarea 

potenţialului agricol, implementarea şi extinderea formelor moderne de organizare în 

sectorul vegetal şi zootehnic, sprijinirea activităţii din domeniul industriei alimentare, 

promovarea şi dezvoltarea agriculturii ecologice şi a produselor tradiţionale.         

În ceea ce privește acordarea sprijinului pentru producătorii agricoli, în Campania 

2022 de primire a cererilor unice de plată s-au înregistrat 43.511 cereri unice de plată 

pentru o suprafață agricolă totală de 206.931,57 ha 

În domeniul muncii și protecției sociale,  obiectivele propuse au fost structurate pe 

patru direcţii: ocuparea forţei de muncă, relații de muncă, sănătate și securitate în  

muncă, sistemul de pensii, asistenţă socială, protecţia familiei şi copilului.  

Obiectivele prioritare în acest domeniu constau în:  

-consolidarea  pieţii muncii şi echilibrarea cererii cu oferta pe piața muncii, care se 

realizează prin stimularea măsurilor active și facilitarea accesului la formare profesională; 

 - intensificarea acţiunilor de control ale instituţiilor abilitate, la agenţii economici 

pe linia modului de respectare a legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă, a securității şi 

sănătății în muncă. 

Asigurarea sustenabilităţii financiare pe termen mediu a sistemului public de pensii 

se concretizează prin acţiuni care vizează implementarea Legii sistemului unitar de pensii; 

gestionarea eficientă și a procesului de depunere de către angajatori a declaraţiilor 

nominale privind obligaţiile de plată în vederea realizării veniturilor bugetului asigurărilor 

sociale de stat. 
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În ceea ce priveşte componentele asistenţă socială şi protecţia familiei şi copilului, 

acţiunile prevăzute în Planul pentru anul 2022, constau în gestionarea drepturilor de 

prestaţii sociale, sprijinirea dezvoltării reţelei de servicii sociale, asigurarea echilibrului 

economic şi financiar al familiilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii copiilor din mediile 

defavorizate, sensibilizarea comunităţii privind problematica copilului aflat în situaţie de 

risc, promovarea drepturilor copilului, combaterea violenţei în familiei și protecția 

persoanelor adulte. 

În domeniul sănătății, activitatea a fost orientată în principal în direcţia realizării 

atribuţiilor şi obiectivelor stabilite prin Programele Naţionale de Sănătate finanţate din 

bugetul Ministerului Sănătăţii şi eficientizarea activităţii de control în sănătate publică. 

În scopul realizării obiectivului protejării sănătății populației împotriva principalelor 

boli care pot fi prevenite prin vaccinare s-au implementat programele naționale de 

vaccinare conform Calendarului Național de Vaccinare. 

În această perioadă, a continuat activitatea de vaccinare COVID – 19.  Au fost 

administrate: 

- 14.291 doze  adulți și 223 doze pediatric  de  vaccin PFIZER 

- 1.257 doze vaccin MODERNA 

- 3.347 doze vaccin JANSSEN 

De asemenea, prin Programul national de supraveghere și control al bolilor 

transmisibile  prioritare au fost realizate 25.019 testări RT –PCR standard, conform 

metodologiei INSP. 

În  vederea eficientizării activității din domeniul de sănătate publică s-au efectuat 

1.564 controale în toate sectoarele de activitate, 32 actiuni tematice  în colaborare cu alte 

autorități cu responsabilitate în acest domeniu, 119 acțiuni de îndrumare și consultanță și 7 

campanii având ca teme de dezbatere priorități de sănătate publică specifice nationale și 

locale.  

 În luna aprilie, CAS Suceava a încheiat procesul de contractare cu furnizorii de 

servicii medico –farmaceutice pentru anul 2022, la nivelul județului fiind încheiate  un 

număr total de 1.036 contracte. Pentru serviciile prestate către asigurați, în baza 

contractelor încheiate cu CAS a fost achitată suma de 389,81 milioane lei  
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Pentru realizarea unei infrastructuri medicale moderne și pentru cresterea capacității 

administrative și de reacție în situații de urgență, au continuat lucrările de 

proiectare/execuție de extindere/reabilitare/modernizare a sectiilor Spitalului Județean de 

Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. 

