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Viziunea: “Institu ia Prefectului jude ul Neam  – garan ia nem enilor 
pentru o administra ie modern “. 
Valorile institu ionale: “Legalitate –Obiectivitate -Profesionalism” 

 
I. Contextul general 

Potrivit legisla iei în vigoare, 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 
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o asigură, la nivelul jude ului, aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor, 
a ordonan elor şi a hotărârilor 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, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
• Hotărârea Guvernului României nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 

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

„Misiunea Institu iei Prefectului Jude ului Neam  este de a garanta aplicarea şi 
respectarea legii şi ordinii publice prin exercitarea prerogativelor conferite prin 
Constitu ie, cu următoarele obiective generale: 

 
 conducerea eficientă a activită ii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor 
şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale organizate la nivelul 
jude ului; îmbunătă irea calită ii serviciilor oferite de acestea 

 promovarea accesării fondurilor comunitare pentru o cât mai bună absorb ie a 
acestora la nivelul jude ului 

 gestionarea situa iilor de urgen ă şi ini ierea măsurilor care se impun pentru 
prevenirea acestora 

 creşterea exigen ei în exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor 
administrative adoptate sau emise de autorită ile administra iei publice locale 

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

 coordonarea activită ilor în domeniul alegerilor şi referendumului 
 întărirea capacită ii institu ionale 

 
 

II. Organizarea intern  – resurse 
 

Institu ia Prefectului Jude ul Neam , potrivit prevederilor Legii nr. 340/2004 privind 
prefectul şi institu ia prefectului şi ale Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea 
unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 a func ionat începând cu 1 septembrie 2010 în 
următoarea structură organizatorică: 
 

 Serviciul pentru afaceri europene, dezvoltare economică, monitorizarea serviciilor 
publice deconcentrate, strategii guvernamentale, rela ii interna ionale şi ordine 
publică, având în structură: 

o Compartimentul afaceri europene şi rela ii interna ionale; 
o Compartimentul dezvoltare economică, strategii guvernamentale şi 

monitorizarea serviciilor publice deconcentrate; 
o Compartimentul pentru situa ii de urgen ă şi monitorizarea serviciilor publice 

comunitare de utilită i publice. 
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 Serviciul verificarea legalită ii actelor, contencios administrativ şi procese electorale 
având în structură: 

o Compartimentul verificarea legalită ii actelor,  contencios administrativ şi 
procese electorale; 

o Compartimentul reprezentare în instan e şi fond funciar. 
 

 Serviciul buget, financiar – contabilitate, informatic, secretariat şi administrativ 
având în structură: 

o Compartimentul buget şi financiar – contabilitate; 
o Compartimentul achizi ii publice şi administrativ; 
o Compartimentul secretariat şi arhivă; 
o Compartimentul informatic. 
 

 Biroul resurse umane, rela ii cu publicul, rela ia cu autorită ile locale şi apostilare 
având în structură: 

o Compartimentul  resurse umane şi documente clasificate; 
o Compartimentul implementare strategii pentru romi; 
o Compartimentul informare şi rela ii cu publicul; 
o Compartimentul apostilă. 

 
 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 
 

Aceast  structur  a fost actualizat  în conformitate cu Ordinul Ministrului 
Administra iei şi Internelor nr. 9024/2010 rectificat prin O.M.A.I. nr. 
9050/2010  la începutul lunii septembrie 2010, când a fost aprobat  o nou  
organigram , un nou stat de func ii şi de personal.  
Statul de func ii al Institu iei Prefectului Jude ul Neam  cuprinde 90 de posturi din     
care: 
43 de posturi reprezintă aparatul propriu de specialitate al prefectului format din: 
 

înal i func ionari publici        2
şef serviciu 3
şef birou 1
func ii publice de execu ie 31
cancelaria prefectului 3
personal contractual 3
TOTAL 43

 
( din care ocupate 43 posturi ) 
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47 de posturi sunt prevăzute la serviciile publice comunitare, din care: 
21 de posturi în cadrul Serviciului public comunitar pentru eviden a şi eliberarea 
paşapoartelor simple: 
 

şef serviciu 1
şef birou 1
ofi eri 6
agen i 13

21TOTAL 
  
                             ( din care ocupate 16 posturi ) 
     
26 de posturi în cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor; 
 

şef serviciu 1
şef birou 1
ofi eri 3
agen i 16
personal contractual – civil 5

26TOTAL 
 
                              ( din care ocupate 22 posturi ) 
 
 
Din cele 90 de posturi prev zute în organigrama şi Statul de func ii dup  
reorganizarea institu iei sunt ocupate 81 de posturi. 
Cele 9 posturi vacante sunt la cele dou  servicii publice comunitare. 
 
 
Referitor la pregătirea profesională a func ionarilor publici existen i, situa ia este 
următoarea: 
 
 
 

Pregătire superioară 
din care: 

41

juridică 13
economică  9
administra ie publică 10
alte specialită i 9
Studii superioare de scurtă durată 1
Studii medii 1
Şcoală profesională 0
TOTAL 43
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Dotare  
 

Calculatoare               - buc 50
Imprimante                - buc 25
Faxuri                        - buc 4
Scanner                     - buc 1
Laptop                       - buc 3

1Videoproiector            - buc 
 
 
Re ea intern  
- Re ea locală (Intranet) 100 Mb / secundă, UTP. 
- Interconectări 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 jude ului 

 
Obiective specifice: 
 

1. Eficientizarea monitoriz rii activit ii serviciilor publice deconcentrate  
2. Armonizarea activită 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 asigurării unui climat de pace social  şi 
prevenire şi mediere a conflictelor sociale 

 
 
 
 

      1. Eficientizarea monitoriz rii activit ii serviciilor publice deconcentrate 
 
Activit i desf şurate pentru atingerea acestui obiectiv 
  
Monitorizarea s-a realizat prin compartimentul de specialitate al prefectului în 

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

 
a) rapoarte lunare  
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b) rapoarte trimestriale şi cumulat de la începutul anului, când se 
realizează documentul intitulat “Realizarea m surilor 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 autorită ilor administra iei 
publice locale. 
  
 Au fost prioritare următoarele obiective: 

- îmbunătă irea gradului de absorb ie a fondurilor europene şi asigurarea 
resurselor necesare pentru cofinan area proiectelor  

- diseminarea informa iei privind aplicarea în teritoriu a măsurilor de limitare 
a efectelor crizei 

- sprijinirea procesului de descentralizare a administra iei publice şi pentru 
introducerea standardelor de cost 

- sprijinirea creării de noi locuri de muncă, îndeosebi în mediul rural 
- sprijinirea procesului de reformă în educa ie şi în sănătate 
- realizarea obiectivelor strategiei de dezvoltare turistică a jude ului 
- aplicarea cadrului normativ referitor la revizuirea sistemului de pensii 
- realizarea măsurilor de protec ie şi asisten ă socială 

 
c) examinarea proiectelor bugetelor şi a situa iilor financiare privind 

execu ia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate de către 
grupul de lucru constituit prin ordin al prefectului, avizul fiind emis pe baza 
referatului prezentat de specialiştii care formează 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 sesizări 
- evaluarea unor pagube produse de inunda ii şi alunecări de teren produse în 
intervalul mai - august 2010 
- verificarea agen ilor economici din municipiul Piatra Neam  care 
comercializează plante etnobotanice 
- verificarea cauzelor ce au dus la depăşirea limitelor maxime ale 
concentra iilor de amoniu şi azoti i pe cursul de apă aval CHE Roznov 
- verificarea modului în care s-a derulat Programul guvernamental „Cornul şi 
laptele” 
- verificarea şi evaluarea lucrărilor necesare pentru apărarea împotriva 
inunda iilor provocate de pârâul Dreptu, din satul Dreptu, Comuna Poiana 
Teiului 
- verificarea înregistrării în eviden a contabilă a cheltuielilor efectuate în anul 
2008 de către beneficiarii finali ai sumelor primite din FSUE; verificarea unor 
lucrări de apărare împotriva inunda iilor din lista FSUE 
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- verificarea realizării măsurilor stabilite prin Programul de salubrizare a 
localită ilor şi a cursurilor de apă, a Lacului de acumulare de la Izvoru 
Muntelui şi a Văii Bistri ei 
- verificarea unită ilor care comercializează produse specifice perioadei 
sărbătorilor pascale 
- inventarierea construc iilor uşoare modulate distribuite către popula ie în 
urma inunda iilor din anul 2008 
- campania na ională de verificare a modului de aplicare a Legii nr. 416/2001 
privind acordarea venitului minim garantat 
- campania de verificare privind încadrarea în grade cu handicap şi acordarea 
certificatelor aferente 
- verificarea stadiului de pregătire şi autorizare a unită ilor de învă ământ 
pentru începerea unui nou an şcolar 
- campania de verificare privind respectarea normelor legale din domeniul 
prevenirii şi stingerii incendiilor în unită ile sanitare din sistemul public 
- campania na ională de control privind stabilirea şi acordarea indemniza iei 
pentru sus inerea familiei în vederea creşterii copilului 
- verificarea activită ii comisiilor teritoriale de recensământ pentru pregătirea 
Recensământului Agricol 
- verificarea siguran ei haldelor de steril din perimetrele exploatărilor 
uranifere 
- verificarea transportului de animale 

 
e) întâlniri de lucru pe diferite tematici aflate în aten ie sau pe tematici 

dispuse de Guvern, precum: 
- semnarea Protocolului de cooperare pentru interven ia în situa ii de 

urgen ă 
- participarea la dezbaterea publică a „Planului jude ean de gestionare a 

deşeurilor”; 
- întâlniri cu organismele intermediare şi directorii de bănci pentru 

creşterea gradul de absorb ie al fondurilor comunitare 
- măsurile guvernamentale de sprijinire a mediului de afaceri şi 

men inerea locurilor de muncă 
- prezentarea sistemului de garan ii guvernamentale pentru asigurarea 

derulării proiectelor din fonduri europene 
- dezbaterea Programului pentru salubrizarea localită ilor, cursurilor de 

apă şi comunica iilor din jude  şi a Programului de măsuri pentru 
reducerea numărului de incendii generate de mirişti, vegeta ie uscată 
şi resturi vegetale 

- organizarea Recensământului General Agricol şi pregătirea 
Recensământului popula iei şi al locuin elor 

- aprobarea Planului de măsuri pentru asigurarea protec iei unită ilor 
şcolare, a siguran ei elevilor şi a personalului didactic 

- gestionarea fenomenelor pe perioada rece – actualizarea protocolul de 
colaborare între  Poli ia Rutieră, Sec ia Drumuri Na ionale, Serviciul de 
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Ambulan ă, administratorul Drumurilor Jude ene şi Inspectoratul 
Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă. 

- elaborarea Planului roşu de interven ie al jude ului Neam ; 
 
 

f) întâlniri periodice în comisii şi comitete 
 
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice s-a întâlnit lunar pentru analizarea problemelor cu caracter socio-economic, 
care privesc persoanele vârstnice, şi elaborarea de propuneri pentru solu ionarea acestor 
probleme. 
 Între temele dezbătute se regăsesc: 

- noută ile organizatorice privind acordarea biletelor de tratament 
- proiectul de aplicare a standardelor de calitate a serviciilor pentru îngrijirea 

persoanelor vârstnice în centrele reziden iale 
- parteneriate posibile pentru sus inerea proiectelor de construire a unor cămine 

pentru persoane vârstnice în jude  
- proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii publice 
- problematica asisten ei medicale specifice vârstei a treia 
- modul de acordare a medicamentelor compensate şi gratuite 
- proiectul Funda iei pentru Îngrijiri Comunitare „Speran e pentru Vârsta a Treia” 
- preocupările Agen iei Jude ene pentru Presta ii Sociale referitoare la prevenirea 

excluziunii sociale a persoanelor vârstnice 
 

Comisia Jude ean  privind Incluziunea Social  a avut întâlniri la  sediul 
Institu iei Prefectului, în cadrul cărora s-au prezentat: 

- Planul jude ean în domeniul incluziunii sociale şi protec iei sociale – 
monitorizarea stadiului de implementare 

- Mecanismul na ional pentru promovarea incluziunii sociale în România 
- Procesul incluziunii sociale în Europa şi în România 
- Oportunită i de finan are din Fondul Social European în domeniul incluziunii 

sociale 
 

Biroul Jude ean pentru Romi a actualizat şi monitorizat  Planul de m suri 
pentru aplicarea Strategiei de îmbun t ire a situa iei romilor. În jude ul nostru s-
a ac ionat pentru rezolvarea, în continuare, a problemelor comunitare precum: ob inerea 
de documente de identitate pentru cei care nu de ineau acte, pregătirea 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 Direc iei de Sănătate 
Publică, întâlniri ale prefectului cu liderii comunită ilor de romi precum şi rezolvarea unor 
probleme punctuale ale romilor care au apelat la autorită i. 

