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I. Contextul general 
 
Potrivit legisla iei, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul  

o conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului  

o asigur , la nivelul jude ului, aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor, a 
ordonan elor şi a hot rârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum 
şi a ordinii publice 

 
Aceste atribu ii principale decurg din: 
 Constitu ia României 
 Programul de Guvernare 
 Legea privind prefectul şi institu ia prefectului nr. 340/2004, cu modific rile şi 

complet rile ulterioare 
 Hot rârea Guvernului României nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 

Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului 
 

În contextul general, conferit de cadrul legislativ şi de Programul de Guvernare, 
scopul definit al Institu iei Prefectului Jude ul Neam  este: „Îndeplinirea, în condi ii 
de eficien ă şi transparen ă, a prerogativelor conferite prin Constitu ie”, cu 
urm toarele obiective generale: 

 
 conducerea eficient  a activit ii serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale 
organizate la nivelul jude ului, asigurarea unui management integrat pentru 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi îmbun t irea calit ii 
acestor servicii 

 realizarea politicilor na ionale privind implementarea acquis-ului comunitar şi 
a planului de m suri pentru intensificarea rela iilor externe 

 creşterea exigen ei în exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor 
administrative emise de autorit ile publice locale 

 gestionarea situa iilor de urgen  şi ini ierea m surilor care se impun pentru 
prevenirea acestora 

 aplicarea actelor normative cu caracter reparatoriu, reprezentarea institu iei 
în cauzele în care este parte; 

 coordonarea activit ilor în domeniul alegerilor 
 modernizarea institu iei – aplicarea politicilor de reform  institu ional  
 eficientizarea serviciilor publice comunitare 
 gestiunea eficient  a resurselor proprii 
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II. Organizarea internă – dotări 
 

Institu ia Prefectului Jude ul Neam , potrivit prevederilor Legii nr. 340/2004 
privind prefectul şi institu ia prefectului şi ale Hot rârii Guvernului nr. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004,  a func ionat în anul 2008 în urm toarea 
structur  organizatoric : 

 Direc ia pentru integrare european , dezvoltare economic  şi conducerea 
serviciilor publice deconcentrate având în structur  

o Compartimentul integrare european  şi rela ii externe 
o Compartimentul dezvoltare economic  şi monitorizarea serviciilor 

publice deconcentrate 
o Compartimentul examinare proiecte bugete şi situa ii financiare 

privind execu ia bugetar   
o Compartimentul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de 

utilit i publice 
o Compartimentul informatic  

 
 Direc ia controlul legalit ii actelor şi contencios administrativ 

o Compartimentul controlul legalit ii actelor şi contencios 
administrativ 

o Compartimentul juridic, reprezentare instan e 
o Compartimentul analiz , documenta ii, fond funciar 
o Compartimentul restituire propriet i 
o Compartiment informare, rela ii publice 
o Compartiment pentru rela ii cu publicul 

 
 Serviciul buget, financiar – contabilitate, resurse umane şi administrativ 

o Compartiment buget, financiar – contabilitate 
o Compartiment resurse umane 
o Comp artimentul achizi ii publice 
o Compartiment administrativ 
 

 Serviciul  public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor 

 Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple 

 Cancelaria prefectului 
 Colegiul prefectural 
 Manager public 
 Audit intern 
 Corpul de control 

 
Această structură a fost actualizată la sfârşitul anului 2008, când a fost 
aprobată o nouă organigramă, un nou stat de func ii şi de personal.  

 

Institu ia Prefectului – Jude ul Neam  are organizate, cu aprobarea ministerului, 
trei oficii prefecturale - la Roman, Tîrgu Neam  şi Bicaz (ultimul aflat în organizare) 
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Statul de func ii al Institu iei Prefectului Jude ul Neam  cuprinde 101 func ii 
publice, din care 40 în cadrul celor dou  servicii publice comunitare. 

Din aceştia: 
- 3  sunt înal i func ionari publici 
- 13 func ionari publici de conducere din care 4 cu statut special 
- 69 func ionari publici de execu ie din care 30 cu statut special 
- 16 reprezint  personal contractual 

    Institu ia Prefectului 
 înal i func ionari publici        3
 directori executivi 2
 şef serviciu 1
 şefi oficii prefecturale 3
 func ii publice de execu ie 40
 cancelaria prefectului 5
 personal contractual 7
TOTAL 61

 Pe lâng  cele 54 de posturi ocupate, mai sunt vacante 3 posturi. 
 

Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple 

 şef serviciu 1
 şef birou 1
 ofi eri 6
 agen i 11
TOTAL 19

 
Serviciul  public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 

 şef serviciu 1
 şef birou 1
 ofi eri 2
 agen i 13
 personal contractual – civil 4
TOTAL 21

 
Referitor la preg tirea profesional  a func ionarilor publici existen i, situa ia este 
urm toarea: 

Preg tire superioar  
din care: 

53

 juridic  24
 economic   9
 administra ie public  8
 alte specialit i 12

Studii superioare de scurt  durat  2
Studii medii 3
Şcoal  profesional  3

TOTAL 61
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Dotare  
Calculatoare               - buc 50
Imprimante                - buc 25
Faxuri                        - buc 4
Scanner                     - buc 1
Laptop                       - buc 3
Videoproiector            - buc 1

 
Re ea intern  
- Re ea local  (Intranet) 100 Mb / secund , UTP. 
- Interconect ri cu alte re ele - Extensie re ea Internet prin  ADSL, 1028 Kb/s 

 
 

III. Conducerea serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei 
publice centrale din subordinea Guvernului, 
organizate la nivelul unită ilor administrativ – 
teritoriale 

 
Obiective specifice: 

1. Eficientizarea monitorizării activită ii serviciilor publice deconcentrate  
2. Armonizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate şi implementarea 

programelor, strategiilor şi planurilor de ac iune ale Guvernului, prin Colegiul 
Prefectural 

3. Colaborarea cu serviciile  publice deconcentrate şi organiza iile sindicale şi 
patronale din jude  în vederea asigur rii unui climat de pace socială şi 
prevenire şi mediere a conflictelor sociale 

 
 

      1. Eficientizarea monitorizării activită ii serviciilor publice deconcentrate 
 
Activită i desfăşurate pentru atingerea acestui obiectiv 
  
Monitorizarea s-a realizat prin compartimentul de specialitate al prefectului în 

vederea realiz rii ac iunilor cuprinse în „Planul anual de ac iuni pentru realizarea 
obiectivelor din Programul de Guvernare” şi s-a concretizat în: 

 
a) rapoarte lunare  
b) rapoarte trimestriale şi cumulat de la începutul anului, când se 

realizeaz  documentul intitulat “Realizarea măsurilor din Planul de 
ac iuni pentru realizarea obiectivelor din Programul de 
Guvernare”. 
Acest Plan de ac iuni a fost elaborat ini ial la începutul anului cumulând 

 programele  serviciilor publice deconcentrate,  ac iunile sucursalelor / filialelor jude ene 
ale companiilor na ionale, ale Consiliului Jude ean precum şi ale autorit ilor 
administra iei publice locale. 
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  Au fost prioritare urm toarele obiective: 
- implementarea strategiei în domeniul comunic rii / disemin rii de 

informa ie european  
- modernizarea şi dezvoltarea localit ilor 
- sus inerea în continuare a reformei în administra ie şi reforma 

institu ional  
- realizarea m surilor de protec ie şi asisten  social  
- ameliorarea st rii de s n tate a popula iei 

 
c) examinarea proiectelor bugetelor şi a situa iilor financiare privind 

execu ia bugetar  întocmite de serviciile publice deconcentrate de c tre 
grupul de lucru constituit prin ordin al prefectului, avizul fiind emis pe 
baza referatului prezentat de specialiştii care formeaz  acest grup 

 
d) ac iuni ale serviciilor publice deconcentrate, dispuse prin ordin al 

prefectului: 
o privind constituirea unor comisii de verificare : 

- pentru solu ionarea unor peti ii şi sesiz ri 
- pentru evaluarea unor pagube produse de inunda ii, de alunec ri 

de teren 
- a stadiului de preg tire şi autorizare a unit ilor de înv mânt 

pentru începerea unui nou an şcolar 
- a stadiului de realizare a lucr rilor executate din fonduri alocate 

prin Programul de dezvoltare a infrastructurii rurale (OG7/2006) 
o privind salubrizarea localit ilor şi a cursurilor de ap , a Lacului de 

acumulare de la Izvoru Muntelui şi a V ii Bistri ei 
 

e) întâlniri de lucru pe diferite tematici aflate în aten ie sau pe tematici 
dispuse de Guvern, precum: 

- procesul de reform  în educa ie şi derularea Programului 
guvernamental de investi ii, repara ii, consolid ri şi utilit i în şcoli;  

- întâlnire cu reprezentan ii Autorit ii de S n tate Public , ai Casei 
de Asigur ri de S n tate, medicilor de familie şi ai Unit ii de 
Implementare   cu privire la implementarea „Programului na ional 
de evaluare a st rii de s n tate a popula iei”; 

- participarea la dezbaterea public  a „Planului jude ean de 
gestionare a deşeurilor”; 

- preg tirea şi derularea Programului European de Ajutorare a 
Persoanelor Dezavantajate; 

- gestionarea fenomenelor pe perioada rece – a fost semnat un 
protocol de colaborare între  Poli ia Rutier , Sec ia Drumuri 
Na ionale, Serviciul de Ambulan , administratorul Drumurilor 
Jude ene şi Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen . 

 
f) întâlniri periodice în comisii şi comitete 

 
Constituit  prin ordin al prefectului, Comisia jude eană în domeniul 

egalită ii de şanse între femei şi bărba i s-a întrunit în mai multe şedin e de lucru, 
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având ca scop analizarea modul de aplicare a legisla iei în domeniu, de c tre institu iile 
responsabile. În luna august reuniunea COJES a avut invita i de la Agen ia Na ional  
pentru Egalitatea de Şanse în cadrul Anului European al Egalit ii de Şanse pentru To i. 

 
Comisia Jude eană privind Incluziunea Socială a avut întâlniri la  sediul 

Institu iei Prefectului în cadrul c rora s-au prezentat: 
- Mecanismul na ional pentru promovarea incluziunii sociale în România 
- Procesul incluziunii sociale în Europa şi în România 
- Planul jude ean în domeniul incluziunii sociale şi protec iei sociale – 

monitorizarea stadiului de implementare 
 

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice s-a întâlnit pentru analizarea problemelor cu caracter socio-economic care 
privesc persoanele vârstnice şi elaborarea de propuneri pentru solu ionarea acestor 
probleme. 
 

Biroul Jude ean pentru Romi a elaborat Planul de măsuri pentru 
aplicarea Strategiei de îmbunătă ire a situa iei romilor. În jude ul nostru s-a 
ac ionat pentru rezolvarea problemelor comunitare precum: ob inerea de documente de 
identitate pentru cei care nu de ineau acte, preg tirea şi profesionalizarea exper ilor 
pentru romi, rezolvarea unor cazuri pentru ob inerea unor titluri de proprietate, 
formarea de mediatori şcolari romi sub directa îndrumare a Inspectoratului Şcolar 
Jude ean, formarea de mediatori sanitari sub coordonarea Autorit ii de S n tate 
Public , întâlniri lunare ale prefectului cu liderii comunit ilor de romi precum şi 
rezolvarea unor probleme punctuale ale romilor care au apelat la autorit i. 

 
g) analize, informări asupra activită ii serviciilor publice 

deconcentrate 
Institu ia Prefectului Jude ul Neam  a pus accentul mai ales pe urm toarele 

aspecte: 
- urm rirea modului cum a fost organizat  aplicarea unor acte normative 

complexe, care au presupus concentrarea unor resurse umane şi materiale 
mai importante, şi / sau coordonarea eforturilor mai multor servicii publice 
deconcentrate 

- realizarea programelor guvernamentale şi / sau sectoriale 
 

În cele ce urmeaz  sunt enun ate cele mai importante ac iuni desf şurate de 
serviciile publice deconcentrate, care au fost monitorizate în mod special şi au beneficiat 
de parteneriatul institu iei noastre pentru realizarea lor: 

 
Inspectoratul Şcolar al Jude ului Neam  

 
- În strâns  colaborare cu Consiliul Jude ean Neam , Inspectoratul Şcolar 

Jude ean, Oficiul pentru Protec ia Consumatorului s-a organizat monitorizarea, 
s pt mânal , a modului de aplicare în teritoriu a Programului guvernamental 
„Cornul şi laptele” în aplicarea  OUG nr. 96/2002 şi s-au propus analize şi 
m suri pentru înl turarea disfunc iilor semnalate. 
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- Un interes deosebit a fost acordat preg tirii unit ilor şcolare pentru începerea 
noului an de înv mânt 2008-2009. Analizele privind stadiul de preg tire, 
ob inerea avizelor sanitare de func ionare, realizarea m surilor din programele 
de conformare (acolo unde nu s-a putut acorda avizul sanitar de func ionare) s-
au realizat atât în Colegiul Prefectural, cât şi în teren, unde au fost trimise 
echipe comune de evaluare. 