În ceea ce priveşte domeniul educaţiei, implementarea Programului ”România 

Educată!” – la nivelul învățământului preuniversitar - au fost realizate lucrări de reabilitare 

a infrastructurii serviciilor de educație timpurie. 

Prin coordonarea de către Inspectoratul Școlar Județean a modului de organizare și 

desfășurare a examenele naționale și a examenul de bacalaureat sesiunea iunie–iulie au 

fost obținute rezultate bune, chiar remarcabile. Rata de promovabilitate la examenul de 

bacalaureat a fost de 81% pentru această sesiune.  A doua  sesiunea  care  se va desfășura 

în perioada august –septembrie se află în plin proces de pregătire.  

Tot în această perioadă au fost derulate etapele locale, județene  ale olimpiadelor 

școlare care, de asemenea, au avut rezultate, remarcabile, iar prin participarea la 

olimpiadele naționale, elevii de la școlile din județul Suceava au obținut 196 de premii și 

mențiuni.  

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar inițiat de Ministerul 

Educației a fost implementat  în 15 unități de învățământ de stat de nivel gimnazial din 

județul Suceava, evaluate ca având un risc crescut  de abandon școlar. 

La Campania Națională ”Școala Europeană” prin care au fost implementate 

proiecte și programe din domeniul ”noilor educații”, un număr de 9 unități școlare au 

primit Certificatul de Școală Europeană. 

Promovarea politicilor publice în domeniul tineretului şi sportului se concretizează 

prin dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de tineret la nivel judeţean, încurajarea 

sportului de performanţă şi a celui de masă, implicarea tinerilor în viaţa comunităţii.  

Cultura, ca factor important în procesul de dezvoltare durabilă reprezintă un 

instrument esenţial în realizarea coeziunii sociale.  

La nivelul judeţului Suceava, obiectivele stabilite în domeniul cultural, vizează în 

principal: implicarea activă în aplicarea şi urmărirea respectării legislaţiei în vigoare 
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privind protejarea şi punerea în valoare a  patrimoniului cultural naţional, întărirea 

colaborării cu autorităţile publice şi instituţiile cu atribuţii în domeniu,  

În această perioadă s-au desfăşurat  manifestările cultural - artistice pe teritoriul 

judeţului, conform Calendarului aferent anului 2022.  

 Pentru organizarea Conferinței ICOM–ICR-2, acțiune de amploare internațională, 

ce se va desfășura în septembrie 2023, Muzeul Național al Bucovinei derulează toate 

acțiunile din etapele  pregătitoare. 

În această perioadă au fost parcurse etapele procesului de recensământ al populației 

și locuințelor. Din datele statistice  a reieșit că 33 de localități au procente de recenzare 

mai mici decât cel general pe județ, de 97,45%, iar în alte 65 de localități populația 

recenzată este mai mare decât cea estimată la 1 decembrie 2021, astfel că aceste localități 

se înregistrează cu un grad de recenzare de peste 100%. 

          După cum știți, etapa de colectare a datelor de către recenzori, prin interviuri față-în-

față, a fost prelungită până la data de 31 iulie a.c., în localitățile în care nu s-a finalizat 

recenzarea.  Am făcut apel la populație, în mass media, fac un apel și pe această cale  la  

locuitorii județului care nu au fost recenzați la această dată să răspundă, prin facilitarea 

accesului recenzorilor în clădiri și tratarea acestora cu decență. 

Domeniul afacerilor interne este unul dintre cele mai importante componente 

vizate în Programul de Guvernare 2021-2024, ce presupune prestarea unui serviciu public 

de bază pentru populaţie, cu finalitate în asigurarea securităţii şi siguranţei cetăţeanului. 

Structurile Ministerului Afacerilor Interne de la nivelul judeţului au prezentat 

permanent rapoarte cu privire la misiunile specifice în care sunt angrenate pentru 

asigurarea ordinii şi liniştii publice, scopul determinant al acestora vizând respectarea 

măsurilor dispuse prin acte ale Guvernului României sau ale CNCCI. Totodată, aceste 

acțiuni au vizat creșterea gradului de siguranță al cetățenilor prin acţiuni preventive, 

menite să asigure un climat de siguranță publică.  

