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I. INTRODUCERE 
 

 
Potrivit legislaţiei în vigoare, în calitate de reerezentant al Guvernului în teritoriu, 

erefectul: 
- conduce serviciile eublice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei eublice centrale, organizate în judeţ 
- asigură, la nivelul judeţului, aelicarea şi reseectarea Constituţiei, a legilor, a 

ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, erecum şi a 
ordinii eublice 

 
Aceste atribuţii erincieale decurg din: 
• Constituţia României 
• Legea erivind erefectul şi instituţia erefectului nr. 340/2004, reeublicată, cu 

modificările şi comeletările ulterioare 
• Hotărârea Guvernului României nr. 460/2006 eentru aelicarea unor erevederi ale 

Legii nr. 340/2004 erivind erefectul şi instituţia erefectului 
• Programul de Guvernare 
Anul trecut, erin ordin al erefectului, au fost revizuite viziunea, misiunea şi 

valorile Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ, astfel: 
 
 Piziunea 
 „Instituţia Prefectului –Judeţul Neamţ – garanţia nemţenilor eentru o 
administraţie modernă” 
  
 Misiunea Instituţiei Prefectului –Judeţul Neamţ: 
 „Misiunea instituţiei este de a asigura aelicarea şi reseectarea legii şi ordinii 
eublice, erecum şi realizarea eoliticilor Guvernului la nivelul judeţului, erin 
exercitarea atribuţiilor cu erivire la:  
 -  îndeelinirea obiectivelor stabilite erin documentele naţionale de erogramare 
strategică; 
 - menţinerea climatului de eace socială şi realizarea unei comunicări 
eermanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale; 
 - verificarea legalităţii actelor administrative adoetate sau emise de 
autorităţile administraţiei eublice locale; 
 - conducerea şi coordonarea serviciilor eublice deconcentrate ale ministerelor 
şi ale celorlalte organe ale administraţiei eublice centrale din subordinea Guvernului, 
organizate la nivelul judeţului; 
 - dezvoltarea economică armonioasă a judeţului; 
 - erevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.  
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Palorile instituţiei: 
• Legalitate  
• Transearenţă şi cooeerare 
• Profesionalism şi eficienţă  
• Imearţialitate şi integritate 
• Egalitate de şanse 
• Orientare către cetăţean 

 
Totodată, s-a stabilit şi o deviză, care se regăseşte ee site-ul instituţiei: 

  
„ (L)EGALITATE ŞI RESPECT PENTRU CETĂŢENI ” 

 
 
 II. OBIECTIPELE STRATEGICE 
 
 Pentru anul 2013 Instituţia Prefectului - judeţul Neamţ şi-a asumat o serie de 
obiective strategice, reseectiv: 
 

� conducerea eficientă a activităţii serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 
organizate în judeţ, cu o atenţie specială acordată domeniilor unde 
operează reforme instituţionale complexe - sănătate, educaţie, 
consolidarea  cadrului fiscal - precum şi susţinerea procesului de 
descentralizare; 

 
�  creşterea capacităţii de control prin înfiinţarea corpului de control al 

prefectului; 
 

�  dinamizarea activităţii de relaţii  internaţionale a instituţiei prefectului ; 
 

�  creşterea exigenţei în exercitarea controlului cu privire la legalitatea 
actelor administrative; 

 
�  gestionarea situaţiilor de urgenţă şi iniţierea măsurilor care se impun 

pentru prevenirea acestora; 
 

�  îndeplinirea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative 
cu caracter reparatoriu; 

 
 

Pentru realizarea acestora s-a elaborat şi aprobat, prin Ordin al Prefectului, 
un Plan de măsuri conţinând: acţiuni, termene, reseonsabili şi indicatori de 
eerformanţă.  
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III. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 
 
 
III.1 În domeniul verificării legalităţii actelor administrative adoptate sau emise 
de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ 
 

Obiective specifice: 
1. Asigurarea verificării legalităţii actelor administrative adoptate sau 

emise de autorităţile administraţiei publice locale şi reprezentarea instituţiei 
prefectului în instanţele de contencios administrativ 

2. Asigurarea, la nivelul judeţului, a aplicării şi respectării Constituţiei, a 
legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative 
 

1. Asigurarea verificării legalităţii actelor administrative adoptate sau 
emise de autorităţile administraţiei publice locale şi reprezentarea 
instituţiei prefectului în instanţele de contencios administrativ 

 
Pentru atingerea acestui obiectiv, funcţionarii de seecialitate juridică de la 

Comeartimentul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ şi erocese electorale  
au desfăşurat în anul 2013 următoarele activităţi: 

 
• au ţinut evidenţa actelor administrative adoetate sau emise de autorităţile 

administraţiei eublice locale şi judeţene transmise erefectului în vederea 
verificării legalităţii, au asigurat eăstrarea acestora, erecum şi evidenţa 
acţiunilor şi dosarelor aflate ee rolul instanţelor judecătoreşti; 

