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Plan de acŃiuni pentru realizarea în judeŃ a politicilor naŃionale, politicilor din domeniul afacerilor
europene şi intensificarea relaŃiilor externe, judeŃul Suceava în anul 2015

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Activitate / acŃiune
Monitorizarea
proiectelor
finanŃate din fonduri europene
nerambursabile, implementate
de autorităŃile publice locale
Îndrumarea
şi
sprijinirea
serviciilor publice deconcentrate
pentru promovarea de proiecte
cu finanŃare nerambursabilă
Acordarea
de
consultanŃă
autorităŃilor
publice
pe
problematici de afaceri europene
ActivităŃi de diseminare şi
informare asupra surselor de
finanŃare active UE sau naŃionale

Termen de
realizare a
activităŃii /
acŃiunii

InstituŃia
responsabilă
InstituŃia
Prefectului –
judeŃul Suceava

Semestrial

InstituŃia
Prefectului –
judeŃul Suceava

Permanent

InstituŃia
Prefectului –
judeŃul Suceava
InstituŃia
Prefectului –
judeŃul Suceava

Indicatori
-nr. proiecte monitorizate
- valoare totală proiecte
monitorizate
- nr. de informări către
SPD
- nr. de proiecte
promovate de către SPD
- nr. informări către APL

Permanent

Permanent

1

- nr. informări
- nr. materiale informative
postate pe site

ObservaŃii

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

Implementarea
proiectelor
finanŃate
prin
Programul
NaŃional de Dezvoltare Locală PNDL
Reabilitarea CetăŃii de Scaun şi a
zonei de protecŃie a acesteia
Modernizarea DJ 178, Ilişeşti –
Ciprian
Porumbescu,
km
36+150.00-44+000.00, judeŃul
Suceava
Turism
transfrontalier
de
siguranŃă în munŃii Bucovinei
Medicină în situaŃii şi ocazii de
urgenŃă – răspuns prompt la
provocările transfrontaliere
ÎmbunătăŃirea situaŃiei ecologice
a bazinelor Prutului şi Nistrului
prin îmbunătăŃirea sistemelor de
epurare a
apelor uzate din
CernăuŃi şi Drochia
Folosirea experienŃei europene
în combaterea eroziunii solului
Implementarea de soluŃii eguvernare la nivelul a 15 UATuri din JudeŃul Suceava I
Implementarea de soluŃii eguvernare la nivelul a 15 UATuri din JudeŃul Suceava III
O clădire de patrimoniu-muzeu
pentru mileniul III
ÎmbunătăŃirea
capacităŃii
şi

Consiliul JudeŃean
Suceava

31.12.2015

Consiliul JudeŃean
Suceava

07.08.2015

Consiliul JudeŃean
Suceava

20.07.2015

Consiliul JudeŃean
Suceava

21.07.2015

Consiliul JudeŃean
Suceava

18.06.2015

- nr proiectelor
- stadiul implementării
proiectelor
- stadiul implementări
proiectului
- stadiul implementări
proiectului

- stadiul implementări
proiectului
- stadiul implementări
proiectului
- nr. acŃiuni întreprinse
- stadiul fizic al lucrărilor

Consiliul JudeŃean
Suceava

18.10.2015

Consiliul JudeŃean
Suceava

22.06.2015

Consiliul JudeŃean
Suceava
Consiliul JudeŃean
Suceava
Consiliul JudeŃean
Suceava
Consiliul JudeŃean

26.07.2015

-stadiul implementări
proiectului

05.06.2015

-stadiul implementări
proiectului

31.10.2015
04.12.2015
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- nr acŃiuni întreprinse

stadiul implementări
proiectului
- nr acŃiuni efectuate

16.

17.

18

19.