În domeniul preventiv, în semestrul I al anului 2022, Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență „Bucovina” al județului Suceava a desfășurat 993 controale de prevenire pe linia 

situaţiilor de urgenţă. Pe timpul desfăşurării acestora au fost constatate 3.204 deficienţe, 
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230 fiind remediate în timpul controlului. Au fost aplicate un număr de 328 amenzi în 

cuantum de 345,2 mii lei și 2.644 avertismente. 

În domeniul operativ, în semestrul I al anului 2022, Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență „Bucovina” al județului Suceava a înregistrat 7670 intervenții, din care: 

• 771 incendii 

• 4.050 intervenții la asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat,. 

• 161 intervenții pentru asistența persoanelor 

• 1.422 alte situații de urgență, din care 1339 în contextul epidemiei de COVID-19 

• 848 alte intervenții salvări de animale,  misiuni transport apă menajeră,  misiuni de 

asigurare/supraveghere zonă probabilă de producere a unei situați ide urgență, alte situații 

de urgență; 

• 4 misiuni de protecție a populației  

• 24 exerciții; 

• 344 recunoașteri în teren; 

     • 46 misiuni de sprijin între subunitățile de intervenție. 

În primul semestru al anului 2022, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 

Suceava s-a întrunit în 37 ședinte, 14 în format fizic și 23 în format online (1 ședință 

ordinară și 36 ședințe extraordinare).  

În contextul evoluției pe teritoriul României a virusului Pestei Porcine Africane 

(PPA), Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Suceava s-a întrunit în cadrul a  2 

ședințe de lucru pentru luarea măsurilor de gestionare eficientă a focarelor de PPA care 

evoluează la nivelul județului Suceava în scopul prevenirii/combaterii acestei zoonoze, în 

care au fost adoptate 2 hotărâri. 

În primul semestru al anului 2022 pe raza județului Suceava au fost identificate 3 

focare de PPA, cu număr de 18 de porci domestici și 28 mistreți, iar pentru prevenirea 

răspândirii PPA au fost vânați 87 de porci mistreți din 6 fonduri de vânătoare. 

Pentru o bună gestionare a situaţiilor de urgenţă, pentru diminuarea sau limitarea 

efectelor fenomenelor meteo-hidrologice periculoase care s-au manifestat pe teritoriul 

județului Suceava în primul semestru al anului 2022, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Suceava a adoptat 37 hotărâri. 
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În semestrul I al anului 2022, ca urmare a manifestării fenomenelor meteo-

hidrologice periculoase, s-au constituit comisii mixte care au constatat și evaluat pagubele 

produse în 12 unități administrativ-teritoriale afectate.  În baza datelor din cele 12 de 

procese verbale de constatare și evaluare a pagubelor încheiate în teren și a celor 3 note de 

constatare încheiate la obiective de infrastructură publică, Grupul de Suport Tehnic privind 

apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la 

construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale din judeţul Suceava a întocmit 4 rapoarte 

de sinteză, cu o suma estimată a pagubelor de 4.377,60 mii lei. 

În perioada de referință, Instituția Prefectului-județul Suceava în calitate de inițiator, 

a înaintat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: 

- Proiectul Hotărârii de Guvern privind alocarea sumei de 2.252.795 lei din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, 

pentru Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, necesară asigurării continuității 

furnizării energiei termice în sistem centralizat, în perioada 15 februarie 2022 - 15 mai 

2022; 

- Proiectul Hotărârii de Guvern privind alocarea sumei de 4.862.460 lei din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, către 

orașul Siret, județul Suceava, pentru plata ratelor și dobânzilor din anul 2022 aferente unui 

credit angajat la Trezoreria Statului în vederea susținerii programelor de dezvoltare cu 

fonduri externe, aflate în derulare, care necesită cofinanțare locală. 