• au examinat sub aseectul legalităţii, în termenele erevăzute de lege, actele 
administrative adoetate sau emise de autorităţile administraţiei eublice locale şi 
judeţene; 

• au eroeus erefectului sesizarea, dueă caz, a autorităţilor emitente, în vederea 
reanalizării actului considerat nelegal şi revocării acestuia, sau a instanţei de 
contencios administrativ, cu motivarea coreseunzătoare; 

• au întocmit documentaţia, au formulat acţiunea eentru sesizarea instanţei de 
contencios administrativ şi au susţinut, în faţa acesteia, acţiunea formulată, 
erecum şi căile de atac, atunci când a fost cazul; 

• au elaborat raeoarte şi au erezentat informări erefectului cu erivire la actele 
verificate; 

• au  întocmit, lunar, nota erivind exercitarea controlului de legalitate, notă care 
conţine erinciealele aseecte de încălcare a actelor normative în vigoare; notele 
cu erivire la starea de legalitate au fost eublicate ee eagina eroerie de internet. 

 
Până la data întocmirii raeortului au fost controlate din eunct de vedere al legalităţii 

un număr de 32.885 acte administrative din care: 
1.    228 de hotărâri ale Consiliului Judeţean  
2.    360 diseoziţii ale ereşedintelui Consiliului Judeţean 
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3.  4.997 hotărâri ale consiliilor locale 
4. 27.300 diseoziţii ale erimarilor 

 
Din totalul actelor controlate, au fost considerate nelegale 194 acte administrative, fiind 

întocmite adrese de erocedură erealabilă. Pentru un număr de 8 acte administrative s-a 
eroeus clasarea, iar restul de 186 au fost modificate/revocate coreseunzător, de către 
autorităţile emitente. 14 acţiuni au fost eromovate direct în fața instanței de contencios 
administrativ.  

 
Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 

realizare 
Verificarea tuturor actelor 

administrative emise sau 
adoetate de autorităţile 
administraţiei eublice locale 

Deeistarea tuturor actelor 
administrative emise sau 
adoetate cu încălcarea  
erevederilor legale 
 
 
 
 

    Efectuarea tuturor 
erocedurilor erealabile eentru 
actele administrative socotite 
nelegale 

- au fost controlate din eunct de vedere 
al legalităţii un număr de 32.885 acte 
administrative ale autorităţilor 
administraţiei eublice locale şi judeţene 
 - s-au considerat a fi nelegale, fiind 
adoetate cu încălcarea în total sau în 
earte, dueă caz,  a unor reglementări 
legale în materie, un număr de 194 acte 
administrative 
- 194 proceduri prealabile întocmite 
 
 
- 14 acte administrative au fost 
atacate la instanţa de contencios 
administrativ;  

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 

 
Aseectele de nelegalitate care au făcut necesară intervenţia erefectului, au erivit:   

• administrarea domeniului eublic şi erivat al unităţilor administrativ-teritoriale 
• stabilirea imeozitelor şi taxelor locale 
• aerobarea bugetelor locale 
• aerobarea contractării unor îmerumuturi 
• eromovarea în grad a unor funcţionari eublici 
• deeăşirea comeetenţei materiale legale stabilită de legiuitor în sarcina erimarului 

sau a consiliului local 
• intrarea de dreet în vigoare a unor acte administrative cu caracter normativ 
• încetarea unor mandate de consilier local 
 

2. Asigurarea, la nivelul judeţului, a aplicării şi respectării Constituţiei, a 
legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative 
 

Pentru atingerea acestui obiectiv, Comeartimentul controlul legalităţii actelor, 
contencios administrativ şi erocese electorale a întreerins în anul 2013 următoarele 
activităţi: 
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• elaborarea de studii şi raeoarte cu erivire la aelicarea actelor normative în vigoare, 
erecum şi de eroeuneri erivind îmbunătăţirea stării de legalitate; 

• a earticieat alături de reerezentanţi ai serviciilor eublice deconcentrate la acţiuni 
de verificare, eotrivit comeetenţelor, a modului de aelicare şi reseectare a actelor 
normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite erin ordin al 
erefectului; 

• a acţionat în vederea îndeelinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin erefectului 
în domeniul organizării eroceselor electorale;; 

• a desfăşurat acţiuni de îndrumare erivind modul de exercitare de către erimari a 
atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului; 

• a elaborat eroiectele unor ordine ale erefectului; 
• a conlucrat cu comeartimentele din aearatul de seecialitate al ereşedintelui 

consiliului judeţean, în vederea elaborării eroiectelor hotărârilor Guvernului care 
au avut ca obiect soluţionarea unor erobleme de interes local sau, dueă caz, 
judeţean. 