- Institu ia Prefectului şi Inspectoratul Şcolar au asigurat periodic monitorizarea 
stadiului lucr rilor finan ate din bugetul Ministerului Educa iei şi Cercet rii şi din 
sumele alocate din Fondul de rezerv  bugetar  la dispozi ia Guvernului pentru 
unele unit i administrativ teritoriale (investi ii, consolid ri, reabilit ri, repara ii 
capitale, asigurarea utilit ilor pentru unit ile de înv mânt etc.) 

- Organizarea, în parteneriat, a „S pt mânii excelen ei în educa ie” eveniment în 
cadrul c ruia au fost premia i olimpicii jude ului. 

 
Autoritatea de Sănătate Publică 

 
- O deosebit  aten ie a fost acordat  Programului na ional de evaluare a st rii de 

s n tate în asisten a medical  primar . La şedin ele Unit ii Jude ene de 
Implementare a Programului a participat un reprezentant al conducerii 
institu iei. A fost propus şi realizat un program de activit i pentru popularizarea 
programului şi conştientizarea popula iei s  se prezinte la medicii de familie 
pentru evaluarea în cadrul PNESS. Lunar, Institu ia Prefectului – Jude ul Neam  
a primit informa ii cu privire la derularea acestui program, iar în ultimul 
trimestru al anului s-a lucrat în parteneriat pentru redistruibuirea taloanelor 
returnate c tre beneficiari. 

 
Direc ia de Muncă şi Incluziune Socială Neam  

 
- A fost monitorizat atent modul cum sunt acordate ajutoarele pentru înc lzire, 

cum este mediatizat acest program guvernamental de sprijinire a popula iei cu 
mai pu ine resurse financiare; de asemenea s-au dispus verific ri ale modului 
cum este aplicat  în teritoriu Legea nr. 416/2001 a venitului minim garantat, iar 
rezultatele acestor controale au fost mediatizate în cadrul conferin elor de pres  
comune organizate de institu ia noastr  şi DMIS.  

 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Neam  
 

- S-a asigurat o bun  colaborare a Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  cu 
Autoritatea de S n tate Public  şi Agen ia de Protec ie a Mediului  în campaniile 
de verificare a condi iilor privind securitatea şi s n tatea lucr torilor; 

- Totodat  a fost monitorizat modul în care s-au desf şurat sesiunile de 
informare şi conştientizare a angajatorilor şi lucr torilor din IMM-uri cu privire la 
promovarea bunelor practici de securitate şi s n tate în munc  (proiect Phare). 

 
Inspectoratul Jude ean de Poli ie 

 
- S-a urm rit modul în care s-au desfî şurat campaniile de prevenire a 

conducerii autovehiculelor sub influen a alcoolului „Alcohol  / drugs”  - 
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- Efectivele Inspectoratul Jude ean de Poli ie au spijinit men inerea ordinii şi 
liniştii publice pe perioada campaniilor electorale cu ocazia alegerilor locale 
şi a celor pentru Parlament.  

 
Casa Jude eană de Pensii Neam  

 
- O activitate important , care s-a realizat prin colaborarea mai multor servicii 

publice deconcentrate, o constituie implementarea programului de scanare a 
carnetelor de munc  în vederea informatiz rii istoricului perioadelor de 
asigurare; 

 
Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

 
- A beneficiat de parteneriatul institu iei noastre în campania de Promovare a 

FEADR – (prezentarea axelor şi oportunit ilor de finan are, atât în rândul 
primarilor şi poten ialilor beneficiari, la nivelul tuturor localit ilor). 

- Am r spuns unei solicit ri venite din partea conducerii APDRP Neam  şi s-a 
dispus, prin ordin al prefectului, constituirea unui Birou de Suport Tehnic care 
s  sprijine cu informa ii şi s  consilieze persoanele care vor s  beneficieze de 
finan ri în domeniul agricol. 

 
 
Agen ia de Plă i şi Interven ii pentru Agricultură – Centrul Jude ean Neam  

 
- Institu ia Prefectului – Jude ul Neam  a soliocitat rapoarte periodice cu privire la 

mecanismul de solicitare, verificare şi plat  prin Agen ia de Pl i şi Interven ie 
în Agricultur  

 
 
Direc ia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 

 
- Institu ia Prefectului a fost partener  a Direc iei pentru Agricultur  şi Dezvoltare 

Rural  în ac iunile de promovare şi informare a comunit ilor locale şi a 
poten ialilor beneficiari ai Programul Na ional de Dezvoltare Rural  şi ai 
Programului Fermierul II. 

 
 
Direc ia Generală a Finan elor Publice 

 
- S-a participat  la mai multe întâlniri de lucru ale Direc iei Generale a Finan elor 

Publice  cu contribuabilii din jude , în scopul prezent rii şi dezbaterii 
modific rilor de legisla ie fiscal  generate de statutul de ar  membr  a Uniunii 
Europene 
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Agen ia de Protec ie a Mediului  
 

- Implementarea la nivel jude ean a planurilor şi programelor finan ate din 
bugetul de stat, fonduri comunitare, fonduri ale altor organisme interna ionale  
(cele 35 de proiecte la nivelul jude ului despre care Institu ia Prefectului este 
informat  trimestrial cu privire la stadiul acestora) 

 
 

Agen ia Jude eană pentru Ocuparea For ei de Muncă 
 

- S-a dispus monitorizarea atent  a modului de organizare şi rezultatelor celor 
dou  Caravane ale ocup rii - pentru romi şi caravana ocup rii în mediul rural. 

- În cadrul Parteneriatul jude ean pentru ocuparea for ei de munc  şi incluziune 
social  s-au conturat 3 proiecte în vederea acces rii Fondului Social European şi 
Modernizarea Serviciului Public de Ocupare. 

 
Direc ia Jude eană pentru Sport 

 
- S-a sprijinit parteneriatul şi protocoalele de colaborare cu Inspectoratul 

Jude ean de Poli ie, Centrul de Prevenire şi Consiliere Anti-Drog,  Agen ia de 
Tineret, Inspectoratul Şcolar, în derularea Calendarului Sportiv şi pentru 
marcarea unor zile speciale precum Ziua Sportului Pentru To i, Ziua Mondial  a 
Mersului pe Jos. 

 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Neam   

 
- Ac iunile de igienizare a cursurilor de ap : cea mai important  ac iune a avut ca 

int  igienizarea Lacului de acumulare Izvorul Muntelui şi a V ii Bistri ei, în 
aceast  campanie zeci de tone de deşeuri fiind scoase din albia Bistri ei; 

- De asemenea s-au realizat controale, în  parteneriat cu Garda de Mediu, pentru 
verificarea modului de depozitare a materialului lemnos, controale dispuse prin 
ordin al prefectului. 

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare
Întocmirea Planului anual de ac iuni 
pentru realizarea obiectivelor din 
Programul de Guvernare 

Planul anual de ac iuni pentru realizarea 
obiectivelor din Programul de Guvernare 

95%

Informarea Institu iei Prefectului 
lunar şi trimestrial de c tre serviciile 
publice deconcentrate - 384 de 
rapoarte  

- 351 de rapoarte de activitate transmise 
de serviciile publice deconcentrate 

91%

Întâlniri de lucru cu şefii serviciilor 
publice deconcentrate ori de câte ori 
este nevoie 

- 35 de întâlniri de lucru cu şefii serviciilor 
publice deconcentrate, pe diferite domenii 
de activitate 

100%

Participarea la toate ac iunile 
serviciilor publice deconcentrate 

 -participarea reprezentan ilor Institu iei 
Prefectului la ac iuni ale serviciilor publice 
deconcentrate 

100%
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Realizarea programelor proprii de 
activitate 

- îndeplinirea indicatorilor de c tre 
serviciile publice deconcentrate 

95%

Realizarea obiectivelor Strategiei de 
îmbun t ire a situa iei romilor la 
nivel jude ean 

- colaborarea dintre institu iile publice 
responsabile în vederea integr rii romilor 
şi rezolv rii situa iilor punctual ap rute 

95%

Gestionarea problemelor 
persoanelor vârstnice 

- colaborarea institu ional  pentru 
rezolvarea problemelor vârstnicilor  12 
întâlniri 

100%

 
 
 

2. Armonizarea activită ii serviciilor publice deconcentrate şi 
implementarea programelor, strategiilor şi planurilor de ac iune ale 
Guvernului, prin Colegiul Prefectural 

 
 
 

       Activită i desfăşurate pentru atingerea acestui obiectiv  
 
 Armonizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate şi implementarea 
programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de ac iune ale Guvernului s-a f cut şi 
prin intermediul Colegiului Prefectural.  
 

La nivelul jude ului nostru: 
- Colegiul s-a întrunit în fiecare lun , prin grija secretariatului tehnic, fiind 

supuse spre analiz  stadiul de implementare a programelor şi a planurilor 
de ac iune de la nivelul jude ului pe diferite domenii de activitate.  

- Au fost stabilite m suri pentru îmbun t irea activit ii în domeniul 
analizat, prin hot râri ale Colegiului prefectural, dac  a fost cazul, cu 
termene şi responsabilit i.  

- S-a urm rit îndeplinirea m surilor stabilite, de c tre institu ia implicat  şi 
secretariatul Colegiului Prefectural. 

 
          Teme discutate pe parcursul anului 2008 
 

 Rolul Direc iei de Munc  şi Incluziune Social  Neam  în aplicarea politicilor şi 
strategiilor din domeniul asisten ei sociale, prin aplicarea prevederilor legislative 
privind acordarea şi plata presta iilor sociale la nivelul jude ului 

 
 Raport privind stadiul efectu rii pl ilor aferente anului 2007 c tre fermieri şi 

depunerea cererilor de plat  pentru anul 2008 
 

 Stadiul realiz rii lucr rilor din înv mânt aprobate din fonduri guvernamentale 
pentru anul 2008 

 
 Evaluarea modului de aplicare a legisla iei în domeniul autoriz rii lucr rilor de 

construc ii de c tre compartimentele de specialitate ale autorit ilor administra iei 
publice locale   
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 Contribu ia Inspectoratului Şcolar Jude ean Neam  şi a Casei Corpului Didactic la 

formarea cadrelor didactice şi evaluatorilor din sistemul educa ional 
 

 Prezentarea rezultatelor etapei care s-a scurs de la declanşarea programului de   
verificare a situa iei salubriz rii cursurilor de ap  de pe teritoriul jude ului Neam . 
 

 Raport al Direc iei Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor 
 

 Situa ia unit ilor de industrie alimentar , a depozitelor şi unit ilor alimentare 
înregistrate sanitar veterinar – autorizate şi cu programe de restructurare/ 
modernizare pentru conformitate 

 
 Nout i organizatorice aduse de Legea nr. 1/2008 pentru modificarea Ordonan ei 

nr. 42/2004 privind organizarea activit ii sanitar-veterinare şi pentru siguran a 
alimentelor. 
 