În calitate de Președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, 

Prefectul județului Suceava a aprobat în primul semestru al anului 2022:  

- Planul de măsuri și acțiuni al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 
Suceava specifice sezonului cald; 

- Planuri de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice 

periculoase de la cele 114 unități administrativ-teritoriale având ca efect producerea de 

inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări 

accidentale pe cursurile de apă întocmite de comitetele locale pentru situații de urgență. 



Suceava str. Ştefan cel Mare nr.33  prefsv@prefecturasuceava.ro https://sv.prefectura.mai.gov.ro  11

La solicitarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Comitetul Ministerial 

pentru Situații de Urgență a  fost emis ordin de  prefect pentru  constituirea comisiilor 

mixte de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate 

şanţuri şi rigole în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, la 

nivelul judeţului Suceava, în baza căruia au fost efectuate verificări privind: 

- modul în care au fost realizate măsurile și lucrările stabilite la verificările efectuate 

în anul 2021; 

 - existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile 

cursurilor de apă precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor care prin 

antrenare pot conduce la obturarea scurgerii; 

 - existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din apropierea 

zonelor locuite; 

 - modul în care au fost realizate/întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor 

pluviale în localităţi, precum și cursurile de apă pe raza localităților; 

 - zonele nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundații în anul 2021 

(inclusiv cele semnalate de autoritățile publice locale) și stadiul măsurilor și lucrărilor de 

remediere realizate; 

 În urma controalelor efectuate au fost dispuse măsurile la nivel local, pentru 

remedierea deficiențelor. 

În contextul conflictului armat din Ucraina, din 24 februarie 2022, în Punctul de 

Trecere a Frontierei (PTF) Siret s-a înființat Punctul Operativ Avansat (POA),  o structură  

a Ministerului Afacerilor Interne care coordonează operațiunile  din acest punct  .  

 Autoritățile statului român, în parteneriat cu asociații, firme, biserici și simpli 

cetățeni s-au mobilizat  în  toată această perioadă pentru a-i ajuta pe refugiații care  au 

fugit  din calea războiului. 

 Tot din dată de 24.02.2022, data care în Ucraina s-a instituit starea de război 

(conflict armat între Federația Rusă și Ucraina), structurile Poliţiei de Frontieră din judeţul 
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Suceava împreună cu personalul celorlalte structuri M.A.I. (Poliția, Jandarmeria, ISU, IGI) 

au executat misiuni/acțiuni punctuale de cooperare, de asigurare a ordinii și siguranței 

publice etc., în scopul gestionării eficiente a situației apărute.  

În toată această perioadă, autoritățile statului român, asociații, firme, biserici și 

simpli cetățeni s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe refugiații care au fugit din calea 

războiului. 

În conformitate cu prevederile Planului de cooperare încheiat între Serviciul 

Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava şi 

Inspectoratul de Jandarmi Suceava, au fost  executate 577 misiuni pentru identificarea 

persoanelor și grupărilor infracționale implicate în treceri ilegale ale frontierei și referitor 

la traficul de migranți, în contextul conflictului din Ucraina, pe timpul desfășurării 

misiunilor fiind verificate un număr de 1.070 de autovehicule și legitimate un număr de 

1.353 de persoane.  

          În cadrul misiunilor executate în baza planului integrat, au fost depistați 166 cetățeni 

ucraineni și un cetățean din Cipru care au solicitat o formă de protecție (azil), fiind predați 

la C.R.P.C.S.A. Rădăuți și cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „trecerea 

frauduloasa a frontierei de stat”.  

Având în vedere situația specială cu care ne-am confruntat în Vama Siret,  începând 

cu luna februarie au fost executate misiuni specifice de patrulare în Punctul de trecere a 

Frontierei Siret și patrule mixte în zona centrelor de refugiați la care au participat peste 

4000 de jandarmi din județul  Suceava și de la alte unități de jandarmi din țară care au luat 

toate măsurile stabilite conform situației operative de la momentul respectiv.  

      În perioada analizată au fost organizate 3 exerciții de alertare cu subunitățile și un 

exercițiu de alertare cu întreaga unitate, in condițiile de alertei de nivel IV  - ALERTA 

ROȘIE. 