Institu ia Prefectului Jude ul Neam  este parteneră în proiectul Habitat for Humanity 
şi al Funda iei Soros în cadrul căruia s-au construit 5 case de locuit şi s-au reabilitat alte 10 
locuin e pentru comunitatea romă din localitatea Vînători – Neam . Programul prevede la 
final construirea a 29 de locuin e. 
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A fost semnat Acordul de cooperare cu organiza ia Centrul Romilor pentru Politici de 
Sănătate – SASTIPEN  din Bucureşti, în vederea elaborării unui plan local de măsuri în 
domeniul sănătă ii. 

 
g) analize, inform ri asupra activit ii serviciilor publice deconcentrate 

 
Institu ia Prefectului Jude ul Neam  a pus accentul mai ales pe următoarele aspecte: 
- urmărirea modului cum a fost organizată 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 urmează 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  

 
- A fost actualizat şi aprobat Parteneriatul - cadru de colaborare institu ională 

pentru creşterea siguran ei în şcoli; 
- În strânsă colaborare cu Consiliul Jude ean Neam , Inspectoratul Şcolar 

Jude ean, Oficiul pentru Protec ia Consumatorului s-a organizat monitorizarea, 
modului de aplicare în teritoriu a Programului guvernamental „Cornul şi laptele” 
în aplicarea  OUG nr. 96/2002 şi s-au propus analize şi măsuri pentru 
înlăturarea problemelor semnalate. 

- Un interes deosebit a fost acordat pregătirii unită ilor şcolare pentru începerea 
noului an de învă ământ 2010-2011. Analizele privind stadiul de pregătire, 
ob inerea avizelor sanitare de func ionare, realizarea măsurilor 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. 

- Au fost organizate dezbateri privind proiectul Legii educa iei 
- S-a desfăşurat, în cadrul Campaniei globale pentru educa ie – „Lec ia pentru 

to i” – la care au participat personalită i publice care sunt interesate şi 
responsabile pentru a asigura accesul la educa ie ca drept universal recunoscut 
fiecărei persoane, 100 de elevi şi alte 20 personalită i 

Direc ia de S n tate Public  
 

- S-a elaborat şi aplicat Planul de măsuri ce trebuie întreprinse în zilele cu 
temperaturi scăzute pentru protejarea popula iei celei mai vulnerabile; 

- În baza unui ordin al prefectului, o comisie mixtă formată din specialişti, a 
verificat operatorii de plante etnobotanice; Direc ia de Sănătate Publică a 
sprijinit programul de dezbateri şi mesaje în şcoli cu privire la pericolul 
substan elor psihoactive noi sub genericul „Dependen i de libertate”; 
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- S-a desfăşurat campania de verificare privind respectarea normelor legale din 
domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în unită ile sanitare din sistemul 
public; 

- S-a acordat sprijin pentru transferul managementului asisten ei medicale către 
autorită ile locale în conformitate cu prevederile HG 529/2010; 

- S-a derulat proiectul „Creşterea accesului la serviciile de preven ie medicală 
primară pentru copiii şi adolescen ii din România. Alimenta ia sănătoasă şi 
activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescen ilor din România” 

- S-au desfăşurat Campaniile de informare – educare „ Ziua mondială a 
sănătă ii”, „Ziua na ională a inimii”, „Ziua Europeană Împotriva Obezită ii”,  
„Ziua mondială fără tutun”. 

- Opera ionalizarea SMURD în data de 12 martie – cu participarea oficialită ilor 
din Ministerul Sănătă ii şi din Ministerul Administra iei şi Internelor 

 
Agen ia pentru Presta ii Sociale Neam  şi Compartimentul Teritorial de 
Inspec ie Social    
 

- S-au desfăşurat campaniile na ionale de verificare în teritoriu a modului de 
aplicare a Legii nr. 416/2001 a venitului minim garantat, de verificare privind 
încadrarea în grade cu handicap şi acordarea certificatelor aferente, de control 
privind stabilirea şi acordarea indemniza iei pentru sus inerea familiei în 
vederea creşterii copilului; 

- S-au realizat monitorizări ale Strategiei jude ene pentru incluziune socială;  
- S-au desfăşurat reuniuni ale Comisiei Jude ene pentru Egalitatea de Şanse, una 

în parteneriat cu Biroul de Consiliere pentru Cetă eni şi Funda ia Konrad 
Adenauer; 

 
Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  

-     S-a asigurat o bună colaborare a Inspectoratului Teritorial de Muncă Neam  cu 
Direc ia de Sănătate Publică şi Agen ia de Protec ie a Mediului  în campaniile 
de verificare a condi iilor privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor; 

-    S-a derulat Proiectul „Valen e culturale ale securită ii şi sănătă ii în muncă” în 
parteneriat, Inspectoratul Şcolar 

-  S-au desfăşurat Campaniile na ionale de identificarea cazurilor de muncă     
nedeclarată „O zi pe săptămână” şi cea privind promovarea şi controlul 
măsurilor de îmbunătă ire a mediului de muncă în domeniul construc iilor; 

-    S-au făcut verificări în ceea ce priveşte măsurile ce trebuie aplicate în perioadele 
cu temperaturi extreme  

 
Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea For ei de Munc  

 
- S-a acordat toată aten ia modului de organizare şi rezultatelor burselor locurilor de 

muncă, una dintre acestea fiind dedicate tinerilor absolven i. 
- În parteneriat s-a desfăşurat Seminarul „Oportunită ile de ocupare oferite de 

re eaua EURES România” 
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- Agen ia Jude eană pentru Ocuparea For ei de Muncă Neam  a depus 7 proiecte şi 
derulează 4 din acestea:  

1. Internship – Parteneriat de pregătire a tinerilor absolven i pentru debutul 
în carieră 

2. SUCCES – Sustenabilitate şi utilitate prin complementaritate si 
competitivitate, eficien ă şi sprijin 

3. SOFT – Servicii de ocupare, formare şi training 
4. Proiect pilot de creştere a gradului de ocupare în regiunea Nord Est 
5. Promovarea sustenabilită ii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce 

priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea for ei de muncă 
6. COMARU – Complex de măsuri active în rural 
7. Întărirea capacită ii sistemului public de ocupare pentru furnizarea 

serviciilor de ocupare 
 
Casa Jude ean  de Pensii Neam  

 
- O activitate importantă, care a continuat să se realizeze prin colaborarea mai 

multor servicii publice deconcentrate, a constituit-o implementarea programului de 
scanare a carnetelor de muncă în vederea informatizării istoricului perioadelor de 
asigurare; 

- Casa Jude eană de Pensii Neam  a asigurat punerea în aplicare a prevederilor 
legale referitoare la recalcularea pensiilor speciale, conform algoritmului de calcul 
prevăzut de Legea 19/2000. 

 
Direc ia pentru Agricultur  şi Dezvoltare Rural , Agen ia de Pl i şi Interven ii 
pentru Agricultur  – Centrul Jude ean Neam   şi Direc ia Sanitar  Veterinar  şi 
pentru Siguran a Alimentelor 

 
- Direc ia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, în parteneriat cu Institu ia 

Prefectului, a avut ac iuni de promovare şi informare privind schemele de sprijin 
financiar acordat fermierilor precum şi oportunită ile de finan are  din fonduri 
comunitare; 

- Au fost promovate măsurile active din Planul Na ional de Dezvoltare Rurală; s-a 
organizat o întâlnire cu primarii  care au în derulare proiecte din fonduri structurale 
cu privire la nevoia de cofinan are (OUG 9/2010); s-au organizat instruiri privind 
condi iile care trebuie îndeplinite pentru ob inerea subven iilor, pentru accesarea 
fondurilor nerambursabile; 

- S-au prezentat  procedurile de absorb ie  pentru fondurilor europene prim măsurile 
din PNDR; 

- A fost organizat seminarul - parte a campaniei „Află valoarea pământului tău! 
Recoltează fonduri europene”; 

- S-a actualizat  ordinul prefectului privind constituirea unui Birou de Suport Tehnic 
care să sprijine cu informa ii şi să consilieze persoanele care vor să beneficieze de 
finan ări în domeniul agricol; 
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- S-a acordat sprijin Centrului de Plă i şi Interven ii în Agricultură în ac iunea de 
depunere a declara iilor de către producătorii de inători de cotă de lapte pentru 
vânzări directe; 

- A fost verificat modul de comercializare a pâinii şi produselor de panifica ie precum 
şi unită ile din domeniul morărit panifica ie 

- S-a desfăşurat Programul de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la 
animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor şi protec ia 
mediului pe anul 2010. 

 
 

Agen ia de Protec ie a Mediului  
 

- A fost elaborat, în colaborare cu Sistemul de Gospodărire a Apelor şi Inspectoratul 
Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă „Programul de gospodărire a localită ilor şi de 
salubrizare a cursurilor de apă”  

- S-au desfăşurat dezbateri publice în cadrul Campaniei Na ionale de Informare, 
Conştientizare şi Responsabilizare în domeniul gestiunii deşeurilor – 

- S-a desfăşurat Campania „Marea Debarasare”- în oraşele cu peste 20.000 de 
locuitori: Piatra Neam , Roman, Târgu Neam  şi cu o componentă de colectare 
rurală la nivelul comunelor: Drăgăneşti, Brusturi, Răuceşti, Vânători Neam , 
Petricani, Grumăzeşti, Ghindăoani, Dochia, Mărgineni, Piatra Şoimului, Roznov, 
Borleşti, Rediu, Cânde ti, Păstrăveni, Urecheni, Tibucani, Războieni, Dragomireşti, 
Ştefan Cel Mare, Bârgauani, Gâdin i, Pânceşti, Poienari, Bozieni Oniceni, Valea 
Ursului, Ion Creanga 

- S-au desfăşurat reuniunile Comisiei de Analiză Tehnică a impactului asupra 
mediului pentru anumite proiecte publice şi private 

- S-a supus dezbaterii publice Programul de gestionare a calită ii aerului din jude ul 
Neam ” – măsuri de reducere a pulberilor în suspensie PM10, pe teritoriul 
localită ilor Piatra Neam , Roman şi Horia; a fost adoptat „Programul de gestionare 
a calită ii aerului din jude ul Neam ;  

- S-au elaborat proiectele ”Ecologizarea sta iunii L. Roşu şi dezvoltarea infrastructurii 
pentru turism”, beneficiar Primăria Gheorgheni şi proiectul „Înfiin are re ea 
alimentare cu apă în sat Bicaz Chei, jude  Neam ”, beneficiar  Primăria Comuna 
Bicaz Chei – şi s-au aprobat în cadrul Consiliului Consultativ al Parcului Na ional 
Cheile Bicazului – Hăşmaş 

- S-au desfăşurat ac iuni semnificative în cadrul Campaniei Na ionale „Let’s Do It, 
România” 

 
 
 
 
Comisariatul pentru Protec ia Consumatorilor şi Direc ia Sanitar  Veterinar  şi 
pentru Siguran a Alimentelor 
 

- A fost organizată faza jude eană a Concursului Na ional „Alege este dreptul tău” – 
în parteneriat cu institu ia Prefectului 
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- Au fost realizate controale în perioada premergătoare sărbătorilor pascale în 
unită ile de procesare, comercializare şi în târguri 

- S-au desfăşurat instruiri cu operatorii din domeniul alimentar pe problematica 
privind  comer ul cu carne şi produse din carne de porc în contextul Deciziei 
Comisiei Europene 2009/855/CE 

- A fost pregăzită misiunea SANCO – FVO de evaluare a controalelor în teritoriu, cu 
referire la pesta porcină clasică” 

 
Sistemul de Gospod rire a Apelor Neam   

 
- S-au desfăşurat ac iuni de igienizare a cursurilor de apă; 
- De asemenea a fost monitorizat fenomenul de zăpor de pe râul Bistri a şi s-a 

acordat tot sprijinul pentru gestionarea situa iilor de urgen ă generate de ger. 
 