20.

calităŃii sistemului de intervenŃie
în situaŃii de urgenŃă în condiŃii
de iarnă
Monitorizarea
implementării
Programului
“Extinderea
şi

Suceava

reabilitarea infrastructurii de apă
şi apă uzată în judeŃul Suceava”

Consiliul JudeŃean
Suceava

31.12.2015

Consiliul JudeŃean
Suceava

Data finală de
implementare a
proiectului este
31.12.2015

derulat prin POS Mediu – Axa
prioritară 1
Implementarea
proiectului
„Sistem de management integrat
al deşeurilor în judeŃul Suceava”
derulat prin POS Mediu – Axa
prioritară 2
Implementarea a două proiecte
care au fost promovate la
finanŃare în anii anteriori şi se
află în evaluare (Turism montan
în Bucovina şi AsistenŃă tehnică
pentru Centrul intermodal de
transport marfă Suceava)
Pregătirea de noi proiecte de
interes judeŃean în vederea
accesării
de
fonduri
nerambursabile
aferente
programării 2014-2020
Accesarea
de
fonduri
nerambursabile
în
vederea
susŃinerii dezvoltării regionale şi
locale

-stadiul implementări
proiectului

-stadiul implementări
proiectului

- stadiul implementări
proiectului
Consiliul JudeŃean
Suceava

31.12.2015

- nr. de proiecte
promovate

Consiliul JudeŃean
Suceava

31.12.2015

Consiliul JudeŃean
Suceava

31.12.2015
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- valoarea fondurilor
accesate

21.

22.

23

24.

25.

Actualizarea
secŃiunii
de
InstituŃia
specialitate
a
site-ului Prefectului JudeŃul
www.prefecturasuceava.ro
Suceava
Realizarea, publicarea pe site şi
transmiterea către UAT, SPD şi
InstituŃia
ONG din judeŃ, a Buletinului Prefectului JudeŃul
informativ privind problematica
Suceava
de afaceri europene
Organizarea
unor
forme
specifice
de
consultanŃă
(întâlniri,
seminarii,
cercuri,
mese rotunde etc. ) privind
modalităŃile
concrete
de
realizare a parteneriatelor şi
Inspectoratul Şcolar
redactarea
documentaŃiilor
JudeŃean Suceava
pentru obŃinerea finanŃărilor
europene,
prin programul
Erasmus +,
Program al
Comisiei Europene în Domeniul
EducaŃiei şi Formării Profesionale
Continue
Organizarea şi desfăşurarea
campaniei de informare pentru
aplicarea noilor generaŃii de
Inspectoratul Şcolar
programe
2014-2020,
prin
JudeŃean Suceava
participarea
instituŃională
la
mobilităŃile europene, pe baza
prioritizării nevoilor de formare
Diseminarea
rezultatelor
Inspectoratul Şcolar
unităŃilor şcolare implicate în
JudeŃean Suceava
proiecte
comunitare
şi

Permanent

- nr. de materiale
informative postate
- nr. buletine informative
transmise

Lunar

- nr. de evenimente
organizate
- nr de participaŃi

Conform graficului
de activităŃi

- nr de campanii de
informare
Permanent

Permanent
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- nr. exemple bune
practici
- nr de parteneriate

încheiate

prezentarea exemplelor
de
bune practici de la beneficiarii de
parteneriate
şi
mobilităŃi
individuale
pentru
ultimele
proiecte ale Programului LLP,
dar şi cele aprobate prin
Programul Erasmus+
26.

27.

28.

29.

Implementarea
proiectelor
POSDRU în care IŞJ Suceava
este beneficiar sau partener.

Inspectoratul Şcolar
JudeŃean Suceava

Conform
calendarelor
activităŃilor

Program
de
formare
a
inspectorilor de muncă conform
proiectului PHARE RO 03/IB/SO01
„Întărirea
capacităŃii
InspecŃiei Muncii de a controla
ITM Suceava
aplicarea legislaŃiei naŃionale
prin care s-a transpus acquis-ul
comunitar
din
domeniul
relaŃiilor de muncă”.
MenŃinerea
unui
dialog
permanent
între
instituŃiile
InstituŃia
responsabile
cu promovarea
surselor
de
finanŃare
şi Prefectului –judeŃul
implementarea proiectelor
Suceava
ministere
- AutorităŃi de
management
Diseminarea informaŃiilor
şi
InstituŃia
acordare de consultanŃă privind
Prefectului –judeŃul
instrumentele
de
finanŃare
Suceava
potenŃialilor
beneficiari
–

- nr. proiecte
implementate
- stadiul implementării
proiectelor
- nr. de beneficiari ai
cursului de formare

Trimestrul I – IV
2015

Permanent

Permanent
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- nr de solicitări adresate
AM
- nr de informări din
partea AM spre
diseminare la nivelul
judeŃului
- nr. informări transmise
APL, ONG

30.