În semestrul I al anului 2022, la nivelul P.T.F - urilor din judeţul Suceava s-a 

înregistrat un  trafic total . 

- de persoane de 1.015.633 din care: 1.008.427 prin P.T.F. Siret rutier şi 7.206 prin 

P.T.F. Vicşani feroviar . 
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-  de mijloace de transport: 292.602 din care 290.857 auto prin P.T.F. Siret rutier şi 

1.745  trenuri prin P.T.F. Vicşani feroviar. 

Activitatea prevenire și combatere a infracționalității transfrontalieră la nivelul 

judeţului Suceava s-a concretizat în 553 (trecere ilegală a frontierei de stat, contrabandă, 

fals și uz de fals, regimul armelor și munițiilor și altele ). 

Au fost constate 59  contravenții în valoare  de 10.325  lei. 

Au fost  confiscate – 280.398 pachete ţigări de provenienţă extra comunitară în 

valoare de 3.654.648 lei  și alte bunuri  (auto) în valoare de 1.155.300 lei. 

 Pentru combaterea criminalităţii transfrontaliere din această perioadă a fost 

intensificată cooperarea cu Detaşamentul de Grăniceri Cernăuţi,  prin  879 comunicări. 

La nivelul judeţului Suceava, Instituția Prefectului-județul Suceava a monitorizat și 

centralizat cheltuielile realizate de UAT - uri pentru gestionarea situației excepționale în 

materie de migrație. Până la 30.06.2022, la nivelul UAT-urile din județ, inclusiv la 

Consiliul Județean Suceava au fost realizate cheltuieli în cuantum de 3.245,22 mii lei. 

În ceea ce privește asigurarea ordinii publice la nivelul județului Suceava, în 

perioada analizată  a fost  întocmit Planul Cadru de asigurare/restabilire a ordinii publice 

în județul Suceava. 

         În această perioadă au fost executate 524 misiuni de asigurare a ordinii publice fiind 

implicați 3.348 jandarmi. 

Acţiunile de politică externă, în prima parte a anului 2022, s-au concretizat în: 

continuarea relaţiilor bilaterale stabilite cu unităţile administrativ - teritoriale din alte ţări, 

schimburi de experienţă, derularea de proiecte în parteneriat, acordarea asistenţei de 

specialitate în vederea încheierii unor parteneriate şi acorduri de colaborare între localităţi 

din judeţul Suceava cu unele similare din alte ţări. 

Astfel, pentru sustenabilitatea parteneriatelor tradiţionale ale judeţului nostru au 

continuat acţiunile comune cu Regiunea Schwaben din Germania, Departamentul 

Mayenne din Franţa, precum şi cu Voievodatul Podkarpackie din Polonia.  

În ceea ce privește parteneriatul cu Regiunea Cernăuți,  știm cu toții contextul in 

care a continuat în această dificilă perioadă prin care trecem. Toate acțiunile desfășurate în 
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această perioadă au avut ca obiectiv major acordarea sprijinului cetățenilor ucraineni 

refugiați. 

Doresc sa fac cunoscut și faptul că în calitate prefect al județului Suceava am 

participat la cea de-a XXV –a sesiune a Comisiei Guvernamentale româno-germane pentru 

problematica etnicilor germani din România, care s-a desfășurat la Berlin în perioada 2-3 

iunie 2022. 

Discuțiile purtate au fost axate pe analiza îndeplinirii proiectelor prevăzute în 

protocoalele încheiate în sesiunile precedente, precum și inițierea unor noi proiecte vizând 

prezervarea și consolidarea identității culturale a persoanelor aparținând minorității 

germane din România.  

Planul anual de acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de 

Guvernare la nivelul judeţului Suceava este monitorizat semestrial, motiv pentru care vă 

adresăm rugămintea încă o dată să vă implicaţi în continuare cu aceeași responsabilitate în 

segmentul specific activităţii instituţiei pe care o conduceţi, în vederea realizării acţiunilor 

pe care le-aţi propus pentru următoarea perioadă din acest an. 

 

 

P R E F E C T, 

 

Gheorghe –Alexandru MOLDOVAN 

 

 

 