Direc ia General  a Finan elor Publice 

 
- În colaborare cu Institu ia Prefectului s-a realizat monitorizarea numărul de 

personal şi a cheltuielilor de personal de la  84 de unită i administrativ teritoriale, 
pe surse de finan are, pentru stabilirea standardelor de cost; 

- Au fost repartizate pe unită i administrativ teritoriale sumele defalcate din TVA 
pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi 
municipiilor; 

- Au fost elaborate propunerile în vederea repartizării sumelor defalcate din TVA 
pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi 
municipiilor pe anii 2010-2013. 

- A fost repartizată în execu ie cota defalcată din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi jude ului; 

- S-au monitorizat şi centralizat situa iile privind „Plă ile restante” prezentate de 
ordonatorii principali de credite 

- Au fost luate măsuri pentru aplicarea finan ării pe baza standardelor de cost per 
elev/preşcolar. 

 
Inspectoratul Jude ean de Poli ie 
 

- S-au desfăşurat ac iuni şi reuniuni de prezentare a rezultatelor sub genericele: 
„Casa ta în siguran ă” şi „Autoturisme în siguran ă” „Dependen i de libertate” şi 
„Şcoala şi familia – factori cheie în combaterea consumului de droguri şi alcool” 

- S-au desfăşurat ac iuni pe  linia prevenirii, combaterii şi  sanc ionării tăierilor 
ilegale, sustragerilor şi transportul fără documente de masă lemnoasă 

- S-a participat, în parteneriat, la proiectul Agen iei pentru Combaterea Traficului 
de Persoane intitulat „Traficul de persoane nu iartă” 

 
Direc ia Regional  de Statistic  Neam  
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- S-au desfăşurat instruiri privind recensământul agricol (întocmirea listelor 
exploata iilor agricole şi sectorizarea teritoriului) şi s-au făcut pregătiri pentru 
recensământul persoanelor şi locuin elor 

- S-au realizat evaluări la nivelul teritorial privind stadiul completării şi actualizării 
registrelor agricole 

 
    Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii  
 

- Organizarea de seminarii şi simpozioane: „Caravana femeilor întreprinzător”, 
„Fenomenul inovativ în Regiunea Nord Est”, „Mediul de afaceri şi criza”; 

- Publicarea studiului privind „Starea economică a jude ului Neam  
 

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 către serviciile publice 
deconcentrate - 250 de 
rapoarte  

- 250 de rapoarte de activitate transmise 
de serviciile publice deconcentrate 

85%

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%

Realizarea programelor proprii 
de activitate 

- îndeplinirea indicatorilor de către 
serviciile publice deconcentrate 

95%

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

- colaborarea dintre institu iile publice 
responsabile în vederea integrării romilor 
şi rezolvării situa iilor punctual apărute 

95%

Gestionarea problemelor 
persoanelor vârstnice 

- colaborarea institu ională pentru 
rezolvarea problemelor vârstnicilor  12 
întâlniri 

100%

 
 

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

 
       Activit i desf şurate pentru atingerea acestui obiectiv  
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 Armonizarea activită ii serviciilor publice deconcentrate şi implementarea 
programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de ac iune ale Guvernului s-a făcut şi prin 
intermediul Colegiului Prefectural.  
 

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

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

- Au fost stabilite măsuri pentru îmbunătă irea activită ii în domeniul analizat, 
prin hotărâri ale Colegiului prefectural, dacă a fost cazul, cu termene şi 
responsabilită i.  

- S-a urmărit îndeplinirea măsurilor stabilite, de către institu ia implicată şi 
secretariatul Colegiului Prefectural. 

 
  Temele dezbătute în cadrul întâlnirilor din anul 2010, au fost: 

Ianuarie  • Bilan ul activită ii desfăşurate de către Institu ia 
Prefectului în anul 2009 

Februarie  • Prezentarea şi aprobarea, prin hotărâre  de colegiu 
prefectural, a Planului de ac iuni pe anul 2010 pentru 
realizarea obiectivelor derulate din Programul de 
Guvernare  

• Prezentarea raportului privind starea economică şi 
socială a jude ului pe anul 2009 

• Ziua Protec iei Civile din România-28 februarie 
Martie  • Măsuri guvernamentale în sprijinul mediului de 

afaceri 
Aprilie  • Prezentarea şi aprobarea Planului de ac iuni pe baza 

cărora se realizează sistemul cadru de asigurare a 
protec iei unită ilor şcolare, a siguran ei elevilor şi a 
personalului didactic, în conformitate cu prevederile 
L 29/2010 

• Prezentarea rezultatelor Programului de verificare a 
stării de igienizare a localită ilor, cursurilor de apă şi 
căilor de comunica ii din jude . 

Mai  • Oportunită i de finan are nerambursabilă 
• Informare cu privire la activitatea Consiliului 

Concuren ei Neam  – ajutorul de stat şi fonduri 
europene în sprijinul mediului de afaceri şi 
autorită ilor administra iei publice locale 

• Aprobarea Hotărârii privind constituirea Comitetului 
Jude ean pentru supraveghere şi control oficial al 
alimentelor şi hranei pentru animale 

Iunie  • Descentralizarea spitalelor la nivelul jude ului Neam  
- stadiu şi problematică 

• Informare cu privire la rezultatele aplicării măsurilor 
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guvernamentale pentru reducerea şomajului la 
nivelul jude ului nostru 

Iulie  • Informare cu privire la schemele de plă i derulate 
prin Centrul Jude ean de Plă i şi Interven ie în 
Agricultură 

• Stadiul derulării proiectelor cu finan are externă din 
jude  

• Măsurile anticriză în domeniul economic şi al 
reformei statului, promovate de Guvernul României 

August  • Informare cu privire la desfăşurarea campaniei 
agricole de vară; pagubele produse de inunda iile din 
lunile iunie şi iulie asupra culturilor agricole 

• Informare cu privire la impactul măsurilor anticriză, 
în domeniul economic, la nivelul jude ului Neam  

Septembrie • Informare cu privire la deschiderea noului an şcolar 
2010-2011 

• Programul de pregătire cu directorii şi personalul 
sanitar din unită ile şcolare cu privire la regulile de 
ac iune în situa ia producerii unui cutremur sau 
incendiu 

Octombrie  • Raport privind situa ia implementării proiectelor cu 
finan are europeană în domeniul educa iei şi formării 
profesionale 

• Prezentarea Strategiei ,,Europa 2020” 
• Prezentare proiect ,,Întreprinzător la tine acasă”- 

destinat tinerilor absolven i al şcolilor de arte şi 
meserii din 16 comune ale jude ului  

Noiembrie  • Prezentarea Strategiei jude ene privind reducerea 
inciden ei muncii nedeclarate  şi a planului de 
implementare a acesteia 

• Raport privind Programele na ionale de sănătate 
derulate în jude  

• Informare cu privire la riscul consumului de plante 
etnobotanice şi măsuri pentru limitarea acestui 
comportament nesanogen 

Decembrie • Bilan ul activită ii Colegiului Prefectural pe anul 2010 
• Prezentarea evolu iei datelor economice ale jude ului 

în ultimii doi ani 
• Prezentarea filmului „Delta de la munte” realizat de 

studen ii  
 
 

Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

Ce ne-am propus 

Întâlniri lunare ale Colegiului 
Prefectural 

12 şedin e de lucru 100%
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Analizarea unor probleme de interes şi 
stabilirea de măsuri pentru 
îmbunătă irea activită ii în domeniul 
analizat 

27 de tematici dezbătute 100%

Stabilirea de măsuri pentru 
îmbunătă irea activită ii prin hotărâri 
ale Colegiului Prefectural (când este 
cazul) 

2 hotărâri ale Colegiului 
Prefectural 

100%

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

 
Activit i desf şurate pentru atingerea acestui obiectiv  
 

În cursul anului 2010, activitatea Comisiei de Dialog Social s-a concretizat în: 
 

a) 10 şedin e, organizate conform prevederilor legale 
b) 8 întâlniri în afara Comisiei, la cererea sindicatelor, pentru medierea unor 

stări conflictuale 
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: 

 
- „Legea cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice” 
- „Proiectul Legii unitare a pensiilor publice” 
- Prezentarea amendamentelor la Proiectul Legii Educa iei 

Na ionale, prezentate de membrii Sindicatului Liber din 
Învă ământ şi Cercetare Ştiin ifică Neam ; 

-  Reac ii la propunerile formulate în şedin a C.D.S. din data de 12 
martie 2010 referitoare la proiectul de lege privind sistemul 
unitar de pensii publice 

- Prezentarea Notei revendicative însuşită de confedera iile 
sindicale organizatoare, a notei de protest a  pensionarilor din 
jude ul Neam  adresat Guvernului României, a revendicărilor 
Sindicatului din Învă ământ Neam  şi cele ale Federa iei 
Sindicatelor Na ionale ale Poli iştilor şi Personalului Contractual  

- Rolul Consiliului Concuren ei în ceea ce priveşte supravegherea 
pie elor şi monitorizarea ajutoarelor de stat 

- Măsurile anticriză, în domeniul economic, promovate de 
Guvernul României 

- Informare privind rezultatele Campaniei na ionale de combatere 
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a muncii la negru, în jude ul Neam .  
- Probleme ale sectorului agricol identificate de Comitetul de Criză 

„Salva i Agricultura” 
- Informare privind rezultatele măsurilor de stimulare a creării de 

noi locuri de muncă şi de diminuare a şomajului în anul 2010. 
 
b) Medieri stări conflictuale 
 

 
 

SINDICATUL  

 
 

REVENDIC RI, PROTESTE PUSE ÎN EVIDEJN  PRIN PICHETAREA 
INSTITU IEI 

 
Sindicatul „Ştefan Cel Mare” – 
Primăria Piatra Neam  şi 43 de 
primării comunale  

Grevă de avertisment pentru exprimarea dezacordului privind măsurile 
prevăzute de „Legea Cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice”  
 

Sindicatul Jude ean Neam  al 
Pensionarilor Piatra Neam  

  Protest împotriva deciziilor Guvernului privind înghe area pensiilor la 
nivelul din luna octombrie 2009; includerea în proiectul Legii unitare a 
sistemului public de pensii a prevederilor prin care valoarea punctului de 
pensie nu mai este corelată cu evolu ia salariului mediu brut pe economie; 
măsurile preconizate în domeniul sănătă ii care afectează accesul 
pensionarilor la serviciile medicale şi medicamente performante. Au fost 
transmise conducerii prefecturii şi mesajele CNSLR Fră ia privind Legea 
învă ământului, problemele privind costurile/elev, etc. 

120 de pensionari au 
manifestat spontan în fa a 
institu iei prefectului, în semn 
de protest fa ă de inten ia  
Guvernului de diminuare a 
pensiilor cu 15%. 

Protest împotriva inten iilor Guvernului privind: impozitarea pensiilor 
reducerea personalului bugetar; măsuri imediate, reale, pentru relansarea 
economică; deschidere pentru dialog; 

Sindicatul  “POSTA ROMANA “ 
Neam  

Protest prin care se manifestă dezacordul fa ă de măsurile de austeritate 
anun ate de Guvernul României pentru scoaterea României din criză;     
neîncadrarea salaria ilor “Companiei Na ionale Poşta Română” in aceeaşi 
categorie cu salaria ii bugetari plăti i direct de statul Român. 

Personalul bugetar din 
institu iile publice  

Grevă de avertisment şi solidaritate împotriva măsurilor de austeritate 
anun ate de Guvernul României pentru scoaterea României din criză.   

Confedera iile sindicale 
organizatoare, a notei de 
protest a  pensionarilor din 
jude ul Neam  adresat 
Guvernului României, a 
revendicărilor Sindicatului din 
Învă ământ Neam  şi cele ale 
Federa iei Sindicatelor 
Na ionale ale Poli iştilor şi 
Personalului Contractual  

Cei 14 reprezentan i ai confedera iilor şi organiza iilor sindicale au fost 
primi i de prefectul şi subprefectului jude ului în fa a cărora au prezentat 
nota revendicativă însuşită de confedera iile sindicale, nota de protest a 
pensionarilor din jude ul Neam , revendicările Sindicatului din Învă ământ şi 
ale Federa iei Sindicatelor Na ionale ale  Poli iştilor şi Personalului 
Contractual. Au fost cca. 2.500 participan i la mitingul de protest.  Nu au 
fost încălcări ale ordinii publice. 
 