 Informare cu privire la evolu ia st rii infrac ionale în jude ul Neam  
 

 Informare cu privire la activitatea de regenerare a p durilor în prim vara anului 
2008 

 
 Informare cu privire la modul cum sunt respectate condi iile sanitare veterinare 

din târgurile de animale, pie ele agroalimentare, unit ile de t iere, procesare, 
depozitare, valorificare şi de alimenta ie public  în perioada premerg toare 
S rb torilor Pascale  

 
 Prezentarea programului de lucr ri de îmbun t iri funciare din cadrul 

capacit ilor de combatere a eroziunii solului şi a celor din cadrul capacit ilor de 
desecare 

 
 Stadiul lucr rilor de refacere a locuin elor şi infrastructurii dup  inunda ii 

 
 Rezultatele controalelor efectuate de c tre Garda Na ional  de Mediu  - 

Comisariatul Jude ean Neam  pentru verificarea respect rii prevederilor legale 
referitoare la îndeplinirea obliga iilor autorit ilor administra iei publice locale, a 
agen ilor economici şi a persoanelor fizice privind salubrizarea localit ilor, a 
cursurilor de ap  şi a c ilor de comunica ie; rezultatele controlului efectuat în 
Parcul Na ional Ceahl u 

 
 Informare privind situa ia autoriz rii din punct de vedere sanitar a unit ilor de 

înv mânt la data de 28.08.2008 
 

 Prezentarea cadrului dat de Legea nr. 123/2008 pentru o alimenta ie s n toas  
în unit ile de înv mânt preuniversitar 

 
 Informare privind aplicarea m surilor stabilite pentru deschiderea în bune condi ii 

a noului an şcolar 2008 – 2009 
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 Carduri europene de s n tate  şi formulare europene 

 
 Prezentarea situa iei privind pia a muncii – realit i şi perspective 

 
 Stadiul derul rii Programului  European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate 

 
 Raport privind mecanismul de solicitare, verificare şi plat  prin Agen ia de Pl i şi 

Interven ie în Agricultur  
 

 Evaluare asupra modului de derulare a rezultatelor Programului Na ional de 
Evaluare a St rii de S n tate în asisten a sanitar  primar  în jude ul Neam  

 
 Prezentarea şi aprobarea Programului comun de men inere a viabilit ii 

drumurilor na ionale şi de interes local, pe timp de iarn  
 

 Aspecte ale gestion rii deşeurilor municipale în jude ul Neam  
 
Au fost adoptate dou  hot râri ale Colegiului Prefectural  
 

- Pentru aprobarea Planului de ac iuni pentru realizarea obiectivelor din Programul 
de Guvernare la nivelul jude ului 

 
- Pentru aprobarea Programului de control cu privire la gospod rirea localit ilor şi 

salubrizarea cursurilor de ap  
 
 

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

Întâlniri lunare ale Colegiului 
Prefectural 

11 şedin e de lucru 92%

Analizarea unor probleme de interes şi 
stabilirea de m suri pentru 
îmbun t irea activit ii în domeniul 
analizat 

25 de tematici dezb tute 100%

Stabilirea de m suri pentru 
îmbun t irea activit ii prin hot râri 
ale Colegiului Prefectural (când este 
cazul) 

2 hot râri ale Colegiului Prefectural 100%

 
 
3. Colaborarea cu serviciile  publice deconcentrate, organiza iile 

sindicale şi patronale din jude  în vederea asigurării unui climat de 
pace socială şi prevenire şi mediere a conflictelor sociale 

 
Activită i desfăşurate pentru atingerea acestui obiectiv  
În cursul anului 2008, activitatea Comisiei de Dialog Social s-a concretizat în: 
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a) 10 şedin e ordinare, organizate conform prevederilor legale, la nivelul 
jude ului 

b) 3 întâlniri în afara Comisiei, la cererea sindicatelor, pentru 
dezamorsarea unor st ri conflictuale punctuale  

c) primirea, analizarea şi transmiterea spre organele locale, jude ene şi 
centrale a problemelor prezentate de grupurile care au manifestat în 
fa a sediului Institu iei Prefectului 

 
a) Teme analizate în cadrul şedin elor ordinare ale Comisiei de Dialog 

Social: 
 

- m suri necesare pentru men inerea pe pia  a produc torilor români de 
îngr ş minte chimice 

 
- posibilitatea semn rii unor contracte colective de munc  între autorit ile 

administra iei publice locale şi func ionarii publici/personalul contractual  
 

- preg tirea acord rii subven iei pentru înc lzire – organizarea procesului, 
diseminarea informa iei necesare publicului, documentele solicitate – şi derularea 
efectiv  a acord rii subven iei; date privind num rul de persoane beneficiare, 
sumele acordate şi sursele financiare 

 
- munca f r  forme legale 

 
- informare cu privire la amânarea creşterilor salariale din sectorul bugetar 

 
- realizarea indicatorilor activit ii fiscale şi bugetare la nivelul jude ului  

 
- activitatea Agen iei Jude ene pentru Ocuparea For ei de Munc  Neam  pentru 

realizarea programelor de ocupare a for ei de munc  şi de formare profesional . 
Colaborarea acestei institu ii cu partenerii sociali, pentru crearea de noi locuri de 
munc , în mod special în zonele defavorizate, gestionarea locurilor de munc  
 
 
În afara Comisiei de Dialog Social, la cererea uneia din cele trei păr i, 
Institu ia prefectului şi unele servicii publice deconcentrate au 
participat la întâlniri precum: 
 

- medierea conflictului declanşat de Sindicatul Poli iştilor Comunitari din Prim ria 
Municipiului Piatra Neam  

 
- m suri pentru men inerea, în condi ii de eficien  a activit ii sta iunilor de 

cercetare în agricultur    
 

b) Au fost primite, analizate şi transmise spre organele locale, 
jude ene şi centrale problemele prezentate de grupurile care au 
manifestat în fa a sediului Institu iei Prefectului 
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Ac iunile de protest desf şurate pe parcursul anului 2008 au fost ale: 
 

- pensionarilor -  pentru reevaluarea punctului de pensie şi ridicarea nivelului 
pensiei corelativ cu creşterea pre urilor, modificarea Legii 19/2000 în sensul 
aplic rii unitare a acesteia, rediscutarea actelor normative care genereaz  
categorii privilegiate de pensionari, consultarea CES la elaborarea actelor 
normative 

 
- sindicatului  AZOCHIM S VINEŞTI - pentru g sirea unor solu ii de men inere a 

pre ului la gazele naturale, stabilirea de facilit i la plata gazului metan şi energiei 
electrice pentru produc torii de îngr ş minte chimice, stabilirea unei strategii 
viabile pentru dezvoltarea unei politici performante pentru agricultura 
româneasc    

 
- sindicatului din CNS „Cartel ALFA” – Uniunea Sindical  Teritorial  Filiala Neam  - 

pentru punerea în practic  a angajamentului ferm luat de Guvern, de a creşte 
salariul minim pe economie la 540 RON începând cu data de 1 iulie 2008  

 
- sindicatului din Sta iunea de Cercetare Dezvoltare Agricol  Secuieni, fa  de 

retroced rile de terenuri aflate în administrarea Academiei de Ştiin e Agricole şi 
Silvice 

 
- sindicatului cadrelor didactice  apar inând F.S.L.I. -  pentru major ri salariale 

 
 

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

Întâlniri ale Comisiei de Dialog 
Social în şedin e ordinare conform 
legisla iei  

10 şedin e organizate 83%

Întâlniri ori de câte ori este 
necesar, în afara şedin elor 
ordinare 

3 întâlniri de mediere conflicte sau 
de analiz  a unor probleme 
punctuale 

100%

În cazul ac iunilor de protest, 
discutarea cu reprezentan ii 
protestatarilor şi transmiterea 
cererilor formulate organelor 
centrale, jude ene sau locale, 
dup  caz 

Medierea în cazul a 5 ac iuni de 
protest – pichet ri, greve de 
avertisment 

100%

 
 

IV. Realizarea politicilor na ionale în domeniul 
implementării acquis-ului comunitar şi de intensificare a 
rela iilor externe 

 
Dup  aderarea României la Uniunea European , activit ile compartimentului de 

integrare european  s-au concentrat pe urm toarele obiective specifice: 
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1. Comunicarea informa iei europene către administra ia publică 

locală ;  
2. Valorificarea surselor de finan are şi accesare a fondurilor 

europene de dezvoltare locală   
3. Rela ia cu organiza iile neguvernamentale  

 
1. Comunicarea informa iei europene către administra ia publică locală, 
prin asumarea urmatoarelor obiective :  
  

 Creşterea gradului de informare, conştientizare şi în elegere în rândul 
poten ialilor beneficiari, cu privire la oportunit ile de finan are oferite de 
instrumentele structurale  

 Crearea şi consolidarea încrederii cet enilor, prin asigurarea transparen ei şi 
disponibilit ii informa iilor privind procedurile şi mecanismele de accesare a 
fondurilor 

 
     Activită i desfăşurate pentru atingerea acestor obiective :   
 

A. Îndeplinirea acquis-ului comunitar, prin ac iuni ale serviciilor publice 
menite s  respecte legisla ia armonizat  

 
o La solicitarea Inspectoratului Social Regional Nord Est Bac u, Institu ia 

Prefectului jude ului Neam  a înso it, al turi de Autoritatea de S n tate 
Public  Neam , misiunea de inspec ie cu tema :” Respectarea prevederilor 
legale privind admiterea şi îngrijirea persoanelor vârstnice in centre 
reziden iale”: Ac iunea s-a desf şurat îin perioada 17.11.2008-21.11.2008 
şi a constat în verificarea respect rii legisla iei, conform Anexei 2 din 
Ordinul MMFES nr.246/2006,  la  Centrul Social „Pietricica”, aflat in 
administrarea Consiliului local Piatra Neam . A fost întocmit un Raport 
preliminar de inspec ie, semnat de c tre toate institu iile implicate. 

 
B.    Aplicarea legisla iei comunitare, privind realizarea unui stoc de interven ie 

pentru pia a agricol  comun  – Regulamentul CEE nr.3149/1992, modificat şi 
completat de Regulamentul CEE nr.1127/2007  

o Derularea, la nivelul jude ului Neam , a PEAD ( Programul european  de 
furnizare de produse alimentare în beneficiul persoanelor cele mai 
defavorizate), constând in distribuirea unor cantit i de zah r şi f in , 
provenind din stocurile de interven ie ale Comunit ii Europene, conform 
HG nr. 410/2008, privind stabilirea specifica iilor şi punerea în aplicare a 
planurilor anuale 2008 şi 2009. Programul a fost coordonat de Institu ia 
Prefectului, iar parteneri în implementare au fost: DADR Neam , APIA 
Neam , DGASPC Neam . Rezultatele programului s-au concretizat în 
distribuirea, la nivelul jude ului, c tre grupul int  ( beneficiari ai venitului 
minim garantat , pensionari agricoli si persoane ce beneficiaz  de ajutor 
în centre reziden iale) a  unor cantit i de 261155  kg f in  si 856651 kg. 
zah r, în perioada 09.09.2008 – 18.12.2008.  
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C.    Ac iuni de promovare a fondurilor structurale , prin :  
 

 - Organizarea unor seminarii de prezentare a oportunită ilor de finan are 
prin fondurile structurale :  
 

o Compartimentul de integrare european  din cadrul Institu iei Prefectului  a 
organizat, în parteneriat cu Centrul EUROPE DIRECT NORD EST,   Agen ia pentru 
Dezvoltare Regional  Nord Est şi Agen ia Regional  pentru Protec ia Mediului 
Bac u la data de 8 decembrie  2008 , seminarul de informare : Politicile de 
mediu şi dezvoltarea turismului la nivel local – solu ii şi oportunită i ”, 
privind oportunit ile de finan are oferite prin : 

- Programul Opera ional Regional pentru Axa 5 : Restaurarea si valorificarea 
durabila a patrimoniului cultural,  

- Fondul de Mediu – Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de 
înc lzire, cu sisteme energetice neconven ionale   

- FEADR – Încurajarea activit ilor turistice ( M sura 3.1.3 din PNDR). La întâlnirea   
au participat 54 de reprezentan ii ai autorit ilor publice locale, firme de 
consultan , servicii publice deconcentrate şi organiza ii neguveranmentale - 
membri ai Grupului de lucru pe teme  europene 

 
o Ac iuni de informare curent :”  Informa ie în sprijinul ideii tale” - 

sesiuni de informare bilunare, îin parteneriat cu serviciile publice 
deconcentrate şi organismele intermediare, pe domenii de finan are : 
educa ie şi formare profesional , dezvoltare rural , s n tate, incluziune 
social  şi egalitate de şanse; s-au realizat sesiuni interactive pentru: 
prezentarea cererii de finan are, a criteriilor de eligibilitate, selec ie şi 
evaluare strategic , prezentarea  unor modele de buna practic / proiecte 
de succes.   

o Participarea la seminarii/ conferin e dedicate promovării 
fondurilor structurale: 24-25 iulie 2008, Iaşi – „Instruire pentru 
poten ialii beneficiari – „Sprijin pentru elaborarea propunerilor de 
finan are din Fondul Social European”; participarea la şedin a  
Consor iului Regional, PHARE TVET,   la data de 2 septembrie 2008, la 
Iaşi , la monitorizarea programelor PRAI, PLAI şi PAS – 2008 ;  11 
decembrie 2008 , Piatra Neam  –  „ Conferin a REGIO – Un an de la 
lansare” , organizat  de ADR NE. 