31.

32.

33

autorităŃi ale
administraŃiei
publice locale, ONG –uri şi
tuturor celor interesaŃi
în
vederea creşterii gradului de
absorbŃie a
Organizarea de seminarii pentru
prezentarea măsurilor de sprijin
financiar
pentru
agricultori
privind accesarea fondurilor
europene şi pentru promovarea
asocierii
şi
cooperării
în
agricultură
Dezbateri pe teme specifice
privind
dezvoltarea
satului
românesc
Transformarea
gospodăriilor
Ńărăneşti în ferme agricole cu
caracter comercial, formarea şi
consolidarea clasei de mijloc în
spaŃiul rural
Asimilarea fondurilor europene şi
guvernamentale
pentru
dezvoltare rurală

- nr de seminarii
organizate
Camera JudeŃeană
Agricolă Suceava

Camera JudeŃeană
Agricolă Suceava

Trimestrul IV 2015

- nr de participanŃi

Trimestrul IV 2015

- nr dezbaterilor
- tematicile abordate

Camera JudeŃeană
Agricolă Suceava

- nr fermelor
înfiinŃate

agricole

Trimestrul IV 2015

Camera JudeŃeană
Agricolă Suceava

- nr. proiectelor
promovate
Trimestrul IV 2015
- valoarea fondurilor
atrase
Monitorizarea respectării obligaŃiilor asumate prin Tratatul de Aderare şi implementării legislaŃiei europene
34.
Monitorizarea obstacolelor în
- nr barierelor identificate
InstituŃia
calea
liberei
circulaŃiei
a
- modalităŃile prin care
Prefectului Trimestrial
serviciilor şi a dreptului de
acestea au fost eliminate
JudeŃul Suceava
stabilire a persoanelor
35.
Implementarea
prevederilor Banca de Resurse
- nr de acŃiuni realizate
Permanent
cuprinse în Tratatul InternaŃional Genetice Vegetale
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36.

37.

38.

39.

40.

privind
Resursele
Genetice
Vegetale pentru AlimentaŃie şi
Agricultură şi a Planului Global
de AcŃiune al FAO
Coordonarea
activităŃilor
naŃionale desfăşurate în cadrul
Programului
European
de
Resurse Genetice Vegetale
ActivităŃi pentru implementarea
Directivelor Uniunii Europene în
domeniul apelor;
Controlul
şi
monitorizarea
activităŃilor
ce
intră
sub
incidenŃa Directivei 96/61/CE
privind prevenirea si controlul
integrat al poluării (IPPC) şi
implicarea în procedura de
autorizare integrată în scopul
conformării cu prevederile legale
în vigoare şi cu actele de
reglementare emise.
Colaborare interinstituŃională în
scopul verificării şi monitorizării
activităŃilor
care
prezintă
pericole de accidente majore în
care sunt implicate substanŃe
periculoase - Directiva 96/82/CE
(SEVESO II).
Desfăşurarea de acŃiuni de
inspecŃie şi control în scopul
limitării emisiilor în aer de

Suceava

- nr de acŃiuni realizate
Banca de Resurse
Genetice Vegetale

Permanent
- nr. de activităŃi realizate

SGA Suceava

Trimestrul IV 2015
- nr de controale
- nr de autorizaŃii emise

Comisariatul
JudeŃean Suceava
al Gărzii de Mediu

Trimestrul IV 2015

Comisariatul
JudeŃean Suceava
al Gărzii de Mediu

- nr verificări efectuate

Trimestrul IV 2015

Comisariatul
JudeŃean Suceava
al Gărzii de Mediu

Trimestrul IV 2015
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- nr acŃiuni de inspecŃie şi
control

41.