Reprezentan ii FNPAR - 
AGROSTAR şi ai Cartelului Alfa  

S-au întâlnit cu prefectul jude ului Mihai ARCHIP pe probleme ale sectorului 
agricol identificate de Comitetul de Criză „Salva i Agricultura”;  
Notă - Nu a fost pichetată institu ia 

Reprezentan ii Cartelului Alfa Reprezentan ii Cartelului Alfa s-au întâlnit cu prefectul jude ului Mihai 
ARCHIP; a fost prezentat Calendarul ac iunilor sindicale ale Confedera iei 
Na ionale Sindicale Cartel Alfa şi punctele de vedere referitoare la 
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SINDICATUL  

 
 

REVENDIC RI, PROTESTE PUSE ÎN EVIDEJN  PRIN PICHETAREA 
INSTITU IEI 

 
disponibilizări, Legea pensiilor, preconizatele modificări ale Codului Muncii, 
dereglementarea pie ii muncii, noua lege a salarizării unice în sectorul 
bugetar; 

 
c) S-au primit, analizat şi transmis spre organele locale, jude ene şi centrale 6 

coresponden e ce sintetizau problemele prezentate de grupurile care au 
manifestat în fa a sediului Institu iei Prefectului 

 
 

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 

8 întâlniri de mediere conflicte sau de 
analiză 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, 
după caz 

Medierea în cazul a 6 ac iuni de protest 
– pichetări, greve de avertisment 

100%

- 6 coresponden a transmise spre 
organele centrale 

 
 
 
 
 
IV. Realizarea Programului de guvernare în domeniul afacerilor europene şi de 
parteneriat cu organiza iile neguvernamentale  

 
a. Realizarea „Planului de ac iuni pentru promovarea acces rii 

fondurilor europene” 
 
 
 
 
 
Obiective specifice: 
  

• Creşterea gradului de informare, conştientizare şi în elegere în rândul 
poten ialilor beneficiari, cu privire la oportunită ile de finan are oferite de 
instrumentele structurale  
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• Realizarea unui grad bun de absorb ie a fondurilor comunitare, la nivelul 
jude ului 

 
     Activit i desf şurate pentru atingerea acestor obiective :   
 

Pentru realizarea, la nivelul jude ului, a unei viziuni unitare  privind ac iunile de 
promovare în domeniul accesării fondurilor comunitare, Institu ia Prefectului realizează 
Planul de ac iuni pentru promovarea accesării fondurilor europene. 

Acest plan este  monitorizat, la finele fiecărui trimestru, şi se realizează de către 
servicii publice deconcentrate (Direc ia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Direc ia 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a Alimentelor, Oficiul Jude ean pentru Consultan ă 
Agricolă, Inspectoratul Şcolar Jude ean, Centrul de Informare, Asisten ă şi Instruire pentru 
IMM-uri şi Coopera ie Neam ), organisme intermediare regionale, consiliul jude ean, 
autorită i locale, organiza ii neguvernamentale şi profesionale. 

În primele trei trimestre din anul 2010 au fost realizate 152 de ac iuni de 
promovarea a fondurilor comunitare, beneficiarii acestor activită i fiind autorită i locale, 
întreprinzători priva i, elevi şi cadre didactice.  

 
Dintre cele mai importante ac iuni de promovare a accesării fondurilor europene  

men ionăm: 
 

o Cea de-a treia etapa a campaniei de promovare „Proiecte la tine acasă” 
organizata  de către Direc ia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Oficiul 
Jude ean de Consultan ă Agricolă,  la care am fost parteneri şi în care au fost 
promovate masurile active din PNDR, dedicate autorită ilor publice locale si 
fermierilor. Activitatea de informare s-a realizat, în perioada ianuarie – 
martie, în  21 de comune, grupul intă a fost reprezentat  321 participan i, 
au fost distribuite 158  ghiduri ale solicitantului şi 1200  de pliante şi reviste.   

o Promovarea Programului Opera ional Regional realizată de ADR Nord Est şi 
implicarea  unor colaboratori din cadrul Institu iei Prefectului în Re eaua 
Comunicatorilor REGIO Nord Est. – reprezentarea jude ului, la Conferin a 
na ională a multiplicatorilor REGIO, Bucureşti, februarie 2010 ; 

o În domeniul promovării Programului Opera ional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane au avut loc, la Piatra Neamt , in lunile ianuarie si martie 
2010, doua work shop-uri, organizate de Asisten a Tehnică a Comisiei 
Europene şi Instrumentul de Schimb de Informa ii (TAIEX) al Direc iei 
Generale Extindere,cu tema "Proiecte pe Fondul Social European in România„ 
parte din Programul Regional de Formare (RTP) pentru România şi au 
avut ca scop familiarizarea cu principalele tehnici si detalii ce trebuie luate in 
considerare la scrierea si depunerea proiectelor de succes, pe programele 
Uniunii Europene pentru Dezvoltarea Resurselor Umane; 

o Pentru a facilita comunicarea cu autorită ile administra iei publice locale, în 
domeniul promovării şi accesării fondurilor europene, Institu ia Prefectului a 
realizat o baza de date cu personal calificat din cadrul celor 83 de primării – 
func ionari publici şi personal contractual. Această bază de date a fost 
comunicată şi reprezentan ilor organismelor intermediare ale diferitelor 
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programe opera ionale, pentru contactarea directă, în cazul unor sesiuni de 
promovare/ informare , în cadrul liniilor de finan are .   

o Au fost organizate întâlniri cu organismele intermediare şi directorii de bănci 
pentru creşterea gradul de absorb ie al fondurilor comunitare. 

 
b. Planul lunar de monitorizare a stadiului de absorb ie a fondurilor europene 
de pre şi post aderare, de c tre  de autorit ile publice locale şi alte institu ii 
publice din jude   

 
 Situa ia reprezintă o evaluare statistică, în etapa actuală,  a numărului total de 
proiecte din perioada pre şi post aderare, ini iate şi aprobate , la nivelul jude ului Neam . 
 
FONDUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTUR  ŞI DEZVOLTARE RURAL  - PNDR 
 

o 103 proiecte depuse  
o 21 de  proiecte aprobate – Măsura 322  
o Măsura 431 - Func ionarea Grupurilor de ac iune Locală, dobândirea de competen e 
şi animarea teritoriului, Sub-măsura 431.1 – Construc ia de parteneriate public – 
private . Au fost constituite 5 GAL-uri, care se afl  in faza de verificare, în 
teren, pentru selec ia dosarelor de candidatur   

 
PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL 

- 71  proiecte depuse, dintre  care : 15 – Consiliul jude ean, 34 – consilii locale de 
municipii, 6 – consilii locale orăşeneşti, 16 – consilii locale comunale  

- 28 de  proiecte aprobate;  
 
PROGRAMUL OPERA IONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE  

- 4  proiecte depuse de către AJOFM Neam    
- 3 proiecte aprobate – AJOFM Neam   

 
PROGRAMUL OPERA IONAL SECTORIAL MEDIU  

- 6  proiecte depuse , dintre  care : 4 - Consiliul jude ean, 1 – Comuna Vânători 
Neam , 1 – Parcul Natural Vânători Neam     

- 4  proiecte aprobate – Consiliul jude ean – 3, comuna Vânători Neam  – 1  
 
PROGRAMUL OPERA IONAL DEZVOLTAREA CAPACIT II ADMINISTRATIVE 

- 4  proiecte depuse de către Consiliul Jude ean Neam  (1), Primăria municipiului 
Piatra Neam  (1) şi  Institu ia Prefectului jude ul Neam  (2)  

 
 c. In cadrul componentei de comunicarea/promovare a valorilor europene, 
Institu ia  Prefectului jude ul Neam  ,  în parteneriat cu Departamentul pentru Afaceri 
Europene din cadrul Guvernului, Şcoala Na ională de Studii Politice şi Administrative  
Bucureşti,  Consiliul Jude ean Neam  , ADR NE şi Secretariatul tehnic permanent al Pactului 
Regional NE pentru Ocupare si Incluziune Socială   a organizat, la Piatra Neamt, la 28 
octombrie 2010 ,  conferin a na ională pe tema “Tratatul de la Lisabona şi rolul României 
în procesul de aprofundare a integrării europene”. Conferin a dedicată Regiunii Nord Est a 
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reunit peste 80 de participanti   din toate jude ele regiunii – reprezentan i ai administra iei 
publice locale, organiza ii neguvernamentale, organiza ii patronale si sindicale, 
reprezentan i ai mediului academic, mass media locală şi regională. 

 
O altă componentă a activită ii de comunicare o reprezintă activită ile desfăşurate în 

parteneriat de Institu ia Prefectului, serviciile publice deconcentrate şi Centrul Regional de 
Informare Europeană din cadrul Bibliotecii jude ene „G. T.Kirileanu” din Piatra Neam ,  în 
domeniul promovării valorilor europene.  

Men ionăm câteva din cele mai reprezentative activită i, derulate pe parcursul anului 
2010 :  

• Campanie de informare pentru tineri: Construc ia europeană – cetă enia 
europeană, libera circula ie a lucrătorilor şi coordonarea sistemelor de securitate 
socială – aprilie 2010  

• Campanie de informare : Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ODM- 
Asigurarea unui mediu durabil. Promovarea egalită ii intre sexe si afirmarea femeilor 
– mai 2010  

• Dezbatere: Europa – centru al creativită ii si inovării. EUROPEANA – biblioteca 
digitală europeană – aprilie 2010  

• Dezbatere: Anul european de luptă împotriva sărăciei şi excluderii sociale. 
Strategia pentru creştere economică şi ocuparea for ei de muncă (2000). Eradicarea 
sărăciei. Agenda socială reînnoită (2008): oportunită i, acces şi solidaritate în 
Europa secolului XXI -  mai 2010  

• Dezbatere: Drepturile copilului şi ale tânărului in societatea contemporană -  Pactul 
European pentru Tineret - Planul european pentru tineret şi pentru promovarea 
cetă eniei active – iunie 2010  

• Dezbatere : Educa ie pentru sănătate . Politica europeană in domeniul sănătă ii şi 
protec iei consumatorului. Portalul Sănătate – UE ; iunie 2010 

• Dezbateri, expozi ii de publica ii, vizionari materiale audio - video : 
Protec ia mediului; Lupta împotriva schimbărilor climatice . Energia – o lume in 
schimbare  - iulie 2010  

• Colocviu şi expozi ie de publica ii: Informa ia europeană mai aproape de 
cetă eni . Surse de informare europeană – august 2010  

• Campanie de informare pentru tineri si expozi ie de materiale 
documentare : 50 de por i spre viitor – cele mai importante succese ale Europei – 
august 2010 

• Expozi ie de publica ii : Geopolitica Uniunii Europene . Globalizare si securitate 
economică – septembrie 2010 :  

• Zilele Bibliotecii Jude ene „G.T. Kirileanu” Neam  – expozi ie de materiale 
europene, în  cadrul Centrului regional de informare europeană, Piatra Neam  – 
octombrie 2010  

• Dezbateri: Europa – un continent de descoperit 
• Dezbateri: Cetă enie europeană. Participare şi responsabilitate 
• Campanie de informare, colocvii şi expozi ii de publica ii: 1 Octombrie - Ziua 

persoanelor de vârsta a treia 
• Seminar şi expozi ie de publica ii: Programe europene pentru IMM-uri 
• Campanie de informare: Măsuri speciale de protec ie a copilului. Copiii în conflict 

cu legea. Copiii în situa ii de exploatare 
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• Dezbatere şi expozi ie de publica ii: 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educatorilor 
• Seminar şi expozi ie de publica ii: Institu iile Uniunii Europene. Scurtă 

prezentare a institu iilor şi organismelor Uniunii Europene 
• Dezbatere şi expozi ie de publica ii: 24 Octombrie - Ziua Na iunilor Unite 

(Ini iative ale României la ONU. Drepturile Omului în sistemul Na iunilor Unite) 
• Dezbatere şi expozi ie de publica ii: Cetă enia europeană. Carta Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene 
• Dezbateri, expozi ii de publica ii: Burse de studii, stagii de pregătire oferite de 

institu iile europene. EPSO. Libera circula ie a persoanelor. Beneficiile Pie ei Unice 
pentru cetă enii europeni. 