 
D. Organizarea /participarea  la sesiuni de informare pe teme europene  
 

o Organizarea unor  caravane de informare, în parteneriat cu serviciile 
publice deconcentrate, organisme intermediare şi autorit i publice locale:  
 derularea, în luna octombrie 2008 a campaniei de informare „ 

ROAD SHOW ROMANIA 2008 – Cetă enia europeană...Nu 
doar cuvinte, ci drepturi concrete „ – campanie itineranta de 
informare, organizata de Comisia Europeana, dedicata promov rii 
conceptului de cet enie europeana. Evenimentul, a avut loc în data 
de 1 octombrie 2008, între orele 10,00 – 18,00, iar amplasamentul 
ales s  g zduiasc  standul de prezentare al campaniei a fost  Pia a 
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 „Caravana Inovării 2008”, proiect ini iat de Autoritatea Na ional  
pentru Cercetare Ştiin ific , pentru creşterea competitivit ii 
companiilor româneşti şi încurajarea parteneriatelor cu firmele private 
si administra iile publice. Ini iativa este în consonan  cu Strategia de 
la  Lisabona, iar seminarul care a avut loc la Piatra Neam , la 21 
octombrie 2008, a reunit 32 de reprezentan i ai cercet rii aplicate din 
institute na ionale  si reprezentan i ai mediului de afaceri din jude ul 
Neam . Domeniile abordate, in vederea realiz rii de parteneriate au 
vizat utilizarea de tehnologii inovative in domeniul: certific rii 
produselor, agriculturii ecologice, surselor de energie alternativ , 
industriei chimico-farmaceutice, etc    

 
 Organizarea unor seminarii/ mese rotunde/ expozi ie de 

publica ii, pentru promovarea institu iilor şi valorilor europene,  în 
parteneriat cu Centrul Regional de Informare European  şi 
Inspectoratul Şcolar Jude ean, cu participarea institu iilor de 
înv mânt din jude : 

 
 21 septembrie  -  Ziua Interna ională a Păcii -  Politica de 

extindere şi securitate comun  a Uniunii Europene; 
 1 Octombrie - Ziua interna ională a persoanelor de vârsta a 

treia – schimb de experien  cu reprezentan ii pensionarilor din 35 
de jude e, eveniment având ca partener Institu ia Prefectului – 
Jude ul Neam ; 

 5 octombrie - Ziua Mondială a Educatorilor Seminar şi expozi ie 
de publica ii în perioada 1-10 octombrie 2008; 

 24 octombrie - Ziua Na iunilor Unite; Dezbatere, expozi ie de 
publica ii; Participarea la dezbaterea public  organizat  de Prim ria 
Tîrgu Neam  cu tema : „Prevenirea abandonului familial şi 
şcolar” 

 15 noiembrie - Ziua Na ională fără Tutun  - în intervalul 3-14 
noiembrie 2008 s-a desf şurat Campania de informare, expozi ii şi 
publica ii: Prevenirea consumului de droguri legale (tutun, alcool); 

 15 – 17 noiembrie 2008 : „Zilele europene ale Dezvoltării „, 
 20 noiembrie - Ziua adoptării de către ONU a conven iei 

privind drepturile copilului  
 1 – 8 decembrie 2008: Dezbatere şi expozi ie de publica ii - 

Drepturi şi libertă i fundamentale în jurispruden a CEDO; 
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 10 decembrie - Ziua protec iei juridice a drepturilor omului; 
 30 decembrie - Ziua interna ională a persoanelor cu 

dizabilită i 
 
E.  Întocmirea  şi monitorizarea trimestrial  a Planului de ac iune privind 

accesarea fondurilor structurale  la solicitarea MIRA, prin implicarea : 
 
 - Institu iei Prefectului - Jude ul Neam , Direc iei pentru Dezvoltare Rural , din cadrul 
DADR Neam  , Direc iei de Munc  şi Protec ie Social  Neam , Direc iei Sanitar Veterinare 
şi pentru Siguran a Alimentelor, Camerei de Comer  şi Industrie Neam , Inspectoratului 
Şcolar Neam , Agen iei de Protec ie a Mediului Neam , CTICI IMMC Neam ,organisme 
intermediare -  ADR OI  NE, OI POS Mediu Bac u, OI POS DRU NE , UR POS DRU NE .  

S-au realizat dou  monitoriz ri trimestriale  ( 18 martie si 28 iulie 2008), num rul 
total de ac iuni fiind 84 ( 41 – Trimestrul I si 43 – Trimestrul II)  

 
 

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare

Întocmirea si monitorizarea 
trimestriala a  Planului de 

ac iune privind accesarea 
fondurilor structurale 

112 de ac iuni de promovare 
privind accesarea fondurilor 
structurale : 
- 38 de ac iuni in trimestrul III 
2008 ; 
- 84 de ac iuni in trimestrul IV 
2008 

 

100%

Campanii /sesiuni de informare pe 
teme europene  : 

 Valori europene ; 
 Politici, institu ii europene; 
 Evenimente din calendarul 

european 
 Accesare fonduri 

structurale 
 

- 2 campanii de informare la nivel 
de jude ; 

 
- 28  ac iuni de informare 
european  – seminarii, mese 
rotunde, particip ri la manifest ri 
specifice 

100%

 
 

2. Valorificarea oportunită ilor de finan are şi accesarea fondurilor 
europene de modernizare a administra iei publice locale  

 
 

    Principalele activită i derulate pentru atingerea acestui obiectiv : 
 

Realizarea de c tre Institu ia Prefectului de parteneriate pe proiecte, pe domenii de 
interes pentru comunit ile locale : gestionarea situa iilor  de urgen , îmbun t irea 
activit ii poli iei comunitare, eviden a popula iei, dezvoltarea parteneriatelor pentru 
accesarea fondurilor structurale, realizarea de strategii de dezvoltare local . 
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Astfel, în cadrul  ultimului program   PHARE,  dedicat administra iei  publice locale 

Fondul de modernizare pentru administra ia publică jude ul Neam  a depus un 
num r de 38 de proiecte, Institu ia Prefectului fiind  partener  in 17 proiecte. Din 
proiectele depuse jude ul nostru a câştigat 8 proiecte, institu ia noastr  fiind partener  
la 7 dintre acestea. 
 

nr. 
crt. 

Solicitant Titlu durata 
luni 

Suma 
grant 

solicitată
euro 

1 Consiliul local 
Stani a  

Îmbun t irea managementului 
serviciului pentru situa ii de urgen  din 
comuna Stani a  

10 80788  

2 Consiliul local 
Poiana Teiului  

Comandament local pentru situa ii de 
urgen  Poiana Teiului  

12 76208  

3 Consiliul local 
Tirgu Neamt  

Dotarea serviciilor de voluntariat pentru 
situa ii de urgen  a oraşului Tîrgu 
Neam   

8 109845  

4 Consiliul local  
P str veni  

Managementul serviciului de voluntariat 
peentru situa ii de urgen  în comuna 
P str veni  

10 90400  

5 Consiliul local 
Dobreni  

Îmbun t irea managementului 
prevenirii şi gestion rii situa iilor de 
urgen  din comuna Dobreni  

12 91680  

6 Consiliul local 
M rgineni  

Managementul serviciului de gestionare 
a deşeurilor solide – comuna M rgineni  

10 83800  

7. Consiliul local 
Pipirig  

Modernizarea serviciului pentru situa ii 
de urgen  din comuna Pipirig  

12 88000  

8. Consiliul local 
Cîndesti  

Realizarea infrastructurii de colectare 
selectiv  a deşeurilor solide în comuna 
Cîndesti  

12 110000  

  
 Ca partener în aceste proiecte, Institu ia Prefectului a participat la 
implementarea acestora, prin activit i specifice :  

 asigurarea vizibilit ii proiectelor, realizarea materialelor informative şi a 
sesiunilor de formare şi instruire  pentru beneficiarii proiectelor, stabilirea de 
parteneriate şi colabor ri durabile la nivel local, sprijin în elaborarea de strategii 
locale, realizarea unor proceduri, efectuarea unor schimburi de bune practici 
pentru diseminarea rezultatelor proiectelor, întocmirea rapoartelor financiare si 
tehnice pentru proiectele finan ate prin FMAPL; 

 Acordarea de consultan  autorit ilor publice locale şi organiza iilor 
neguvernamentale, prin diseminarea informa iilor referitoare la oportunit ile de 
finan are externe şi din fonduri guvernamentale, precum şi cu privire la 
conturarea unor proiecte in domeniul dezvolt rii rurale şi a resurselor umane; 
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Institu ia Prefectului - Jude ul Neam  a fundamentat 4 idei de proiecte pe 
PODCA, pe care le-a transmis Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pentru 
ob inerea co-finan rii. 
 

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

Finalizarea implement rii 
proiectelor finan ate prin Fondul 
de modernizare pentru 
administra ia publică PHARE 
2005  si 2006  

- au fost lansate toate cele 8 proiecte; 
- au fost realizate  toate sesiunile  de 
formare pentru beneficiarii proiectelor; 
-  Institu ia  prefectului a coordonat un 
seminar de bune practici, privind 
rezultatele proiectelor derulate prin 
FMAPL  
 

100% 

Diseminarea informa iilor cu 
privire finan ări externe şi din 
fonduri guvernamentale pe 
proiecte 

S-au transmis 6 circulare autorit ilor 
locale şi s-a acordat consultan  în 14 
de cazuri 

100%

Elaborarea unor proiecte pe 
PODCA 

Transmiterea a 4 idei de proiecte c tre 
MIRA pentru ob inerea co-finan rii 

100%

 
 

2. Rela ia cu organiza iile neguvernamentale  
 
  Activită i realizate: parteneriate, seminarii/conferin e, baze de date. 
 

  - Finalizarea, în luna septembrie 2008, a  proiectului regional (jude ele Iaşi, Neam  şi 
Botoşani) „Re eaua interinstitu ională Antidrog – model de ac iune pentru 
protec ia copilului împotriva consumului de droguri” (decembrie 2007 – octombrie 
2008), al turi de Consiliul Jude ean Neam , Inspectoratul Jude ean de Jandarmi Neam , 
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Neam , Prim ria Municipiului Piatra Neam , Inspectoratul 
Şcolar Jude ean Neam , Direc ia General  de Asisten  Social  şi Protec ia Copilului Neam , 
Organiza ia Salva i Copiii – Filiala Neam , Autoritatea de S n tate Public  Neam  - Biroul de 
Promovare a S n t ii, Direc ia Jude ean  pentru Tineret Neam , Serviciul de Proba iune de 
pe lâng  Tribunalul Neam , Protopopiatul Piatra Neam , Biblioteca Jude ean  G.T. Kirileanu, 
Asocia ia Român  Anti-SIDA, Asocia ia Caritas Roman;  
 - participarea pe data de 5  septembrie 2008,  la Tab ra de dezbateri „ Educa ie civică 
şi democra ie„, organizat  de Asocia ia Pro Democra ia, Prim ria Tîrgu Neam  , 
Inspectoratul Şcolar Jude ean, seminar g zduit de Liceul Teologic din comuna Agapia  
 - Participarea pe data de 10 septembrie 2008 la seminarul „ Monitoarele oficiale 
jude ene, instrument eficient de informare a cetă enilor cu privire la actele 
administra iei publice locale”, în cadrul proiectului „Consolidarea democra iei in 
României PHARE 2005”, derulat de APADOR – CH şi Societatea Academic  Român  ;  
 - Implicarea în proiectul Funda iei pentru Dezvoltarea Societ ii Civile, îin promovarea 
portalului www.stiriong.ro, prin diseminarea informa iilor c tre organiza iile 
neguvernamentale din baza de date a Institu iei Prefectului şi c tre administra ia local , în 
special prim riile din mediul rural.  
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 - Co – organizator, al turi de ANICADO si  Inspectoratul Şcolar Jude ean a Conferin ei : 
„Drepturile omului – ideal şi realitate”- 60 de ani de la adoptarea Declara iei universale a 
drepturilor omului - ( 10 decembrie  2008, Biblioteca G.T.Kirileanu Piatra Neam ); 
 - Actualizarea bazei de date referitoare la organiza iile neguvernamentale active, 
acordare de consultan  la cerere  

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
Finalizarea  proiectului „Re eaua 
interinstitu ional  Antidrog – model 
de ac iune pentru protec ia copilului 
împotriva consumului de droguri”- 
RIIA ( 1 decembrie 2007 – 30 
septembrie 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- promovarea portalului 
www.stiriong.ro 