42.

43.

44.

poluanŃi
provenind
de
la
instalaŃiile mari de ardere
(Directiva LCP).
Verificarea
operatorilor
deŃinători/
titulari
ai
instalaŃiilor/activităŃilor ce intră
sub incidenŃa Directivei COV în
scopul limitării emisiilor de
compuşi
organici
volatili
proveniŃi
din
aceste
instalaŃii/activităŃi.
Desfăşurarea de acŃiuni în
scopul combaterii traficului ilicit
cu specii incluse în anexele
Regulamentului
(CE)
nr.
338/1997 şi ale ConvenŃiei
CITES
privind
comerŃul
internaŃional cu specii sălbatice
de faună şi floră pe cale de
dispariŃie
Acordarea
de
servicii
de
informare, orientare şi mediere
privind mobilitatea forŃei de
muncă şi securitatea socială a
lucrătorilor
migranŃi
şi
gestionarea
formularelor
europene E 301, E 302
Organizarea şi desfăşurarea
Săptămânii
Europene
de
Securitate şi Sănătate în Muncă
sub egida AgenŃiei Europene

Comisariatul
JudeŃean Suceava
al Gărzii de Mediu

- nr de verificări efectuate

Trimestrul IV 2015

- nr de acŃiuni realizate

Comisariatul
JudeŃean Suceava
al Gărzii de Mediu

Trimestrul IV 2015

-nr de acŃiuni de
informare
-nr de beneficiari
AJOFM Suceava

2015

ITM
Suceava

Trimestrul III - IV
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- nr de participanŃi
- nr acŃiuni realizate în
cadrul acestui eveniment

pentru Securitate şi Sănătate în
Muncă – „Locuri de muncă
sigure şi sănătoase - Împreună
pentru prevenirea riscurilor”.
45.
Campanie privind verificarea
- nr acŃiuni realizate în
modului de respectare de către
cadrul campaniei
angajatori
a
prevederilor
ITM
- nr beneficiari
Trimestrul II - III
Directivei
96/71/CE
privind
Suceava
detaşarea salariaŃilor în cadrul
prestării de servicii
46.
Asigurarea
controlului
şi
-nr de controale efectuate
supravegherii frontierei de stat
conform
Regulamentului
562/2006,
al
Parlamentului
I.T.P.F. Sighetu
European şi al Consiliului din 15
MarmaŃieiPermanent
martie 2006 de instituire a unui
cod comunitar privind regimul
de trecere a frontierelor de către
persoane (Codul frontierelor
Schengen).
Optimizarea activităŃii de aplicare a reglementărilor corespunzătoare aplicaŃiilor informatice în anumite domenii de
activitate
47.
Monitorizarea
activităŃii
de
- nr înscrieri prin
aplicare
a
reglementărilor
utilizarea aplicaŃiei
corespunzătoare
înscrierilor
O.C.P.I. Suceava
Permanent
drepturilor reale în cartea
funciară
prin
utilizarea
aplicaŃiei informatice „e-Terra”
48.
Extinderea
sistemului
de
InstituŃia
- nr instituŃii care
2015
comunicare
on-line
între Prefectului -judeŃul
utilizează aplicaŃia
autorităŃile administraŃiei publice Suceava Consiliul
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