• Dezbatere: România şi Conven ia ONU cu privire la drepturile copilului. Comitetul 
pentru drepturile copilului 

• Campanie de informare: Măsuri speciale de protec ie a copilului. Copiii în conflict 
cu legea. Administrarea justi iei pentru minori. Tratamentul copiilor priva i de 
libertate, inclusiv a celor supuşi oricărei forme de deten ie sau plasament institu ie 
sub supraveghere. 

• Colocviu: Drepturile copilului şi ale tânărului în lumea contemporană . Actul 
European pentru  Tineret. Planul European pentru Tineret şi   pentru promovarea 
cetă eniei active. 

• Dezbatere: Marile etape ale construc iei europene. Părin ii fondatori ai UE. Tratatul 
de Reformă de la Lisabona. Cartea Drepturilor fundamentale 

• Colocviu şi expozi ie de publica ii: 10 Decembrie  Ziua adoptării Conven iei cu 
privire la Drepturile fundamentale ale Omului  de către Adunarea Generală a O.N.U. 

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
Întocmirea şi monitorizarea 
trimestrială a  Planului de 
ac iune privind 
promovarea acces rii  
fondurilor structurale 

 152 de ac iuni pe primele 9 luni 
ale anului 2010  

 
 
 

100%

Întocmirea şi monitorizarea 
lunara a planului privind 
Stadiul de implementarea, 
la nivelul jude ului, a 
gradului de absorb ie a 
fondurilor europene de pre 
si post aderare  

 Prezentarea, în cadrul Colegiului 
prefectural din luna iulie 2010 a 
sintezei :  

„Stadiul proiectelor finan ate din fonduri 
comunitare,in jude ul Neam , in primul 
semestru al anului 2010 „  

 Monitorizarea, in decursul lunilor 
august -  decembrie  a numărului 
de proiecte,depuse si contractate,  
la nivelul jude ului  

100%

Campanii /sesiuni de 
informare/ expozi ii ,  pe teme 
europene: 

 Valori europene ; 
 Politici, institu ii 

- 2 campanii de informare la nivel de 
jude ; 
 
- 22   ac iuni de informare europeană – 
seminarii, mese rotunde, participări la 

100%
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Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

europene; 
 Evenimente din 

calendarul european 
• Accesare fonduri 

structurale 

manifestări specifice 

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

S-au transmis 6 circulare autorită ilor 
locale şi s-a acordat consultan ă în 28 de 
cazuri; 

100%

A fost publicat pe site-ul 
institu iei(www.prefecturaneamt.ro) 
 „Buletinul de informare si comunicare”  
– 10 numere – in care au fost 
prezentate, la rubrica „INFO EUROPA”, 
18 subiecte pe teme  europene, referitor 
la: oportunită i de finan are, 
parteneriate, evenimente locale si 
na ionale.  

 
 
Institu ia Prefectului - Jude ul Neam  implementează  2 proiecte, finan ate prin  cadrul  

Programului Opera ional Dezvoltarea Capacită ii Administrative:  
 

1. Implementarea sistemului integrat de management al calit ii în 
Institu ia Prefectului Jude ul Neam  şi certificarea calit ii serviciilor furnizate 
Obiectivul proiectului: consolidarea capacită ii administrative a Institu iei Prefectului 
Jude ul Neam  prin certificarea unui sistem integrat de management al calită ii. 
Stadiu: proiectul se afla in implementare  

Activită i prevăzute:  

- implementarea şi certificarea sistemului integrat al calită ii în institu ie: SR EN 
ISO 9001: 2008 - sistem de management al calită ii, SR EN ISO 14001: 2008 - 
sistem de management al mediului, SR OHSAS 18001: 2008 - sistem de 
management al sănătă ii şi securită ii ocupa ionale; 

- implementarea sistemului informatic de management al documentelor; 

- pregătirea profesională a func ionarilor în domeniul managementului calită ii; 

- seminarii, conferin ă, schimb de bune practici în domeniu. 

 

 

2. Performan  prin efort comun PECO 
 
Stadiu: a fost semnat contractul de finan are  
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Obiectivul proiectului: Îmbunătă irea durabilă a capacită ii administrative a Institu iei 
Prefectului jude ului Neam  , cu impact asupra calită ii serviciilor furnizate beneficiarilor – 
primarii, servicii publice deconcentrate ale ministerelor, cetă eni .  

Activit i prev zute: 

- parcurgerea unor module de pregătire profesională de către func ionari - ECDL, 
managementul de proiect, modul juridic, modul achizi ii publice, modul 
comunicare;  

- elaborarea unui studiu privind necesită ile de pregătire profesională şi de 
dezvoltare a carierei func ionarilor; 

- conferin ă, seminarii, schimb de bune practici în domeniu. 

 
d. Rela ia cu organiza iile neguvernamentale  

 
Activit i realizate: parteneriate, seminarii/conferin e, baze de date. 

 
    O altă componentă a activită ii compartimentului pentru afaceri europene a fost 

colaborarea cu organiza iile neguvernamentale .  
 La solicitarea UCRAP, Institu ia Prefectului a transmis   si centralizat, chestionare 

adresate celor  nouă  Asocia ii de Dezvoltare Intercomunitară din jude ul Neam , pentru a 
fi incluse in proiectul na ional „ Asocia iile de dezvoltare intercomunitară – instrument 
pentru furnizarea în comun, în condi ii de calitate şi eficacitate, a serviciilor publice locale”, 
proiect finan at prin FSE – PODCA.   

Pentru promovarea măsurii 431 din cadrul PNDR, Institu ia Prefectului a colaborat cu 
DADR Neam , pentru transmiterea documenta iei necesare constituirii Grupurilor de 
Ac iune Locală.  Au fost constituite, la nivelul jude ului Neam ,  5 GAL-uri, care se află în 
faza de verificare, în teren, pentru selec ia dosarelor de candidatură.  
 În anul 2010 s-au încheiat două acorduri  de parteneriat cu organiza ii 
neguvernamentale :  

- Asocia ia Pro Democra ia Club Tîrgu Neam , pentru derularea proiectului : „ 
Spune NU corup iei „ , finan at de Uniunea Europeană , prin programul 
Facilitatea de Tranzi ie 2007/19343.01.11 – Consolidarea sprijinului societă ii 
civile in lupta împotriva corup iei, proiect care s-a derulat în jude ul Neam , în 
lunile ianuarie – noiembrie 2010; 

- Asocia ia de sprijin a copiilor cu handicap fizic  Centrul de zi „Poieni a” din 
municipiul Roman, furnizându-se, la cerere, o baza de date cu  organiza iile 
neguvernamentale active in domeniul protec iei copilului, de la nivel local şi 
regional.  

S-a semnat un acord de parteneriat cu Universitatea „Al.I.Cuza”din Iaşi, pentru 
colaborarea în vederea organizării şi derulării de programe sau activită i de instruire 
profesională postuniversitară a personalului institu iei, cât şi pentru participarea în cadrul 
unor parteneriate la redactarea şi implementarea  unor proiecte cu finan are europeană.   

Institu ia Prefectului Jude ul Neam  a coordonat înfiin area Filialei jude ului Neam  a 
Forumului Montan Român, organiza ie membră a Euromontana. La 15 aprilie, la Centrul 
Ecumenic Daniil Sihastru din Durău, s-a înfiin at filiala nem eană a Forumului, în prezen a a 
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peste 80 de participan i – autorită i locale, ONG-uri firme, asocia ii de producători din zona 
montană, reprezentan i ai mass-media şi cultelor. Filiala nem eană reuneşte 42 de membri 
fondatori. 

Institu ia Prefectului a organizat participarea delega iei nem ene la festivitatea 
prilejuită de celebrarea Zilei interna ionale a Muntelui care a avut loc la Palatul 
Parlamentului – Senatul României. Filiala Neam  a Forumului montan Român a participat cu 
o delega ie formată din 15 persoane (firme, ONG-uri, institu ii publice etc), având standul 
cel mai reprezentativ  
 Institu ia Prefectului a participat la Gala Actorilor Sociali, organizată la data de 25 
octombrie, în beneficiul persoanelor asistate de către Centrul de Integrare şi Terapie 
Ocupa ională pentru Persoane cu Dizabilită i - CITO - din Tîrgu Neam .  

 
În plus, compartimentul afaceri europene  şi rela ii externe, în colaborare cu 

compartimentul controlul legalită ii actelor şi contencios administrativ au oferit, permanent, 
asisten ă 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 transmisă Ministerului Administra iei şi Internelor situa ia barierelor, cu 
program de eliminare a acestora şi monitorizarea îndeplinirii acestuia.  

  
 

Ce ne-am propus Rezultate ob inute 
Un bun grad de absorb ie a 
fondurilor europene la nivelul 
jude ului 

188 de proiecte ini iate la nivelul jude ului 

Elaborarea unor proiecte pe 
PODCA 

2 proiecte finan ate, în derulare la nivelul 
Institu iei Prefectului Jude ul Neam  

 
 
 V.  Gestionarea situa iilor de urgen  
 

 În conformitate cu procedurile prevăzute în „Manualul prefectului pentru 
gestionarea situa iilor de urgen ă”, în fiecare caz în parte s-a ac ionat pe cele trei etape de 
interven ie: în perioada de pre – dezastru, în timpul producerii dezastrului, în perioada post 
– dezastru. 

 
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 
 
 
 Ac iunile desfăşurate în anul 2010,  au urmărit prevenirea popula iei şi protec ia 
bunurilor amplasate în zonele cu risc de producere a situa iilor de urgen ă. 

 Astfel: 
• S-au luat toate măsurile necesare pentru însuşirea şi respectarea procedurilor 

din Manualele Prefectului şi Primarului pentru ac iune în caz de inunda ii 
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•    Comitetul a stabilit măsuri 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 localită ilor au fost asigurate condi iile de func ionare a 
permanen ei la primării şi la sediul Institu iei Prefectului, la avertizare 

 
În calitate de preşedinte al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă, 

prefectul jude ului a aprobat/avizat întocmirea sau actualizarea următoarelor planuri şi 
protocoale: 

• Planul de pregătire în domeniul situa iilor de urgen ă în anul 2010; 
• Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul jude ului Neam ; 
• Planul jude ean de apărare împotriva inunda iilor, ghe urilor, secetei hidrologice, 

accidentelor la construc ii hidrotehnice şi poluărilor accidentale pe cursurile de 
apă, pentru  o perioadă de 4 ani (2010-2014); 

• Planul pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situa iilor de urgen ă pe anul 2010; 

• Planul de apărare împotriva incendiilor în masă; 
• Planul de cooperare între I.S.U. Neam  şi I.P.J. Neam , pentru îndeplinirea în 

comună a misiunilor de gestionare a situa iilor de urgen ă din domeniul de 
competen ă al M.A.I.; 

• Planurile de desfăşurare a exerci iilor de cooperare cu for e şi mijloace în teren 
organizate de ISU Neam ; 

• Planul roşu de interven ie al jude ului Neam ; 
• Protocolul de cooperare în domeniul managementului situa iilor de urgen ă între 

I.S.U. Neam  şi S.C. E.On Moldova Distribu ie; 
• Protocoalele pentru efectuarea schimbului de informa ii pe perioada sezonului 

rece între principalele institu ii responsabile din jude ; 
• Protocolul pentru organizarea şi func ionarea S.M.U.R.D. Neam ; 
• Protocolul de cooperare pentru interven ia în situa ii de urgen ă între I.S.U. 

Neam  şi Serviciul public jude ean Salvamont. 
• 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 periculoase.  