- promovarea proiectului: pagina de 
web : www.riia.ro, pliante, afişe, etc; 
- organizarea a 8 întâlniri între membrii 
proiectului, pentru monitorizarea 
progreselor înregistrate; 
- Cunoaşterea reciproca a proiectelor 
implementate şi a activit ilor specifice 
derulate de institu iile membre RIIA în 
domeniul protec iei copiilor şi tinerilor 
împotriva consumului de droguri; 
- Identificarea problemelor  şi nevoilor, 
la nivel local, în domeniul reducerii 
cererii de alcool, tutun şi droguri ilicite, 
pe palierele comunitate, şcoal  şi 
familie  
- Realizarea unui plan de ac iune 
comun,  viabil la nivel local în domeniul 
protec iei copilului împotriva consumului 
de droguri 
- diseminarea în institu iile publice a 
unor materiale informative (CD, broşuri)  
privind prevederile legale si mijloacele 
de combatere a corup iei mici;  
- participarea la Conferin a final , 
organizat  la Iaşi, în luna octombrie 
2008  
- promovarea proiectului la nivelul 
jude ului, realizarea şi postarea la 
avizierul institu iei a afişului de 
promovare a site-ului proiectului    

100 %

100%

 
 În plus, compartimentul integrare european  şi rela ii externe, în colaborare cu 
compartimentul controlul legalit ii actelor şi contencios administrativ au oferit, 
permanent, asisten  de specialitate consiliilor locale, pentru a elimina din con inutul 
actelor administrative de nivel local barierele în calea liberei circula ii a persoanelor şi 
serviciilor. Trimestrial a fost transmis  Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative situa ia barierelor, cu program de eliminare a acestora şi 
monitorizarea îndeplinirii acestuia.  
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 V.  Gestionarea situa iilor de urgen ă 
 
 Obiectiv specific:  
 

Gestionarea eficientă a situa iilor de urgen ă - protejarea vie ii 
oamenilor şi a bunurilor lor; ob inerea şi folosirea corectă a 
resurselor financiare şi materiale destinate eliminării efectelor 
produse de situa ii de urgen ă 

 
Gestionarea eficientă a situa iilor de urgen ă 
 
 În conformitate cu procedurile prev zute în „Manualul prefectului pentru 
gestionarea situa iilor de urgen ”, în fiecare caz în parte s-a ac ionat pe cele trei 
etape de interven ie: 

a) În perioada de pre – dezastru 
b) În timpul producerii dezastrului 
c) În perioada post – dezastru 
 

a) În perioada de pre – dezastru 
 
 Ac iunile desf şurate în anul 2008, în perioada pre – dezastru, au urm rit 
prevenirea popula iei şi protec ia bunurilor amplasate în zonele cu risc de 
producere a situa iilor de urgen . 
 Astfel: 
 S-au luat toate m surile necesare pentru însuşirea şi respectarea 

procedurilor din Manualele Prefectului şi Primarului pentru ac iune în caz de 
inunda ii 

    Comitetul a stabilit m suri prin Secretariatul Tehnic Permanent privind  modul 
    de aplicare a planurilor specifice de protec ie şi interven ie în caz de dezastre  
 În colaborare cu primarii localit ilor au fost asigurate condi iile de 

func ionare a permanen ei la prim rii şi la sediul Institu iei Prefectului, la 
avertizare 

 S-a realizat Strategia jude ean  pentru reducerea efectelor secetei pe termen 
scurt şi mediu, sub coordonarea Institu iei Prefectului 

 
b) În timpul producerii dezastrului 
 
 Au fost întreprinse ac iuni, precum: 

 
 Transmiterea, în timp oportun, a avertiz rilor privind producerea, evolu ia 
şi urm rile dezastrelor sau fenomenelor ce pot evolua în dezastre, c tre 
toate localit ile din jude ; dispeceratul organizat, care func ioneaz  24 de 
ore din 24, a asigurat fluxul informa ional operativ-decizional pe probleme 
de fenomene hidrometeorologice periculoase prin colectarea datelor 
hidrometeorologice şi de calitate a apelor, preluând zilnic date 
hidrologice, date meteorologice, date de calitate a apei iar ori de câte ori 
situa ia a impus-o  date privind efectele fenomenelor meteorologice 
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 S-a constituit, prin ordin al prefectului, comisii alc tuite din personal cu 
competen e decizionale şi specialişti din cadrul institu iilor publice 
deconcentrate, ale autorit ilor publice locale pentru gestionarea 
situa iilor de urgen  ap rute. Pe baza notelor de constatare elaborate de 
aceştia au fost stabilite m suri de interven ie, responsabilit ile şi 
fundament rile proiectelor de acte normative pentru finan area lucr rilor 
de refacere a infrastructurii afectate.  

 
În anul 2008 s-au produs pe teritoriul jude ului  cele mai grave inunda ii care au 

afectat jude ul, în ultimii ani. 
În cele dou  intervale au fost afectate:  

 
o În zilele de 23 - 24 iulie   - 6 localit i – Alexandru cel Bun, Pîng ra i, 

Poiana Teiului, Tarc u, Boghicea şi St ni a - infrastructura şi 37 de 
locuin e; 

o În intervalul 26-29 iulie - au fost afectate 7 localit i – Doljeşti, 
T m şeni, Ion Creang , Gîdin i, Horia, Icuşeşti, Sagna; a fost afectat  
infrastructura şi 1.264 locuin e;  

o În cele dou  intervale, în care s-au produs inunda ii, au fost afectate 
1.301 locuin e; 

o Au mai fost afectate 1,5 km. diguri, 2,4 km ap r ri de mal, 0,3 km 
drumuri na ionale, 17,6 km drumuri jude ene, 81,7 km drumuri 
comunale, 6 poduri, 96 de pode e, 0,3 km re ele alimentare cu ap , 
8,4 km re ele electrice, 1.268 fântâni;  

Valoarea pagubelor produse de inunda ii au dep şit în acest an 76.507 mii lei. 
 
c) În perioada post-dezastru s-au luat m suri pentru: 

- solicitarea de produse alimentare de prim  necesitate pentru popula ia afectat , prin 
deblocare de la Rezervele Statului în urma c rora s-au primit ajutoare umanitare de 
urgen , în primele zile dup  dezastru, în valoare de peste 3.634 mii lei; 
- transportul şi distribu ia ajutoarelor;  
- paza bunurilor din casele afectate si asigurarea ordinii publice; 
- organizarea a trei centre zonale pentru preluarea ajutoarelor guvernamentale şi pentru 
preluarea materialelor de construc ie de la ANL; organizarea primirii, depozit rii şi 
asigurarea pazei acestor materiale; 
- vaccinarea popula iei afectate – peste 7500 persoane;  
- ecarisarea teritoriului şi vaccinarea animalelor (peste 6.300 de animale); în sprirea 
m surilor sanitare veterinare în marile exploata ii de animale, restric ionarea circula iei 
animalelor în zonele afectate; 
- decolmatarea gospod riilor afectate, dezinfec ia acestora, începerea demol rii caselor 
care urmau s  fie reconstruite şi evacuarea materialelor rezultate; 
- realizarea anchetelor sociale şi plata ajutoarelor umanitare de urgen , în valoare de 
1.900.600 lei, unui num r de 4.495 persoane din zonele afectate, prin Direc ia de Munc  
şi Incluziune Social  Neam ; 
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- controlul alimentelor destinate ajutor rii popula iei, din spa iile de depozitare; 
- preluarea, montarea locuin elor modulare, dotarea acestora pentru cazarea sinistra ilor 
- men inerea permanent  a contactului cu mass-media pentru mediatizarea m surilor şi 
apelurilor c tre cet eni 
 În conformitate cu procedura aprobat  prin Ordinul comun 970/559 al ministrului 
dezvolt rii, lucr rilor publice şi locuin ei şi al ministrului internelor şi reformei 
administrative pentru aprobarea Procedurii de inventariere a locuin elor afectate de 
calamit ile naturale Institu ia Prefectului – Jude ul Neam  a coordonat activitatea de 
evaluare a caselor afectate pentru încadrarea lor în locuin e cu avarii  uşoare, propuse 
pentru repara ii, locuin e cu avarii structurale, propuse pentru consolidare şi locuin e 
grav afectate, propuse pentru reconstruc ie. 
 În func ie de constat rile comisiilor de specialişti au fost transmise informa iile pe 
baza c rora, prin hot râri ale guvernului, au fost alocate materiale de construc ii pentru 
reconstruc ia sau consolidarea caselor. Reconstruc ia caselor s-a realizat pe baza unui 
proiect tip de locuin  cu dou  camere, buc t rie şi baie, pus la dispozi ie de Agen ia 
Na ional  pentru Locuin e. Guvernul a alocat 12.000 lei pentru manopera aferent  
locuin elor care s-au reconstruit cu firme şi 6.000 lei pentru cele care  s-au reconstruit în 
regie proprie. Pentru casele care uşor afectate proprietarii au primit 2.500 pentru 
repara ii. 

Prin ordin al prefectului au fost trimişi specialişti care au delimitat perimetrele 
inundabile, în zonele afectate, pe  baza raportului acestora fiind elaborat  şi adoptat  
Hot rârea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  nr. 6/2008 pentru stabilirea 
amplasamentelor locuin elor ce se vor reconstrui în comunele Doljeşti, Gâdin i, Horia, 
Ion Creang , Sagna şi T m şeni. 
 

Cifrele care au caracterizat „Programul de reparare, reabilitare şi reconstruire a unor 
locuin e afectate de calamit ile naturale produse în luna iulie 2008” în jude ul nostru au 
fost: 
 
Total jude  – 1301 case afectate din  care: 632 propuse pentru reconstruc ie, 49 
pentru consolidare şi 620 de case propuse pentru reparare. 
Din cele 632 case propuse pentru reconstruc ie sunt finalizate 574 de case şi amânate, 
pentru anul viitor, 58. Din cele 574 de case finalizate „la roşu”, au recep ionate lucr ri de 
finisaj interior 294 dintre ele. Consolid rile şi repara iile au fost finalizate.  
Pe localit i situa i se prezint  astfel: 
Tămăşeni: Total 634 de case afectate, din care: 256 de case pentru reconstruc ie - 157 
cu firme şi 99 în regie proprie -, 46 de case au fost propuse pentru consolidare şi 332 
locuin e pentru reparare. În momentul elabor rii acestui raport au fost reconstruite 212 
locuin e, 115 dintre ele având recep ionate şi lucr rile de finisaj interior. 38 de 
proprietari au optat s -şi reconstruiasc  locuin a în prim vara anului viitor, iar 6 
proprietari au reconstruit casele dup  un proiect modificat, cu etaj, urmând a le finaliza 
în prim vara anului viitor. 
Doljeşti:  Total 515 locuin e afectate, din care: 311 case propuse pentru reconstruc ie - 
200 cu firme, 111 în regie proprie - şi 204 locuin e propuse pentru reparare. În acest 
moment 299 de locuin e sunt reconstruite, 156 dintre ele având recep ionate şi lucr rile 
de finisaj interior. Aici trebuie s  reamintim c  prin programul Funda iei Habitat for 
Humanity au fost finisate 110 locuin e. Şi în aceast  localitate 14 proprietari au optat s -
şi refac  locuin a în prim vara anului viitor. 
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Ion Creangă: – Total 53 de case afectate, din care: 39 de locuin e propuse pentru 
reconstruc ie – 32 cu firme, 7 în regie proprie - toate finalizate; 3 locuin e au fost 
propuse pentru consolidare şi 11 case propuse pentru repara ii. 19 case au recep ionate 
şi lucr rile de finisaj interior. 
Gîdin i – total 49 de case afectate, din care: 20 de locuin e propuse pentru 
reconstruc ie, toate cu firme şi 29 de locuin e repara ii. Toate sunt finalizate. 
Horia – 3 locuin e reconstruite în regie proprie, toate finalizate şi finisate. 
Sagna – 2 locuin e reconstruite şi 7 reparate; 
Icuşeşti - 1 locuin  reconstruit .  
 
Printr-un Memorandum aprobat de şeful executivului, banii din dona ii colecta i în 
conturile Secretariatului General al Guvernului şi ale Centrului Cultural al Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative au fost aloca i pentru finan area lucr rilor din 
finisaj interior şi pentru realizarea instala iei electrice – câte 4.000 lei pentru fiecare cas  
reconstruit  şi 1.000 lei pentru fiecare cas  consolidat . Pân  la data elabor rii acestui 
raport au fost achitate lucr ri de finisaj interior în valoare de 693.801 lei. Din aceleaşi 
sume colectate au fost achizi ionate bunuri de prim  necesitate – un pachet format din 
frigider, sob , saltea şi lenjerie de pat. Toate aceste bunuri au ajuns la cei 681 de 
beneficiari din jude ul nostru, c rora le erau destinate.  
 