locale,
serviciilor
publice judeŃean Suceava
deconcentrate şi autorităŃile
judeŃene şi cele centrale
şi
utilizarea aplicaŃiei informatice
„e- Guvernare”
Intensificarea activităŃii de relaŃii internaŃionale
CJ Suceava
- nr vizite/întâlniri
Continuarea Parteneriatului între
InstituŃia
- nr proiecte comune
Regiunea CernăuŃi Ucraina şi
2015
Prefectului - judeŃul
promovate
JudeŃul Suceava România
Suceava
CJ Suceava
- nr vizite/întâlniri
Continuarea
Parteneriatului
InstituŃia
- nr proiecte comune
dintre
Regiunea
Schwaben
2015
Prefectului - judeŃul
promovate
Germania şi judeŃul Suceava
Suceava
CJ Suceava
- nr vizite/întâlniri
Continuarea
Parteneriatului
InstituŃia
- nr proiecte comune
dintre Mayenne –FranŃa şi
2015
Prefectului - judeŃul
promovate
judeŃul Suceava
Suceava
IniŃierea de noi parteneriate cu
CJ Suceava
- nr vizite/întâlniri
alte Ńări din Uniunea Europeană
InstituŃia
- nr proiecte comune
2015
în care se află cetăŃeni români Prefectului - judeŃul
promovate
Suceava
- nr beneficiari
din judeŃul Suceava
Participare la implementarea
- stadiul implementării
cadrului
strategic
pentru Birourile Vamale de
Permanent
la nivel judeŃean
cooperare vamala UE - Ucraina
şi UE - Moldova
Participare la implementarea
-stadiul implementării
cadrului
strategic
pentru Birourile Vamale de
Permanent
la nivel judeŃean
cooperare vamala UE - Ucraina
şi UE - Moldova
Asigurarea
implementării Birourile Vamale de
Permanent
-stadiul implementării
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

acordurilor
bilaterale
de
cooperare la frontieră, încheiate
cu administraŃiile vamale din
Rep. Moldova şi Ucraina
Extinderea
cooperării
şi
dezvoltarea parteneriatelor cu
Ńări din Uniunea Europeană şi
din afara acesteia în vederea
atragerii de noi investiŃii în judeŃ
Dezvoltarea
relaŃiilor
de
colaborare cu sportivii din
Regiunea CernăuŃi (Ucraina) şi
Republica Moldova
Intensificarea
cooperării
bilaterale cu structurile similare
din
Ucraina
în
domeniul
managementului
frontierei
comune
şi
combaterii
criminalităŃii transfrontaliere.
ActivităŃi în cadrul Proiectului
”Playing Clil”, în parteneriat cu
Liceul cu Program Sportiv
Suceava
Schimb de experienŃă şi bune
practici între I.P.J. Suceava şi
poliŃiştii americani din regiunea
Broward County
Seminar
internaŃional
de
prevenire a criminalităŃii primirea unor delegaŃii din
Marea Britanie, Suedia, Letonia,

la nivel judeŃean

- nr întâlniri
- nr investitori

InstituŃia
Prefectului –
judeŃul Suceava

Permanent

DJTS Suceava

2015

- nr sportivi implicaŃi
- nr competiŃii realizate în
parteneriat
- nr acŃiuni comune

I.T.P.F. Sighetu
MarmaŃiei

2015

IPJ Suceava

Trimestrul II – IV
2015

IPJ Suceava

Trimestrul II – IV
2015

-nr. activităŃi
-nr participanŃi

- nr întâlniri

- nr întâlniri
Trimestrul II – IV
2015

IPJ Suceava
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62.

63.

64.

65.

Olanda
Crearea de contacte parteneriale
şi schimb de experienŃă cu
PoliŃia CernăuŃi din Ucraina.
ActivităŃi în cadrul Proiectului
”Playing Clil”, deplasarea unei
delegaŃii
din
cadrul
I.P.J.
Suceava în Spania
ActivităŃi în cadrul Proiectului
”Jeunes Femmes pour egalitee”
- Proiect European Commisssion
- aplicant Asociatia ”Clopot”,
deplasarea unei delegaŃii din
cadrul I.P.J. Suceava în Spania
ActivităŃi în cadrul Proiect
”Grundtvig Learning in Prison”,
deplasarea unei delegaŃii din
cadrul I.P.J. Suceava în Marea
Britanie şi ScoŃia

- nr de întâlniri
IPJ Suceava

Trimestrul II – IV
2015

IPJ Suceava

Trimestrul II – IV
2015

- rezultatele întâlnirii
- exemple bune practici

- rezultatele întâlnirii
- exemple bune practici
Trimestrul II – IV
2015

IPJ Suceava

Trimestrul II – IV
2015

IPJ Suceava

- rezultatele întâlnirii
- exemple bune practici

AVIZAT,
Şef Serviciu
Florin Sinescu
Întocmit,
Consilier afaceri europene
Oana Coşa
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