 
Alte măsuri: 
 
Transmiterea, în timp oportun, a avertizărilor privind producerea, evolu ia şi urmările 

dezastrelor sau fenomenelor ce pot evolua în dezastre, către toate localită ile din jude ; 
dispeceratul organizat, care func ionează 24 de ore din 24, a asigurat fluxul informa ional 

 
În cursul anului s-a transmis  un număr de 187 de avertiz ri, aten ion ri meteo 

şi hidrometorologice, au fost întocmite peste 400 rapoarte operative şi 2 
rapoarte de sintez  şi au fost adoptate 8 Hot râri ale Comitetului Jude ean 
pentru Situa ii de Urgen .  
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 În urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în perioada 20.06-
15.07.2010, au fost afectate 54 unită i administrativ-teritoriale: 1 municipiu, 3 oraşe şi 50 
comune, astfel: Piatra Neam , Tîrgu Neam , Roznov, Bicaz, Răuceşti, Bodeşti, Alexandru cel 
Bun, ibucani, Petricani, Ştefan cel Mare, Crăcăoani, Drăgăneşti, Dămuc, Girov, Războieni, 
Costişa, Bîrgăoani, Tazlău, Brusturi, Borleşti, Dulceşti, Agapia, Văleni, Bicaz-Chei, Piatra 
Şoimului, Pipirig, Hangu, Grumăzeşti, Pîngăra i, Ghindăoani, Dobreni, Ceahlău, Borca, 
Farcaşa, Bicazu Ardelean, Gîrcina, Taşca, Tămăşeni, Ion Creangă, Gîdin i, Tarcău, Doljeşti, 
Sagna, Români, Icuşeşti, Ruginoasa, Boghicea, Cîndeşti, Poienari, Pînceşti, Oniceni, Valea 
Ursului, Podoleni, Poiana Teiului. 

 

Pe teritoriul jude ului Neam , în anul 2009, au fost înregistrate 54 de situa ii de 
urgen  - 4 ca urmare a manifestării riscurilor tehnologice (poluări ape), 1 ca urmare a 
riscurilor biologice (virusul gripal a/H1N1) şi 49 ca urmare a manifestărilor riscurilor 
naturale. Situa iile de urgen ă generate de manifestarea acestor riscuri au fost: 

- 14 provocate de fenomenul de înghe ; 
- 11 generate de inunda ii; 
- 1 provocată de furtuni, producând pagube în special liniilor de înaltă şi medie 

tensiune; 
- 18 ca urmare a alunecărilor de teren; 
- 3 în urma înregistrării de temperaturi extreme (caniculă şi ger); 
- 2 provocate de fenomenul de zăpor pe râul Bistri a. 
 
De departe, situa iile de urgen ă cauzate de inunda ii au fost cele mai importante, 

atât ca nivel al pagubelor produse, al duratei de manifestare cât şi al răspândirii, un număr 
de 68 de unit i administrative fiind afectate: 2 municipii, 3 oraşe şi 63 comune. 
Practic, pe toată perioada verii au căzut cantită i importante de precipita ii, căzute în mai 
multe reprize, care au dus la creşteri de debite şi depăşirea cotelor de aten ie (6 cursuri de 
apă), pericol (4 cursuri de apă) şi inundaţii – cod roşu (3 cursuri de apă). 

Râul Siret a depăşit cotele de pericol ceea ce a determinat ca în data de 29.06.2010 
începând cu ora 18.00 prefectul jude ului să instituie starea de alertă şi să ordone 
începerea ac iunilor de evacuare pentru localită ile: Tămaşeni (com. Tămăşeni), Adjudeni 
(com. Tămăşeni), Lu ca (com. Sagna), Sagna (com. Sagna), Rotunda (com. Doljeşti), 
Buruieneşti (com. Doljeşti), Cotu Vameş (com. Horia), Recea (com. Ion Creangă), Ion 
Creangă (com. Ion Creangă), Gîdin i (com. Gîdin i), sat Icuşeşti (com. Icuşşeti) şi cartierul 
Nicolae Bălcescu (mun. Roman). În total, au fost evacuate 6904 persoane. 

 

În urma  acestor situa ii de urgen ă au rezultat pagube importante, astfel: 
- 35 localită i au rămas, temporar, fără alimentare cu energie electrică; 
- 365 locuin e afectate (din care 29 distruse); 
- 6 şcoli afectate; 
- 77 poduri afectate; 
- 161 pode e afectate; 
- 95 pun i pietonale afectate; 
- 2,176 km drumuri na ionale afectate; 
- 85,591 km drumuri jude ene afectate; 
- 167,58 km drumuri comunale afectate; 
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- 263,481 km drumuri săteşti afectate; 
- 225,08 km drumuri forestiere afectate; 
- 465 poduri şi pode e forestiere afectate; 
- 106 baraje corectare toren i afectate; 
- 2,295 km cale ferată afectată; 
- 10,86 km diguri afectate; 
- 40 km apărări de maluri afectate; 
- 0,945 km canale betonate afectate; 
- 0,175 km re ele alimentare cu apă afectate; 
- 5,15 km re ele de energie electrică afecta i; 
- 306 stâlpi de comunica ie afecta i (11 km re ea); 
- 3 uzine de apă afectate; 
- 1223 fântâni inundate; 
- 41,871 km albii colmatate; 
- 10.460 ha culturi agricole afectate. 

 

Prefectul jude ului, în calitatea sa de preşedinte al Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen ă, a coordonat permanent, în zonele afectate, ac iunile de protec ie şi 
interven ie.  

Pentru evaluarea situa iilor de urgen ă, s-au emis 22 de ordine pentru numirea 
unor comisii de inventariere şi evaluare a pagubelor produse de fenomenele hidro – 
meteorologice periculoase, estimarea totală a pagubelor produse ridicându-se la 
163.629.998 lei. 

Pentru refacerea infrastructurii afectate au fost întocmite şi înaintate către Guvernul 
României 4 proiecte de Hotărâre de Guvern pentru alocarea de ajutoare financiare din 
fondurile de rezervă, de mediu şi de interven ie, precum şi o solicitare de cofinan are 
adresată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.  

Preşedintele Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă a aprobat „Raportul 
privind efectele calamită ilor naturale produse în perioada 20.06 - 15.07.2010 pe teritoriul 
jude ului Neam ”, care a fost înaintat Guvernului României în vederea atragerii de fonduri 
europene, alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea 
cheltuielilor publice eligibile opera iunilor de urgen ă întreprinse în scopul înlăturării 
pagubelor provocate de inunda ii. 

 În urma acestor demersuri, Guvernul României a adoptat: 
- Hotărârea nr. 614 din 30 iunie 2010, privind acordarea unui ajutor umanitar de 

urgen ă, prin care jude ul Neam  a primit 25 tone de motorină, în valoare de 
126.000 lei; 

- Hotărârea nr. 636 din 7 iulie 2010, privind acordarea unui ajutor umanitar de 
urgen ă, prin care jude ul Neam  a primit alimente şi combustibil în valoare de 
505.000 lei 

- Hotărârea nr. 710 din 14 iulie 2010 pentru aprobarea finan ării din bugetul 
Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau 
diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în 
perioada iunie - iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente 
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obiectivului din domeniul public al statului din comuna Doljeşti, jude ul Neam , 
prin care au fost alocate 22.560.000 lei; 

- Hotărârea nr. 704 din 14 iulie 2010, privind acordarea unui ajutor umanitar de 
urgen ă, jude ului Neam  i-au fost acordate de către guvern 15 tone de 
motorină, în valoare de 80.000 lei; 

- Hotărârea  nr. 919 din 30 august 2010 privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispozi ia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2010, pentru autorită ile administra iei publice locale prin care a fost alocată 
suma de  2.500.000 lei pentru 12 unită i administrativ teritoriale;  

- Hotărârea nr. 942/2010 privind alocarea pentru jude ul Neam  a 5.060.000 lei 
din Fondul de mediu pentru lucrări de amenajare şi regularizare a 4 cursuri de 
apă din 4 localită i; 

- Hotărârea nr.1271/2010 privind alocarea a 7.034.000 lei din Fondul de mediu 
pentru 3 lucrări de investi ii din jude ul Neam  

 
Pentru refacerea locuin elor afectate, Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă 

a întreprins toate demersurile necesare şi a centralizat în timp util datele referitoare la 
pagube, astfel încât popula ia afectată să poată beneficia de Programul ”Case de locuit în 
zonele afectate de calamită ile naturale în anul 2010”, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 708 din 14 iulie 2010. În acest moment, din totalul celor 29 de locuin e 
propuse pentru reconstruc ie, 11 au fost predate proprietarilor, 11 locuin e sunt finalizate 
la roşu, 2 au zidăria finalizată, iar 5 se vor construi în 2011. Din totalul celor 327 de 
locuin e propuse pentru repara ii, lucrările au fost finalizate la 323, la celelalte 4 lucrările 
fiind în curs de finalizare. 
 Pentru refacerea infrastructurii şi locuin elor afectate, Comitetul Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen ă a ob inut sponsorizări din partea unor societă i comerciale (S.C. 
Hidroelectrica S.A., S.C. Romgaz S.A., S.C. Electrica S.A., S.C. Termoelectrica S.A., S.C. 
Electrocentrale Bucureşti) în valoarea totală de 11.783.470 lei. Pentru repartizarea 
acestor sume colectate din sponsorizări, comitetul jude ean a adoptat hotărârile nr. 3 şi nr. 
4, modificate prin hotărârea nr. 5.  

Pentru gestionarea fenomenelor din perioada sezonului rece au fost semnate 
protocoale de colaborare pe situa ii de urgen ă între: Poli ia Rutieră, Sec ia Drumuri 
Na ionale, Autoritatea Rutieră, administratorul drumurilor jude ene, Serviciul de 
Ambulan ă, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă; 
 

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
Gestionarea eficientă a  situa iilor 
de urgen ă 
Protejarea vie ii oamenilor şi a  
bunurilor lor 

 
 
 
 

-  transmiterea de 187 de  avertizări şi 
a 51.501 mesaje prin SMS 
- asigurarea permanen ei la sediul 
institu iei şi la sediul primăriilor 
- 22 de comisii mixte în zonele 
afectate, care au constatat pagubele 
şi au elaborat peste 300 de procese 
verbale de constatare 

100%
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 Ob inerea şi folosirea corectă a 
resurselor financiare şi materiale 
destinate eliminării efectelor 
produse de situa ii de urgen ă 

- func ionarea operativă a 
comandamentelor din perioada 
producerii situa iilor de urgen ă; 
- au fost înaintate 4 proiecte de 
Hotărâre de Guvern pentru a primi 
sprijin financiar din Fondul de 
interven ie la dispozi ia Guvernului 

100%

 
 

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

Obiective specifice: 
1. Asigurarea verific rii legalit ii actelor administrative adoptate sau 

emise de autorit ile administra iei publice locale şi reprezentarea institu iei 
prefectului în instan ele de contencios administrativ 

2. Asigurarea, la nivelul jude ului, a aplic rii şi respect rii Constitu iei, a 
legilor, a ordonan elor şi a hot rârilor Guvernului, a celorlalte acte normative 
 

1. Asigurarea verific rii legalit ii actelor administrative adoptate sau 
emise de autorit ile administra iei publice locale şi reprezentarea 
institu iei prefectului în instan ele de contencios administrativ 

 
Pentru atingerea acestui obiectiv, func ionarii de specialitate juridică de la 

Compartimentul verificarea legalită ii actelor, contencios administrativ şi procese electorale  
au desfăşurat în anul 2010 următoarele activită i: 

 
• au inut eviden a actelor administrative adoptate sau emise de autorită ile 

administra iei publice locale şi jude ene transmise prefectului în vederea 
verificării legalită ii, au asigurat păstrarea acestora, precum şi eviden a 
ac iunilor şi dosarelor aflate pe rolul instan elor judecătoreşti; 

• au examinat sub aspectul legalită ii, în termenele prevăzute de lege, actele 
administrative adoptate sau emise de autorită ile administra iei publice locale şi 
jude ene; 

• au propus prefectului sesizarea, după caz, a autorită ilor emitente, în vederea 
reanalizării actului considerat nelegal şi revocării acestuia, sau a instan ei de 
contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare; 

• au întocmit documenta ia, au formulat ac iunea pentru sesizarea instan ei de 
contencios administrativ şi au sus inut, în fa a acesteia, ac iunea formulată, 
precum şi căile de atac, atunci când a fost cazul; 

• au elaborat rapoarte şi au prezentat informări prefectului cu privire la actele 
verificate; 

• au  întocmit, lunar nota privind exercitarea controlului de legalitate, notă care 
con ine principalele aspecte de încălcare a actelor normative în vigoare. 
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Până la data întocmirii raportului au fost controlate din punct de vedere al legalită ii 
un număr de 42.761 acte administrative din care: 

1.    194 de hotărâri ale Consiliului Jude ean  
2.    374 dispozi ii ale preşedintelui Consiliului Jude ean 
3.  5.153 hotărâri ale consiliilor locale 
4. 37.040 dispozi ii ale primarilor 

 
Din totalul actelor controlate, au fost considerate nelegale 244 acte administrative, fiind 

întocmite adrese de procedură prealabilă. Pentru alte 2 acte administrative adoptate de 
autorită ile administra iei publice locale au fost formulate direct ac iunile în fa a instan ei 
de contencios administrativ în vederea anulării actelor.  
 