Prin grija Institu iei Prefectului, din banii colecta i în contul de dona ii, au fost 
achizi ionate şi distribuite pachete de materiale de construc ii destinate finisajelor 
interioare pentru 70 de familii afectate, cu veniturile cele mai mici. 
 
 
Pentru refacerea infrastructurii afectate au fost identificare resursele financiare necesare 
(locale, fond de rezerv , fond de interven ie, fonduri din programe guvernamentale). 

 S-au transmis cu operativitate documenta iile c tre Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative, Ministerul Transporturilor pentru identificarea  unor 
posibilit i de finan are a lucr rilor de refacere a infrastructurii; 

 Pe baza constat rilor comisiilor desemnate prin ordin al prefectului pentru 
estimarea pagubelor fenomenelor produse, au fost întocmite 4 proiecte de 
hot râre de Guvern care au fost trimise, pentru sus inere şi promovare, 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  

 Prin Hot rârea Guvernului nr. 794/2008 au fost aloca i jude ului 1.000 mii 
lei, iar prin Hot rârea Guvernului nr. 1301/2008 s-au alocat jude ului 6.600 
mii lei, pentru refacerea infrastructurii afectate (în total 75 de obiective 
reprezentând drumuri jude ene şi comunale, poduri şi pode e). Aceast  
sum  s-a repartizat pentru 17 unit i administrativ teritoriale. La data 
elabor rii acestui raport sunt finalizate, din aceste sume: 3 expertize tehnice 
la poduri, repara iile capitale la 3 obiective şi repara ii curente la 65 de 
obiective. Sunt în curs de finalizare lucr rile la ultimele 4 obiective din 
program. 

 Spre sfârşitul anului, ca urmare a unui proiect de hot râre de Guvern 
transmis de la nivelul jude ului, s-au alocat prin Hot rârea Guvernului nr. 
1511/2008 - 919 mii lei pentru cele trei comune: Ion creang , Gâdin i şi 
Horia, sumele fiind destinate lucr rilor de extindere a re elelor de alimentare 
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Prin Hot rârile Guvernului nr. 833 şi 834/2008 au fost alocate 1.850 mii lei 

pentru închiderea breşelor în diguri, ca urmare a dou  proiecte de hot râre de Guvern 
transmise de Institu ia Prefectului. La digul Roman R chiteni, din cele 9 breşe 8 sunt 
deja închise, ultima apropriindu-se de finalizare, în stadiul actual nici aceasta nemaifiind 
un pericol. Digul IIC Sagna are cele dou  breşe închise. La Amenajarea râuri Siret şi 
Moldova, în zona municipiului Roman, în aval de sta ia de epurare, lucr rile se vor 
finaliza în urm toarele zile. 

Ca o concluzie a acestor date prezentate, majoritatea locuin elor afectate au fost 
ref cute şi sunt în stadiu de finalizare şi lucr rile de refacere a infrastructurii.  

 
O alt  preocupare a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  a fost 

gestionarea fenomenelor din perioada sezonului rece. În acest sens au fost 
semnate  protocoale de colaborare pe situa ii de urgen  între: Poli ia Rutier , Sec ia 
Drumuri Na ionale, Autoritatea Rutier , administratorul drumurilor jude ene, Serviciul de 
Ambulan , Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen . De asemenea a fost adoptat  o 
Hot râre a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  şi una a Consiliului Jude ean 
pentru men inerea viabilit ii drumurilor na ionale şi jude ene 

 
Adiacent perioadei cu temperaturi sc zute în jude  se manifest  fenomenul de 

zăpor pe râul Bistri a. Pentru prevenirea urm rilor unui dezghe  brusc s-au luat 
m suri de activare a echipelor de monitorizarea a cursului râului Bistri a, s-a stabilit lista 
persoanelor aflate în pericol şi au fost avertizate cu privire la posibilitatea de a fi 
evacuate. 

Analizând toate aceste ac iuni se poate concluziona c  obiectivul referitor la 
activitatea în domeniul situa iilor de urgen  a fost atins 

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
Gestionarea eficient  a situa iilor 

 de urgen  
 
 
 
 
 
 
 
 

Protejarea vie ii oamenilor şi a 
 bunurilor lor 

 
 
 
 
 

-  transmiterea de avertiz ri şi prognoze 
- asigurarea permanen ei la sediul 
institu iei şi la sediul prim riilor 
- comisii mixte în zonele afectate, care 
au constatat pagubele şi au elaborat 
note de constatare 
- func ionarea operativ  a 
comandamentelor din perioada 
producerii situa iilor de urgen ; 
 
- a fost asigurat  aprovizionarea cu 
alimente şi medicamente a persoanelor 
imobilizate sau aflate în situa ie de risc; 
- a fost vaccinat  popula ia şi animalele 
din zona afectat   
- fost organizat  preluarea ajutoarelor 
umanitare constând în bunuri de prim  

100%
 
 
 
 
 
 
 
 

100%
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  Ob inerea şi folosirea corect  a 
 resurselor financiare şi materiale 
destinate elimin rii efectelor 
produse de situa ii de urgen  

 

necesitate şi a materialelor de 
construc ii destinate refacerii caselor; 
- a fost monitorizat  reconstruc ia 
caselor 
- a fost organizat  acordarea 
ajutoarelor din Memorandum 
 
- au fost înaintate 4 proiecte de 
Hot râre de Guvern pentru a primi 
sprijin financiar din Fondul de 
interven ie la dispozi ia Guvernului 
 

100%

100%

 
 

VI. Verificarea legalită ii actelor administrative adoptate sau 
emise de autorită ile administra iei publice locale şi 
contenciosul administrativ 
 

Obiective specifice: 
1. Asigurarea verificării legalită ii actelor administrative adoptate sau 

emise de autorită ile administra iei publice locale şi contencios administrativ 
2. Asigurarea, la nivelul jude ului, a aplicării şi respectării Constitu iei, a 

legilor, a ordonan elor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative 
 

1. Asigurarea verificării legalită ii actelor administrative adoptate 
sau emise de autorită ile administra iei publice locale şi 
contencios administrativ 

 
Pentru atingerea acestui obiectiv, Compartimentul controlul legalit ii actelor şi 

contencios administrativ a întreprins în anul 2008 urm toarele activit i: 
 
 au inut eviden a actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile 

administra iei publice locale şi transmise prefectului în vederea verific rii 
legalit ii, au asigurat p strarea acestora, precum şi eviden a ac iunilor şi 
dosarelor aflate pe rolul instan elor judec toreşti; 

 au examinat sub aspectul legalit ii, în termenele prev zute de lege, actele 
administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei publice 
locale şi jude ene; 

 au verificat legalitatea contractelor încheiate de autorit ile administra iei 
publice locale şi jude ene, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca 
urmare a sesiz rii prefectului de c tre persoanele care se consider  
v t mate într-un drept sau interes legitim; 

 au propus prefectului sesizarea, dup  caz, a autorit ilor emitente, în 
vederea reanaliz rii actului considerat nelegal, sau a instan ei de contencios 
administrativ, cu motivarea corespunz toare; 
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 au întocmit documenta ia, au formulat ac iunea pentru sesizarea instan elor 
judec toreşti şi sus in în fa a acestora ac iunea formulat , precum şi c ile 
de atac, atunci când este cazul; 

 au elaborat rapoarte şi au prezentat inform ri prefectului cu privire la 
actele verificate; 

 au  întocmit, lunar nota privind exercitarea controlului de legalitate, not  
care con ine principalele aspecte de înc lcare a actelor normative în 
vigoare;  

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
-  Verificarea tuturor actelor 
administrative emise sau 
adoptate de autorit ile 
administra iei publice locale 
 
-   depistarea tuturor actelor 
administrative emise sau 
adoptate cu înc lcarea 
prevederilor legale 

 
 
 
 
 
 

-  efectuarea tuturor 
procedurilor prealabile 
pentru actele administrative 
socotite nelegale 

 

- au fost controlate din punct de vedere 
al legalit ii un num r de 54.240 acte 
administrative ale autorit ilor 
administra iei publice locale şi jude ene 

 
- s-au considerat a fi ilegale, fiind 
adoptate cu înc lcarea în total sau 
în parte, dup  caz,  a unor 
reglement ri legale în materie, un 
num r de 122 acte administrative, 
din care 88 de hotărâri ale 
consiliilor locale şi 34 dispozi ii 
emise de primari. 
 

 -122 de proceduri prealabile întocmite 
- un num r de 5 acte administrative au 
fost atacate la instan a de contencios 
administrativ, 3 solu ii favorabile 
institu iei, celelalte 2 aflându-se pe rol 
-1act administrativ a fost atacat la 
instan a de contencios administrativ  - - 
- 121 de acte emise au fost revocate 
de emitent 

100%

100%

100%

 
Principalele probleme care au f cut necesar  declanşarea procedurii prealabile: 
 administrarea domeniului public şi privat al unit ilor administrativ-teritoriale 
 stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
 delimitarea sec iilor de votare 
 înfiin area comisiilor de avizare a cererilor de organizare a adun rilor publice 
 modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului, precum şi 

avansarea/promovarea unor func ionari publici sau a unor persoane angajate 
cu contract individual de munc , dup  caz 

 acordarea unor drepturi salariale sau de alt  natur , f r  a se respecta 
prevederile legale. 
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2. Asigurarea, la nivelul jude ului, a aplicării şi respectării Constitu iei, a 
legilor, a ordonan elor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative 
 

Pentru atingerea acestui obiectiv, Compartimentul controlul legalit ii actelor şi 
contencios administrativ a întreprins în anul 2008 urm toarele activit i: 

 elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în 
vigoare, precum şi propuneri privind îmbun t irea st rii de legalitate, pe care 
le înainteaz  prefectului; 

 a participat al turi de reprezentan i ai serviciilor publice deconcentrate la 
ac iuni de verificare, potrivit competen elor, a modului de aplicare şi respectare 
a actelor normative la nivelul jude ului, în cadrul unor comisii mixte constituite 
prin ordin al prefectului; 

 a ac ionat în vederea îndeplinirii, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin 
prefectului în domeniul organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale şi 
parlamentare, precum şi a referendumului local; 

 a efectuat, în condi iile legii, verific rile cu privire la m surile întreprinse de 
primar sau de preşedintele consiliului jude ean, în calitatea lor de reprezentan i 
ai statului în unitatea administrativ-teritorial , inclusiv la sediul autorit ilor 
administra iei publice locale; 

 a desf şurat ac iuni de îndrumare privind modul de exercitare de c tre primari 
a atribu iilor delegate şi executate de c tre aceştia în numele statului; 

 a elaboat proiectele unor ordine ale prefectului; 
 a conlucrat cu compartimentele din aparatul propriu de specialitate al 

consiliului jude ean, în vederea elabor rii proiectelor hot rârilor Guvernului 
care au avut ca obiect solu ionarea unor probleme de interes local ori a ini ierii, 
prin Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, a unor proiecte de acte 
normative. 

Situa ia comparativ  privind hot rârile şi dispozi iile adoptate/emise de c tre 
autorit ile deliberative şi executive ale administra iei publice locale şi jude ene verificate 
în perioada anilor 2005 – 2008 este prev zut  în tabelul urm tor: 

 
Nr. 
crt. 

acte ale autorit ilor administra iei 
publice locale 

total acte 
emise/ 

adoptate 
în 2005 

total acte 
emise/ 

adoptate 
în 2006 

total acte 
emise/ 

adoptate în 
2007 

 

total 
acte 

emise/ 
adoptate 

în 
2008 

1 Hot râri ale Consiliului Jude ean 
Neam  

154 138 
171 

188 

2 Dispozi ii ale Preşedintelui 
Consiliului Jude ean Neam  

282 124 266 395 

3 Hot râri ale consiliilor locale 5.027 4.472 5.351 5.756 
4 Dispozi ii ale primarilor 33.453 34.937 102.192 47.901 
5 TOTAL JUDE  38.916 39.671 107.980 54.240 

 
Situa ia comparativ  privind hot rârile şi dispozi iile adoptate/emise de c tre autorit ile 
deliberative şi executive ale administra iei publice locale şi jude ene la care a fost 
realizat  procedura prealabil  în cursul anilor 2005 – 2008: 

 30



 
Nr. 
crt. 

acte ale autorit ilor administra iei 
publice locale pentru care a fost 
realizat  procedura prealabil  

Proceduri 
prealabile în 

2005 

Proceduri 
prealabile 
în 2006 

Proceduri 
prealabile 
în 2007 

Proceduri 
prealabile 
în 2008 

1 Acte revocate (modificate) de 
emitent 

246 162 
144 

121 

2 Acte atacate la instan a de 
contencios administrativ 

1 1 5 1 

 TOTAL proceduri prealabile 247 163 149 122 
 
 

 
VII.   Reprezentarea institu iei în instan ele judecătoreşti 
 
 Obiectiv specific: 

Asigurarea reprezentării cu profesionalism a institu iei în 
instan ele judecătoreşti pentru stabilirea dreptului privată 
asupra terenurilor în litigiile în care acestea au calitate 
procesuală 

 
Pentru realizarea acestui obiectiv, Compartimentul juridic şi reprezentare în Instan e 

al institu iei a întreprins urm toarele ac iuni: 
 A formulat întâmpin rile în cauzele aflate pe rolul instan elor 
 A transmis documenta iile solicitate de instan e 
 A participat direct la proces 
 Au constituit dosarele de judecat  şi le-au înscris în eviden a special  (registru 

de cauze) 
 
În anul 2008, au fost întocmite şi comunicate instan elor de judecat  

documentele solicitate, s-au formulat întâmpin ri şi preciz ri pentru 2.059 de dosare cu 
termene de judecat  în aceast  perioad , dup  cum urmeaz : 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

INSTAN A Nr. dosare/nr. termene – 
2008 

1 Judec toria  Roman 322/989 
2 Judec toria Bicaz 1.050/3.554 
3 Judec toria Piatra Neam  186/767 
4 Judec toria Tîrgu Neam  501/1.343 
 TOTAL 2.059/6.653 
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Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
Participarea la cauzele aflate pe 
rolul instan elor şi formularea 
întâmpin rilor 

- s-au constituit 2.059 dosare  
 

100%
 

 
 
VIII.  Aplicarea actelor normative cu caracter reparatoriu 
 
 Obiective specifice: 

1. Asigurarea unei analize competente a tuturor 
dosarelor de fond funciar comunicate de 
autorită ile locale 

2. Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu 
(L290/2003, L9/1998) 

 
 

1. Asigurarea unei analize competente a tuturor dosarelor de fond funciar 
comunicate de autorită ile locale 
 

Pentru atingerea acestui obiectiv Colectivul Tehnic al Comisiei Jude ene pentru 
Stabilirea Dreptului de Proprietate şi ai Compartimentului Analiz  Documenta ii Fond 
Funciar, au realizat urm toarele activit i: 

 A verificat legalitatea documenta iilor transmise de comisiile locale 
 A preg tit documenta ia pentru emiterea hot rârilor în şedin ele Comisiei 

Jude ene  
 A întocmit şi transmis hot rârile Comisiei Jude ene 
 A întocmit situa ii statistice cu privire la stadiul aplic rii legilor fondului 

funciar 
 

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

- convocarea şedin elor Comisiei 
Jude ene de Fond Funciar 
 
- solu ionarea documenta iilor 
transmise de comisiile locale 
 
 
 
 
-  Comunicarea hot rârilor Comisiei 
Jude ene de Fond Funciar 

- au avut loc 12 şedin e ale Comisiei 
Jude ene de Fond Funciar 
 
- 13161 de cereri de reconstituire a 
dreptului de proprietate solu ionate de 
Comisia Jude ean  de Fond Funciar  
-  11.375,662 ha suprafa  validat  
-  582 de titluri de proprietate eliberate 
- 5 cereri validate pentru desp gubiri, în 
suprafa  de 3,22 ha 
- 702 hot râri adoptate şi comunicate 
 

100%

100%

100%
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2. Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu (L290/2003, L9/1998) 

Activit i desf şurate în cursul anului 2008: 

 Au fost completate dosarele de desp gubiri cu toate actele justificative 
 Au fost verificate documenta iile şi întocmite referatele cu propunerile 

corespunz toare 
 Au fost asigurate lucr rile de secretariat tehnic privind întocmirea 

dosarelor, a coresponden ei cu Agen ia Na ional  de Restituire a 
Propriet ilor şi cu  solicitantul, preg tirea şedin elor, redactarea 
proiectelor de hot râri 

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
- analizarea tuturor dosarelor 
depuse  

- 295 dosare constituite în baza cererilor 
depuse de la apari ia legii 
Analizate în cursul anului 2008: 
-90 de dosare solu ionate, din care: 
- 13 cereri admise 
- 28 cereri respinse pentru lips  acte 
doveditoare 
-  74 dosare redirec ionate, la Institu ia 
Prefectului Bucureşti şi din alte jude e  
( Comisia pentru aplicarea L290/2003)     
- 41 de referate  
- 41 de hot râri 
- 13 rapoarte de evaluare analizate  

100%

 
 
IX. Organizarea alegerilor locale şi a alegerilor 

parlamentare  
  
Obiectiv specific:  
 Organizarea şi desfăşurarea procesului electoral conform prevederilor 

legale, pentru: 
- Alegerile locale din luna iunie 2008 
- Alegerile parlamentare din luna noiembrie 2008 
 
Activit i desf şurate : 
 

 Constituirea, prin ordin al prefectului, a Comisiei Tehnice Jude ene şi a Grupului  
Tehnic de Lucru al acesteia 
 Asigurarea unei leg turi permanente cu autorit ile administra iei publice locale 
 prin intermediul circularelor cu privire la obligativitatea respect rii prevederilor 
legale 
 Stabilirea necesarului de materiale necesare desf şur rii în condi ii optime a  
procesului electoral şi organizarea distribuirii acestora 
 S-au stabilit atribu iile structurilor specializate pentru asigurarea pazei pe durata  
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desf şur rii procesului electoral 
 Au fost întocmite documenta iile necesare pentru achizi ionarea urm toarelor  
servicii şi bunuri: 
  - serviciul de tip rire a publica iilor 
  - serviciul de confec ionare a ştampilelor 
  - materiale folosite în procesul de votare 
 Comunicarea ordinelor prefectului atât partidelor politice cât şi diferitelor 

autorit i şi institu ii implicate în mod direct în procesul electoral 
 Instruirea primarilor şi secretarilor unit ilor administrativ teritoriale, precum şi  
a preşedin ilor birourilor electorale 
 S-au transmis instruc iuni autorit ilor administra iei publice locale şi reşedin ilor 

birourilor electorale cu privire la transmiterea documentelor rezultate din 
procesul electoral şi al materialelor folosite.  

         
 Per ansamblu acest obiectiv privind organizarea proceselor electorale a fost atins.  
 
X.  Reformă institu ională 
 
Obiective specifice: 

1. Îmbunătă irea comunicării interne a institu iei 
2. Îmbunătă irea comunicării externe a institu iei 
3. Eficientizarea evaluării interne a institu iei 
 

 
1. Îmbunătă irea comunicării interne a institu iei 

 
 Ac iuni întreprinse: 
 

 Şedin e de lucru cu şefii  de direc ii şi servicii 
 Întâlniri periodice cu salaria ii 
 Flux permanent de informa ii pe re eaua intranet 
 Elaborare şi comunicare de note interne 
 
 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
- îmbun t irea comunic rii interne - 24 şedin e de lucru cu şefii de direc ii 

şi servicii  
- 10 întâlniri cu to i salaria ii 
- întâlniri operative cu grupuri de 
func ionari desemna i s  gestioneze 
anumite ac iuni (responsabilii cu 
monitorizarea programului de 
reconstruc ie a caselor, de exemplu)    
- informa ii transmise în timp util din 
zona guvernamental  şi mass media 
- 10 note interne 

100%
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2.  Îmbunătă irea comunicării externe a institu iei 
  
a) Comunicarea cu cetă enii 
b) Comunicarea cu presa 
 
a) Comunicarea cu cetă enii 
 

Comunicarea cu cet enii s-a realizat prin intermediul: 
 Audien elor 
 Peti iilor şi sesiz rilor 
 Apostilei 
 Serviciilor comunitare 

  Comunicarea cu cet enii prin intermediul audien elor şi peti iilor este realizat  
de Compartimentul de rela ii cu publicul şi are ca obiective specifice: 
 Monitorizarea solu ion rii în termen a peti iilor 
 Expedierea, clasarea şi arhivarea peti iilor 
 Redirec ionarea c tre institu iile şi autorit ile competente în solu ionarea 

peti iilor 
 Organizarea audien elor 
 

 În anul 2008 au fost înregistrate la Institu ia prefectului 1.410 peti ii din care: 
- peti ii adresate de cet eni direct prefecturii: 1.230 
- peti ii redirec ionate c tre prim rii sau alte institu ii competente: 416 
- peti ii solu ionate de c tre prefectur : 994 
- peti ii transmise de c tre organele centrale: 214 
 
 Un important num r de peti ii au avut ca obiect nemul umirile cet enilor 
privind evalu rile în urma c rora locuin ele afectate de inunda ii au fost încadrate în 
categoria celor care se repar , se consolideaz  sau se reconstruiesc.  

 
 Au fost înregistrate 58 de cereri formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informa iile de interes public. 

 
  În anul 2008 au fost acordate 756 de audien e cetă enilor. 
       

 
În ceea ce priveşte activitatea de acordare a apostilei, la Institu ia 

Prefectului au fost înregistrate şi au primit rezolvare un număr de 2.174  de 
cereri pentru apostilare şi s-au apostilat peste 5.062 de acte. Pentru aceasta 
au fost achitate în contul trezoreriei peste 166.610 lei. 
  

 În anul 2008 au fost emise, până la elaborarea prezentului raport 399 
de ordine ale prefectului. 
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Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

- rezolvarea tuturor peti iilor 
înregistrate 
- primirea în audien  a cet enilor 
- apostilarea tuturor actelor, 
conform solicit rilor 
- asigurarea liberului acces la 
informa ii de interes public 

- 1410 peti ii înregistrate şi rezolvate 
 
- 756 de audien e acordate 
- 5062 de acte apostilate 
 
- 58 cereri înregistrate şi solu ionate 

100%

 

 
 b) Comunicarea cu presa 
 

O component  important  a activit ii de comunicare a Institu iei Prefectului o 
reprezint  comunicarea prin intermediul mass-media, ca instrument de transmitere a 
mesajului institu iei c tre publicul int  – cet eni.  

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de comunicare şi rela ii publice, 
au avut loc ac iuni precum:  

- analiza mass-media ca barometru al percep iei publice a activit ii institu iei, 
gestionarea semnalelor critice atât în privin a institu iei prefectului cât şi a 
serviciilor publice deconcentrate 

- redactarea comunicatelor şi informa iilor de pres  cu privire la activitatea 
prefectului şi a aparatului propriu  (280) 

- organizarea  de conferin e de pres  (periodic sau cu prilejul unor evenimente mai 
deosebite) - 22 

- invitarea jurnaliştilor la ac iuni sau evenimente de interes public în care este 
implicat  Institu ia Prefectului 

- invitarea jurnaliştilor la întâlnirile comisiilor şi comitetelor pe care le gestioneaz  
Institu ia Prefectului 

- transmiterea c tre mass-media prin poşta electronic  a materialelor prezentate 
cu prilejul diferitelor întâlniri organizate de institu ia noastr  

- acordarea de interviuri şi declara ii de pres  de c tre prefect şi subprefec i, 
participarea acestora la emisiuni radio-tv.  

 
 

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

- comunicare eficient  cu presa 
 
 
 
 
 
 

-22 de conferin e de pres  organizate 
-290 de comunicate de pres  elaborate 
şi comunicate 
-25 de interven ii ale conducerii 
institu iei la posturile de radio şi  
televiziune 
 

100% 
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În plus, 
 Institu ia a asigurat, prin implicarea direct  a prefectului, o comunicare eficient  
şi cu institu iile centrale, locale, societatea civil  şi reprezentan i ai mediului de 
afaceri. Acest obiectiv a fost atins prin: 
- crearea de evenimente   
- participarea prefectului şi a subprefec ilor la manifest ri dedicate zilelor istorice: 

Ziua Na ional  a României, Ziua Armatei, Ziua Jandarmeriei, Ziua Drapelului, Ziua 
Independen ei, Ziua Eroilor, Ziua Libert ii României 22 decembrie  

- participarea prefectului şi a subprefec ilor la ac iuni precum: analize de bilan  a 
institu iilor publice, seminarii, sesiuni de comunicare, inaugur ri de spa ii publice, 
lans ri ale unor programe guvernamentale etc.  