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

Verificarea tuturor actelor 
administrative emise sau 
adoptate de autorită ile 
administra iei publice locale 

Depistarea tuturor actelor 
administrative emise sau 
adoptate cu încălcarea  
prevederilor legale 
 
 
 
 
 
 
 
   Efectuarea tuturor procedurilor 

prealabile pentru actele 
administrative socotite nelegale 

- au fost controlate din punct de vedere 
al legalită ii un număr de 42.761 acte 
administrative ale autorită ilor 
administra iei publice locale şi jude ene - 
s-au considerat a fi nelegale, fiind 
adoptate cu încălcarea în total sau în 
parte, după caz,  a unor reglementări 
legale în materie, un număr de 244 acte 
administrative, din care 168 hotărâri ale 
consiliilor locale şi 76 dispozi ii emise de 
primari. De asemenea, în alte două cazuri 
a fost formulată ac iunea direct la 
instan a de contencios administrativ în 
vederea anulării actelor administrative 
adoptate de consiliile locale. 
 - 244 proceduri prealabile 
întocmite, din care 244 acte au fost 
revocate/modificate/completate; 
- 2 acte administrative au fost 
atacate direct la instan a de contencios 
administrativ (fără întocmirea adresei de 
procedură prealabilă);  

100%

100%

100%

 
Principalele probleme care au făcut necesară declanşarea procedurii prealabile: 
• administrarea domeniului public şi privat al unită ilor administrativ-teritoriale 
• stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
• acordarea unor drepturi salariale necuvenite, precum şi a unor stimulente, premii 

sau sporuri, atât func ionarilor publici, cât şi persoanelor care ocupă func ii de 
demnitate publică 

• promovarea în grad a unor func ionari publici 
• acordarea aloca iilor pentru copiii nou-născu i 
• intrarea în vigoare a unor acte administrative cu caracter normativ 
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• aprobarea regulamentelor de organizare şi func ionare a consiliilor locale 
 

2. Asigurarea, la nivelul jude ului, a aplic rii şi respect rii Constitu iei, a 
legilor, a ordonan elor şi a hot rârilor Guvernului, a celorlalte acte normative 
 

Pentru atingerea acestui obiectiv, Compartimentul controlul legalită ii actelor, 
contencios administrativ şi procese electorale a întreprins în anul 2010 următoarele 
activită i: 

• elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, 
precum şi de propuneri privind îmbunătă irea stării de legalitate; 

• a participat alături 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 organizării şi desfăşurării alegerilor locale par iale; 

• a efectuat, în condi iile legii, verificări cu privire la măsurile întreprinse de primar 
sau de preşedintele consiliului jude ean, în calitatea lor de reprezentan i ai statului 
în unitatea administrativ-teritorială, inclusiv la sediul autorită ilor administra iei 
publice locale; 

• a desfăşurat ac iuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a 
atribu iilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului; 

• a elaborat proiectele unor ordine ale prefectului; 
• a conlucrat cu compartimentele din aparatul de specialitate al preşedintelui 

consiliului jude ean, în vederea elaborării proiectelor hotărârilor Guvernului care 
au avut ca obiect solu ionarea unor probleme de interes local sau, după caz, 
jude ean. 

 
VII.   Reprezentarea în instan ele judec toreşti a institu iei prefectului sau, 
dup  caz, a comisiilor care au ca obiect de activitate aplicarea actelor normative 
cu caracter reparatoriu 
 
 Obiectiv specific: 

Asigurarea reprezent rii cu profesionalism a institu iei sau 
comisiilor în instan ele judec toreşti, în litigiile în care acestea 
au calitate procesual  

 
Pentru realizarea acestui obiectiv, Compartimentul reprezentare în instan e şi fond 

funciar al institu iei, a întreprins următoarele ac iuni: 
• A formulat întâmpinările în cauzele aflate pe rolul instan elor 
• A transmis documenta iile solicitate de instan e 
• A participat direct la proces, prin prezentarea juriştilor din compartiment, la 

termenele stabilite de instan e 
• A constituit dosarele de judecată şi le-a înscris în eviden ele speciale (registrul de 

cauze şi termene). 
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În anul 2010, au fost întocmite şi comunicate instan elor de judecată documentele 
solicitate, s-au formulat întâmpinări şi precizări pentru 2.367 de dosare cu termene de 
judecată în această perioadă, după cum urmează: 

 
Nr. 
Crt. 

INSTAN A Număr dosare 2010 

1 Judecătoria  Roman 350 
2 Judecătoria Bicaz 1014 
3 Judecătoria Piatra Neam  525 
4 Judecătoria Tîrgu Neam  478 

TOTAL 2367  
 

  
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
Participarea la cauzele aflate pe 
rolul instan elor şi formularea 
întâmpinărilor 

- s-a asigurat reprezentarea institu iei 
într-un număr de 2.367 dosare aflate pe 
rolul instan elor de judecată 

100%
 

 
 
 
VIII.  Aplicarea actelor normative cu caracter reparatoriu 
 
 Obiective specifice: 

1. Asigurarea unei analize competente a tuturor dosarelor 
de fond funciar transmise de autorit ile locale; 

2. Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu (L290/2003, 
L9/1998 şi L 10/2001) 

 
1. Asigurarea unei analize competente a tuturor dosarelor de fond funciar 
transmise de autorit ile locale 
 

Pentru atingerea acestui obiectiv, Colectivul de sprijin al Comisiei jude ene pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Compartimentul 
reprezentare în instan e şi fond funciar, au realizat următoarele activită i: 

• Au verificat legalitatea documenta iilor transmise de comisiile locale 
• Au pregătit documenta ia pentru emiterea hotărârilor în şedin ele Comisiei 

Jude ene  
• Au întocmit şi transmis hotărârile Comisiei Jude ene comisiilor locale 
• Au întocmit situa ii statistice cu privire la stadiul aplicării legilor fondului 

funciar 
Activitatea de aplicare a legilor funciare    

- au  avut loc 15 şedin e ale Comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor 

- s-au adoptat în comisia jude eană 574 de hotărâri şi au fost eliberate 948 titluri de 
proprietate; 
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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 hotărârilor Comisiei 
Jude ene de Fond Funciar 

- au avut loc 15 şedin e ale Comisiei 
jude ene de fond funciar 
- 17.292 de cereri de reconstituire a 
dreptului de proprietate solu ionate 
de Comisie 
- 12.954,880 ha suprafa ă validată 
- 574  de hotărâri adoptate 
- 948 de titluri de proprietate 
eliberate 

100%

100%

100%

 

2. Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu (L290/2003, L9/1998 şi 
Legea nr. 10/2001) 

Activită i desfăşurate în cursul anului 2010: 

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

corespunzătoare 
• Au fost asigurate lucrările de secretariat tehnic privind întocmirea dosarelor, 

a coresponden ei cu Autoritatea Na ională pentru Restituirea Proprietă ilor şi 
cu  solicitantul, pregătirea şedin elor, redactarea proiectelor de hotărâri 

 
 

Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de desp gubiri sau 
compensa ii cet enilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, re inute sau r mase în Basarabia, Bucovina de Nord şi inutul 
Her a, ca urmare a st rii de r zboi şi a aplic rii Tratatului de Pace între România 
şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi a Legii 
nr.9/1998 privind acordarea de compensa ii cet enilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplic rii Tratatului dintre 
România şi Bulgaria :  

 
La Secretariatul tehnic al Comisiei jude ene Neam  pentru aplicarea Legilor nr. 

9/1998 şi  290/2003 au fost înregistrate: 
- 26 cereri la Legea nr. 9/1998 din care 14 mai sunt în lucru; 
- 297 cereri la Legea nr. 290/2003 din care 75 mai sunt în lucru.   
 
Cu privire la aplicarea Legii nr. 10/2001 - au fost predate Autorită ii Na ionale 

pentru Restituirea Proprietă ilor un număr de 40 de dosare întocmite de primării, în baza 
notificărilor formulate de persoanele îndreptă ite; au fost restituite autorită ilor învestite cu 
solu ionarea notificărilor 104 dosare, în vederea completării cu unele acte doveditoare 
cerute de ANRP. 
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Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
- analizarea dosarelor constituite în 
baza Legilor 9/1998 şi 290/2003.  

- 323 dosare constituite de la 
intrarea în vigoare a celor două legi, 
din care 89 de dosare mai sunt în 
lucru 

100%

 
 

X.  Reform  institu ional  
 
Obiective specifice: 
 

1. Îmbun t irea comunic rii externe a institu iei 
2. Îmbun t irea sistemului de management al institu iei 
 

 
1.  Îmbun t irea comunic rii externe a institu iei 

 
a) Comunicarea cu cet enii 
b) Comunicarea cu presa 
 
 
a) Comunicarea cu cet enii 

Comunicarea cu cetă enii s-a realizat prin intermediul: 
• Audien elor 
• Peti iilor şi sesizărilor 
• Apostilei 
• Serviciilor comunitare 

  Comunicarea cu cetă enii prin intermediul audien elor şi peti iilor este realizată de 
Compartimentul de rela ii cu publicul şi are ca obiective specifice: 
• Monitorizarea solu ionării în termen a peti iilor 
• Expedierea, clasarea şi arhivarea peti iilor 
• Redirec ionarea către institu iile şi autorită ile competente în solu ionarea peti iilor 
• Organizarea audien elor 
 

 În anul 2010 au fost înregistrate la Institu ia prefectului 2.280 de peti ii 
din care: 

- peti ii adresate de cetă eni direct Institu iei Prefectului: 914 
- peti ii transmise de către organele centrale: 226 
- peti ii redirec ionate către primării sau alte institu ii competente: 457 
- peti ii solu ionate de către prefectură: 683 

 
 Au fost înregistrate 86 de cereri formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informa iile de interes public. 
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 În anul 2010 au fost acordate 441 de audien e cet enilor. 
       

În ceea ce priveşte activitatea de acordare a apostilei, la Institu ia Prefectului 
au fost înregistrate şi au primit rezolvare un număr de 2.500 acte. 

  
 În anul 2010 au fost emise, pân  la elaborarea prezentului raport 463 de 
ordine ale prefectului.  

 
 

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

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

- 2.280 peti ii înregistrate şi rezolvate 
 
- 441 de audien e acordate 
- 2.500 de acte apostilate 
 
- 86 cereri înregistrate şi solu ionate 

100%

 

 
 b) Comunicarea cu presa 
 

O componentă importantă a activită ii de comunicare a Institu iei Prefectului o 
reprezintă comunicarea prin intermediul mass-media, ca instrument de transmitere a 
mesajului institu iei către publicul intă – cetă 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 activită 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 presă cu privire la activitatea prefectului 
şi a aparatului propriu  (183) 

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

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

- transmiterea către mass-media prin poşta electronică a materialelor prezentate cu 
prilejul diferitelor întâlniri organizate de institu ia noastră 

- acordarea de interviuri şi declara ii de presă de către prefect şi subprefec i, 
participarea acestora la emisiuni radio-tv.  

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
- comunicare eficientă cu presa 

 
 

-183 de comunicate de presă elaborate 
şi transmise, la care se adaugă 120 de 
comunicate referitoare la gestionarea 
situa iilor de urgen ă 

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

Ziua Na ională a României, Ziua Armatei, Ziua Jandarmeriei, Ziua Drapelului, Ziua 
Independen ei, Ziua Eroilor, Ziua Libertă 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, inaugurări de spa ii publice, 
lansări ale unor programe guvernamentale etc.  
 