 
3. Eficientizarea evaluării interne a institu iei 
 
 S-a realizat prin: 
 
a) Activitatea de audit 

În anul 2008, au fost realizate un num r de două misiuni de audit public 
intern şi 2 misiuni de audit de sistem, respectiv: 

- Salarizarea personalului 
- Gestionarea activelor 
- Activitatea de resurse umane  
 
 

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

- auditarea institu iei conform 
prevederilor legale 
 
- implementarea PMM 
 

- 2 misiuni de audit de regularitate 
- 2 misiuni de audit de sistem 
 
- monitorizarea semestrial  a ac iunilor 
din PMM 

85% 
 
 
100% 
 

 
 

XI. Analizarea activită ii desfăşurate de serviciile publice 
comunitare pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor 
simple şi de cel privind regimul permiselor de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor şi elaborarea de propuneri 
pentru îmbunătă irea activită ii acestora 

 
Obiectiv specific: Îndeplinirea în termenele recomandate sau dispuse a 

măsurilor cuprinse în Memorandumul privind calitatea serviciilor publice;   
 
Şi în anul 2008 am avut de îndeplinit condi iile şi de respectat termenele 

prev zute de  Memorandumul privind debirocratizarea institu iilor publice, cu 
modific rile aduse de anumite reorganiz ri (în domeniul permiselor de conducere şi a 
certificatelor de înmatriculare care, începând cu 18.11.2008 se emit în sistem centralizat, 
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ori examinarea în sistem informatic a candida ilor în vederea ob inerii permisului de 
conducere) 

 
 

Rezultate ob inute Grad de 
îndeplinire 

- Eliberarea paşapoartelor în regim de urgen  în 2 ore şi eliberarea paşapoartelor 
în regim normal  în 7 zile 

100%

- Eliberarea permiselor de conducere şi a certificatelor în termen de 15 zile 100%
- Un singur drum la serviciul paşapoarte şi caziere pentru care s-a dat în func iune 
un ghişeu al Trezoreriei Piatra Neam , care-şi desf şoar  activitatea în aceeaşi 
cl dire cu cele dou  servicii comunitare şi unde cet enii pot achita taxele aferente 
eliber rii paşapoartelor, permiselor, înmatricul rilor auto, cazierelor etc., f r  a se 
mai deplasa în alte loca ii 

100%

- Programarea pentru sus inerea examenului în vederea ob inerii permisului de 
conducere la prima prezentare în termen de maxim 7 zile  

100%

- Apostilarea documentelor în 2 ore  100%
- Este actualizat panotajul prev zut de Decizia Primului Ministru 194/2007 
 - La num rul de telefon afişat, unde pot fi f cute sesiz ri şi reclama ii, s-au primit 
în cursul anului 2008 dou  sesiz ri, rezolvate cu celeritate. 

100%

- Personalul celor dou  servicii comunitare este instruit asupra obliga iei respect rii 
sarcinilor în mod impar ial şi echitabil, conform Deciziei 194/2007 a Primului 
Ministru 

100%

A fost amenajat un atelier de fabricarea pl cu elor de înmatriculare şi o sal  nou  
pentru examinarea candida ilor în vederea ob inerii permisului de conducere cu 
mijloace IT 

100%

Începând cu 1 august  2008 examinarea candida ilor în vederea ob inerii permisului 
de conducere se efectueaz  în sistem informatic. 

100%

 
Rezultate ce eviden iază dimensiunile activită ii celor două servicii 

comunitare: 
 

- înregistrarea a 23.258 cereri de eliberare a paşapoartelor simple 
- emiterea a 22.167 paşapoarte, 21549 paşapoarte simple, 618 paşapoarte CRDS 

emise, 372 paşapoarte CRDS ghişeu, 246 paşapoarte CRDS ambasad , 19.849 
paşapoarte înmânate la ghişeu, 2.167 paşapoarte trimise la forma iuni: 

- valoarea total  a taxei de urgen  a fost re 1.030.900 lei;  
- au fost verificate şi primite documentele pentru editarea unui num r de 21.050 

permise de conducere 
- s-au primit şi verificat documente pentru înmatriculare a 18.623 vehicule din 

care 2.187 pentru preschimbare 
- a fost analizat  documenta ia şi au fost eliberate 17.933 certificate de 

înmatriculare. 
  
În activitatea de examinare a candida ilor în vederea ob inerii permisului de 

conducere s-au prezentat 27.858 persoane, din care 7.915 au fost declarate admise.  
Începând cu data de 18.11.2008 s-a trecut la emiterea permiselor de conducere 

şi a certificatelor de înmatriculare în sistem centralizat. 
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Pe raza jude ului au fost autorizate un num r de 35 şcoli de preg tire a şoferilor 

şi un num r de 57 instructori independen i. 
 
 
XII.   Gestiunea eficientă a propriilor resurse – financiare, 
materiale şi umane 

 
Obiective specifice: 
 

1. Gestiunea eficientă a resurselor materiale 
2. Gestiunea eficientă a resurselor umane 

 
1. Gestiunea eficientă a resurselor materiale 

Utilizarea fondurilor publice alocare de Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative, Institu iei Prefectului, a fost asigurat  prin: 

 Respectarea paşilor ALOP 
 Acordarea vizelor CFPP 
 Realizarea achizi iilor publice în conformitate cu planul anual de achizi ii publice 

pe anul 2008 cu respectarea prevederilor legale 
 Monitorizarea permanent  a execu iei bugetare 
 Asigurarea func ionalit ii institu iei din punct de vedere administrativ 
 Achitarea drepturilor de veterani f r  întârziere 

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
Respectarea procedurii ALOP  
 
Aplicarea vizei CFPP  
Achizi ii publice conform 
prevederilor legale 

Respectarea procedurii ALOP în toate 
cazurile  
Aplicarea vizei CFPP în toate cazurile  
Organizarea procedurii de selec ie de 
ofert  (3 cereri), licita ie electronic  
(10) şi achizi ie direct  (547). 

100%

100%
100%

 
Pe categorii de cheltuieli, bugetul pe anul 2008 se prezintă astfel: 
 

Categoria de cheltuială Cod Suma (mii lei)  
Bugetul de stat 50.01 6982,84 
Autorit i publice şi ac iuni 
externe 

51.01 5359,40 

Cheltuieli curente 01 5342,40 
Cheltuieli de personal 10 3923 
Bunuri şi servicii 20 1419,40 
Transferuri 55 0 
Alte cheltuieli 59 0 
Cheltuieli de capital 70 17 
Ordine public  şi siguran  61.01 1623,44 
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na ional  
Cheltuieli curente 01 1612,61 
Cheltuieli de personal 10 1520 
Bunuri şi servicii 20 92,61 
Cheltuieli de capital 71 0 
Asigur ri şi asisten  social  68.01 10,83 
 
2. Gestiunea eficientă a resurselor umane 
 Direc ii principale: 

a) gestiunea curent  
b) evaluarea func ionarilor publici 
c) dezvoltarea carierei func ionarilor publici 

 
a) Gestiunea curentă 
 
Ac iuni întreprinse: 
 

 Elaborarea şi aprobarea de c tre MIRA : 
o Noua structur  organizatoric  
o Organigrama 
o Statul de func ii 

 Întocmirea ordinelor de numire, încadrare în func ii atât pentru personalul din 
institu ie cât şi pentru func ionarii cu statut special din cadrul celor dou  servicii 
comunitare; 

 Au fost avizate de c tre ANFP toate func iile publice şi contractuale, prin Avizul 
nr. 1439885 din 23.06.2008; 

 A fost ob inut avizul favorabil al Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici 
pentru organizarea concursurilor în vederea ocup rii func iilor publice vacante 
în statul de func ii. Au fost organizate 6 astfel de concursuri, prin care s-au 
ocupat 5 func ii publice (la compartimentele: controlul legalit ii actelor, analiz  
documenta ii fond funciar, restituire propriet i, Oficiul Prefectural Tîrgu Neam , 
consilierul afaceri europene şi un referent cl. III; 

 Au avut loc dou  pension ri pentru limit  de vârst  şi stagiu complet de 
cotizare pentru 2 func ionari publici cu studii superioare; 

 Au fost operate la zi carnetele de munc  cu toate modific rile intervenite privind 
drepturile salariale ale func ionarilor publici şi personalului contractual. 

 Au fost acordate drepturile salariale, sporurile, orele suplimentare conform 
legisla iei. Orele suplimentare au fost efectuate numai cu aprobarea conducerii 
institu iei. 

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
Elaborarea statelor de func ii şi de 
personal ori de câte ori este nevoie 
Actualizarea c r ilor de munc  
Acordarea drepturilor salariale 

6 state de func ii actualizate cu orice 
modificare 
60 de c r i de munc  actualizate 
Au fost acordate drepturile salariale şi 
pl tite orele suplimentare 

100% 
 
100% 
100% 
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a) Evaluarea func ionarilor publici 
 
Pentru efectuarea unei evalu ri obiective a func ionarilor publici au fost întreprinse 
următoarele ac iuni: 

 Au fost actualizate fişele postului în func ie de atribu iile şi competen ele pe 
care le are func ionarul public, fişa postului fiind fundamentat  pentru 
evaluarea performan elor profesionale 

 Au fost stabilite modalit ile de acordare a calificativelor în baza criteriilor de 
performan  stabilite prin H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei func ionarilor publici.  

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
Actualizarea fişelor posturilor 
Evaluarea performan elor 
func ionarilor publici 

57 de fişe ale postului actualizate 
57 de formulare de evaluare completate 

100%
100%

 
c) Dezvoltarea carierei func ionarilor publici 
  
Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost realizate următoarele ac iuni: 

 4 salaria i au fost promova i în clas  (unul cu SSD şi 3 func ionari publici la 
absolvirea studiilor superioare) 

 12 func ionari publici au fost avansa i în treapta de salarizare imediat 
superioar  

 11 func ionari publici au frecventat cursuri de perfec ionare în cadrul Institutului 
Na ional de Administra ie, num r în creştere fa  de anii trecu i 

 A fost asigurat  reprezentarea Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici în 
comisiile de concurs şi de solu ionare a contesta iilor pentru ocuparea func iilor 
publice vacante din cadrul institu iilor publice şi prim riilor 

 A fost întocmit Planul Anual de ocupare a func iilor publice pe anul 2009 şi 
înaintat spre avizare ANFP şi MIRA 

 Au fost recrutate prin concurs 5 persoane pe posturi vacante şi temporar 
vacante 

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
Promovarea în grade profesionale a 
func ionarilor publici 
Avansarea în trepte superioare a 
func ionarilor publici 
Cursuri de perfec ionare 
 
Recrutarea de noi func ionari publici 

Au fost promova i 4 func ionari publici 
 
12 func ionari publici au fost avansa i 
 
11 func ionari publici au urmat cursuri 
de perfec ionare INA 
5 persoane au fost recrutate 

100%

100%

95%

100%
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XIII. Oficiile prefecturale Tîrgu Neam  şi Roman 
 
Institu ia Prefectului – Jude ul Neam  are organizate, cu aprobarea ministerului, 

dou  oficii prefecturale, la Roman şi Tîrgu Neam . 
 
Pentru îndeplinirea celui mai important obiectiv şi anume acela de rezolvare 

prompt  a solicit rilor cet enilor din zona arondat , cele dou  oficii prefecturale au 
desf şurat în anul 2008 activit i, precum: 

 
  ac iuni de mediere în vederea solu ion rii problemelor persoanelor primite în 
audien ,  
Problemele ridicate de cet eni în urma audien ei se prezint  astfel:  

- 85% probleme de fond funciar,  
- 10% probleme sociale,  
- 5% probleme de interes comunitar şi personal. 

 monitorizarea activit ii consiliilor locale din zona de competen  şi a st rii 
sociale a zonei; 

 implicarea tuturor func ionarilor în gestionarea situa iilor de urgen  şi a 
activit ilor din perioada post-dezastru 

 rezolvarea  unui num r de 75 de peti ii adresate Institu iei Prefectului. 
  participarea în 20 comisii de verificare ca urmare a solicit rii peten ilor 
  consilierea unui num r de 1.771 persoane care au întâmpinat probleme şi au 

dorit s  se adreseze Institu iei Prefectului, şi au g sit solu ionare pe loc. 
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