 Din acest an – 2010 – am lansat Buletinul electronic al Institu iei Prefectului 
Jude ul Neam  pe care l-am transmis, lunar, autorită ilor locale precum şi partenerilor 
noştri, serviciile publice deconcetrate. Numerele realizate se regăsesc pe pagina de 
internet al institu iei şi au în con inut rubricile permanente: Evenimente, ştiri, noută i; 
Strategii şi politici guvernamentale; Info Europa etc. 
 Buletinul este menit să informeze asupra principalele evenimente în care institu ia 
s-a implicat, dar şi să aducă informa ii utile autorită ilor locale referitor la noută ile 
legislative şi oportunită ile de finan are. 
 

2. Îmbun t irea sistemului de management al institu iei 
 

In cursul anului 2010 a fost actualizată lista persoanelor cu atribu ii în monitorizarea şi 
coordonarea sistemului propriu de control managerial. 

A fost aprobat, prin ordin al prefectului, Programul propriu de dezvoltare a sistemului 
de control managerial. 

În cadrul acestui Program au fost identificare 35 de activită i care se desfăşoară la 
nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Neam  din care 25 procedurabile. Din acestea 15 sunt 
deja elaborate.   
  De asemenea, a fost implementat sistemul de management al riscurilor prin: 

- desemnarea prin ordin al Prefectului a responsabililor de risc şi al 
responsabilului cu registrul de riscuri; 

- elaborarea şi aprobarea procedurii de lucru privind managementul 
riscurilor in institu ie; 

- identificarea riscurilor şi a ponderii acestora, precum şi a măsurilor de 
tratare a riscurilor de către fiecare compartiment, inclusiv la nivelul celor 
două servicii comunitare; 

- elaborarea şi completarea Registrului de riscuri al institu iei. 

De altfel, prin proiectul referitor la implementarea sistemului integrat de 
management al calită ii în Institu ia Prefectului Jude ul Neam  urmează să solicităm 
certificarea SR EN ISO 9001: 2008 - sistem de management al calită ii, SR EN ISO 14001: 
2008 - sistem de management al mediului, SR OHSAS 18001: 2008 - sistem de 
management al sănătă ii şi securită ii ocupa ionale. În cadrul aceluiaşi proiect au fost 
pregătite, în domeniul managementului calită ii, 30 de persoane din institu ia noastră. 
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În etapa următoare vom implementa sistemul informatic de management al 
documentelor.  

  
XI. Analiza activit ii desf şurate de Serviciul public comunitar pentru 
eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple şi de Serviciul public comunitar 
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;  

 
Obiectiv specific: Îndeplinirea în termenele recomandate privind calitatea 

serviciilor publice;   

În perioada analizată s-au primit: 

- 8930 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare din care 193 cu 
men ionarea domiciliului în străinătate şi 9549 cereri pentru eliberarea paşapoartelor 
simple electronice din care 270 cu men ionarea domiciliului în străinătate. Au fost eliberate 
9290 paşapoarte simple electronice şi 8918 paşapoarte simple temporare. Au fost 
constatate 173 de contraven ii prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei 
circula ii a cetă enilor români în străinătate, însumând o valoare de 5160,00 lei RON. De 
asemenea  au fost implementate observa ii cu privire la suspendarea exercitării dreptului la 
liberă circula ie în străinătate de către autorită ile judecătoreşti pentru un număr de 656 
persoane. Au fost eliberate 211 adeverin e cu privire la informa iile de inute în Registrul 
Na ional de Eviden ă a Paşapoartelor pentru care s-a încasat în contul statului valoarea 
totală de 4642,00 lei RON. 

- Au fost primire documente pentru editarea unui număr de 17.132 de permise de 
conducere, din care 6.994 pentru preschimbare. Au fost examinate 20.468 persoane în 
vederea ob inerii permisului de conducere, din care au fost declarate admise 6.994 
(procent de promovabilitate de 34,21%). S-au primit documente pentru înmatricularea a 
17.400 de vehicule la finalul, astfel încât la finalul anului 2010 parcul auto era format din 
97.418 vehicule, cu 3.868 mai multe decât în anul 2009. 

 

XII.   Gestiunea eficient  a propriilor resurse – financiare, materiale şi umane 
 

Obiective specifice: 
 

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

 
1. Gestiunea eficient  a resurselor materiale 

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

 
• Respectarea paşilor ALOP 
• Acordarea vizelor CFPP 
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• Realizarea achizi iilor publice în conformitate cu planul anual de achizi ii publice pe 
anul 2010 cu respectarea prevederilor legale 

• Monitorizarea permanentă a execu iei bugetare 
• Asigurarea func ionalită ii institu iei din punct de vedere administrativ 

 
 
 
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 licita ie 
electronică (40) şi achizi ie directă 
(150). 

100%

100%
100%

 
Pe categorii de cheltuieli, bugetul pe anul 2010 se prezint  astfel: 
 

Categoria de cheltuial  Cod Suma (mii lei)  
Bugetul de stat 50.01 4799,16 
Autorită i publice şi ac iuni 
externe 

51.01 3205,86 

Cheltuieli curente 01 3190,36 
Cheltuieli de personal 10 2616,46 
Bunuri şi servicii 20 424,40 
Transferuri 55 0 
Alte cheltuieli - Proiecte cu 
finan are din fonduri externe 
nerambrusabile 

56 149,5 

Cheltuieli de capital 70 15,5 
Ordine publică şi siguran ă 
na ională 

61.01 1593,30 

Cheltuieli curente 01 1545,72 
Cheltuieli de personal 10 1460,25 
Bunuri şi servicii 20 85,47 
Cheltuieli de capital 71 0 
Asigurări şi asisten ă socială 68.01 47,58 
 
2. Gestiunea eficient  a resurselor umane 
 Direc ii principale: 

a) gestiunea curentă 
b) evaluarea func ionarilor publici 
c) dezvoltarea carierei func ionarilor publici 
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a) Gestiunea curent  - Ac iuni întreprinse: 
 

• Elaborarea şi aprobarea de către MAI a : 
o Noii structuri organizatorice 
o Organigramei 
o Statului de func ii 
 

• În baza prevederilor art. 99, art. 100, art. 107, art. 107^1 şi art. 112 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Func ionarilor Publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, personalul 
Institu iei Prefectului – Jude ul Neam , a fost restructurat ca număr (au fost 
desfiin ate 17 posturi) cât şi ca structură ( a se vedea Capitolul II – Organizare 
internă, resurse); 

• Cele 43 de func ii publice şi contractuale repartizate institu iei noastre de Ministerul 
Administra iei şi Internelor prin Ordinul nr. 9024/2010 reactualizat prin Ordinul nr. 
9050/2010, al ministrului administra iei şi internelor, au fost avizate de Agen ia 
Na ională a Func ionarilor Publici prin Avizul nr. 493063/2010. 

• A avut loc o pensionare de drept a unui func ionar public cu studii superioare, şi o 
pensionare  anticipată par ial, pentru un func ionar public cu studii medii;  

• Au fost promova i în clasă (din clasa III – studii medii, în clasa I – studii 
superioare), doi func ionari publici care au absolvit studii superioare cu diplomă de 
licen ă în anul 2010; 

• 4 func ionari publici s-au transferat la cerere sau în interes de serviciu la alte 
institu ii; 

• Un func ionar public a devenit magistrat, în urma concursului organizat de 
Ministerul Justi iei;  

• A fost promovat în gradul imediat superior un func ionar public, conform 
prevederilor legale; 

• Au fost operate la zi carnetele de muncă cu toate modificările intervenite privind 
drepturile salariale ale func ionarilor publici şi personalului contractual. 

• Au fost acordate drepturile salariale conform legisla iei.  
 
 

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare

- Elaborarea statelor de func ii, a 
organigramelor institu iei şi a 
statelor de personal ori de câte 
ori este nevoie; 
- Actualizarea căr ilor de muncă; 
- Acordarea drepturilor salariale; 
- Evaluarea performan elor   
  profesionale individuale; 
- Transmiterea declara iilor de 
avere şi a declara iilor de 
interese la A.N.I., gestionarea şi 

- 12 state de func ii actualizate cu orice 
modificare; 
- 12 state de personal, conform statelor 
de func ii şi a organigramelor actualizate 
în baza prevederilor legale, înainte şi 
după reorganizarea aparatului de 
specialitate a prefectului; 
- 58 de căr i de muncă actualizate sau 
încheiate pentru personalul care s-a 
pensionat, transferat sau disponibilizat; 
- Au fost acordate drepturile salariale 

100% 
 
100% 

 
 
 
100% 
 
 
100% 

 42



publicarea lor pe internet; conform prevederilor Legii 3330/2009, 
O.U.G. nr. 1/2010 şi a Legii nr. 118/2010 
(diminuarea veniturilor brute cu 25% 
începând cu luna iulie 2010) 
- Nu s-au acordat premii în anul 2010 iar 
salariile de merit s-au acordat par ial.  

 
a) Evaluarea func ionarilor publici 

 
Pentru efectuarea unei evaluări obiective a func ionarilor publici au fost întreprinse 
urm toarele 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 fundamentată pentru evaluarea 
performan elor profesionale individuale, în sensul că fiecare func ionar public a 
primit noi atribu ii ca urmare a restructurării aparatului de specialitate a 
prefectului; 

• Au fost stabilite modalită ile de acordare a calificativelor în baza criteriilor de 
performan ă 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 
profesionale ale func ionarilor 
publici; 
Eficientizarea activită ilor fiecărui 
salariat; 

43 de fişe ale postului actualizate; 
54 de formulare de evaluare a 
performan elor profesionale completate 
de evaluatori (inclusiv pentru persoanele 
cărora le-a încetat raportul de serviciu 
sau raportul de muncă)  

100%
100%

 
 

100%
 

 
c) Dezvoltarea carierei func ionarilor publici 

  
Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost realizate urm toarele ac iuni: 

•   2 func ionari publici au promovat în clasă, la absolvirea studiilor superioare cu 
diplomă de licen ă ( din clasa III – studii medii în clasa I – studii superioare) 

• 1 salariat a fost promovat în grad profesional, de la gradul principal la gradul 
superior;  

• 6 func ionari publici au fost avansa i în treapta de salarizare imediat superioară; 
• 5 func ionari publici au frecventat cursuri de perfec ionare în cadrul Institutului 

Na ional de Administra ie 
• o persoană a primit certificatul de mentor în administra ia publică 
• A fost asigurată 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 primăriilor 

• A fost întocmit Planul Anual de ocupare a func iilor publice pe anul 2011 şi înaintat 
spre avizare ANFP şi MAI 
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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 
 

- Au fost promova i în clasă 2 func ionari 
publici; 
- A promovat în grad profesional 
superior un func ionar public; 
- 6 func ionari publici au fost avansa i în 
treapta de salarizare; 
- 5 func ionari publici au urmat cursuri 
de perfec ionare INA; 
- 30 de func ionari publici să urmeze 
cursurile de perfec ionare E.C.D.L. – 
printr-un program cu finan are 
europeană; 

100%

100%

100%
 
 
 
Este în curs 
de 
desfăşurare 

 
 

Obiectivele anului 2011 
 

- Se men in ca prioritare obiectivele privind întărirea capacită ii institu ionale şi cele 
referitoare la calitatea serviciilor şi buna coordonare a serviciilor publice 
deconcentrate. O mare importan ă vom acorda, şi în  anul 2011, promovării 
oportunită ilor de finan are din fonduri comunitare, pentru o cât mai bună 
absorb ie a acestora la nivelul jude ului 

- Dorim să finalizăm, în condi ii cât mai bune, recensământul general agricol şi să 
pregătim, la fel de bine, recensământul popula iei şi locuin elor. 

- Men inem un nivel ridicat de exigen ă în controlul de legalitate a actelor 
administrative şi dorim să finalizăm din cauzele mai complexe, în domeniul aplicării 
actelor normative cu caracter reparatoriu. 

- Ca de fiecare dată dorim să nu ne mai confruntăm cu situa ii speciale, dar dacă 
acestea se vor produce, vom gestiona cât mai bine  situa iile apărute, şi cu 
experien a acumulată în aceşti ultimi doi ani.  
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