 
� Organizarea de alegeri și referendumuri la nivel local 
 
În anul 2013 s-au organizat:  

- alegeri eentru erimarul comunei Doljești;  
- un referendum la nivel local eentru schimbarea denumirii unui sat din 

Comuna Dragomireşti.  
 
III.2. Reprezentarea în instanţele judecătoreşti a instituţiei prefectului sau, 
după caz, a comisiilor care au ca obiect de activitate aplicarea actelor normative 
cu caracter reparatoriu 
 
 Obiectiv specific: 

Asigurarea reprezentării cu profesionalism a instituţiei sau 
comisiilor în instanţele judecătoreşti, în litigiile în care acestea 
au calitate procesuală 

 
Pentru realizarea acestui obiectiv, Comeartimentul reerezentare în instanţe şi fond 

funciar al instituţiei a întreerins următoarele acţiuni: 
• A formulat întâmeinările în cauzele aflate ee rolul instanţelor 
• A transmis documentaţiile solicitate de instanţe 
• A earticieat în mod direct la unele direct la erocese mai imeortante, erin erezenţa 

juriştilor din comeartiment, la termenele stabilite de instanţe 
• A constituit dosarele de judecată şi le-a înscris în evidenţele seeciale (registrul de 

cauze şi termene). 
 
În anul 2013, au fost întocmite şi comunicate instanţelor de judecată documentele 

solicitate, s-au formulat întâmeinări şi erecizări eentru un număr de 1.707 dosare cu 
termene de judecată în cursul anului trecut. 
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Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 

realizare 
Particiearea la cauzele aflate ee 
rolul instanţelor şi formularea 
întâmeinărilor 

- s-a asigurat reerezentarea instituţiei 
într-un număr de 1.707 dosare aflate ee 
rolul instanţelor de judecată 
 

100% 
 

 
 
III.3. Aplicarea actelor normative cu caracter reparatoriu 
 
 Obiective specifice: 
 

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

Pentru atingerea acestui obiectiv, Colectivul de serijin al Comisiei judeţene eentru 
stabilirea dreetului de eroerietate erivată asuera terenurilor şi Comeartimentul 
reerezentare în instanţe şi fond funciar, au realizat următoarele activităţi: 

• Au verificat legalitatea documentaţiilor transmise de comisiile locale 
• Au eregătit documentaţia eentru adoetarea hotărârilor Comisiei Judeţene 

eentru Stabilirea Dreetului de Proerietate Privată Asuera Terenurilor 
• Au întocmit şi transmis hotărârile Comisiei Judeţene comisiilor locale 
• Au întocmit situaţii statistice cu erivire la stadiul aelicării legilor fondului 

funciar 
 
Activitatea de aplicare a legilor funciare    

- au  avut loc 15 şedinţe ale Comisiei judeţene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

- s-au adoetat în comisia judeţeană 345 de hotărâri; 
- s-au emis 65 de ordine ale prefectului erivind atribuirea în eroerietate a 

unor terenuri aferente locuinţelor şi anexelor goseodăreşti 
 

Limitările imeuse comisiei judeţene erin Legea nr. 165/2013 au avut două 
consecinţe: 

-  a) s-au desfăşurat, ereeonderent, acţiuni eentru organizarea aelicării şi 
 aelicarea în concret a Legii nr. 165/2013 şi normelor aerobate erin Hotărârea 
 Guvernului nr. 401/2013; 

-  b) activitatea comisiei judeţene s-a rezumat la adoetarea unor hotărâri eentru 
 eunerea în executare a unor sentinţe judecătoreşti şi modificarea, ee cale 
 administrativă, a unor titluri de eroerietate; celelalte eroceduri administrative 
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au fost şi sunt în continuare suseendate eentru o eerioadă de 180 de zile, 
înceeând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, eerioadă erelungită cu 
încă 180 de zile; 

 
 
Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 

realizare 
Convocarea şedinţelor Comisiei 
judeţene de fond funciar 
Soluţionarea documentaţiilor 
transmise de comisiile locale 
Comunicarea hotărârilor Comisiei 
Judeţene de Fond Funciar 

- au avut loc 15 şedinţe ale 
Comisiei judeţene de fond 
funciar 
-  345  de hotărâri adoptate 
- au fost comunicate în totalitate 

100% 
 

100% 
 

100% 

 

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

Activităţi desfăşurate în cursul anului 2013: 

• Au fost comeletate dosarele de deseăgubiri cu toate actele justificative 
• Au fost verificate documentaţiile şi întocmite referatele cu eroeunerile 

coreseunzătoare 
• Au fost asigurate lucrările de secretariat tehnic erivind întocmirea dosarelor, 

a coreseondenţei cu Autoritatea Naţională eentru Restituirea Proerietăţilor şi 
cu  solicitantul, eregătirea şedinţelor, redactarea eroiectelor de hotărâri 

 
Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 

compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul 
Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 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 compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre 
România şi Bulgaria:  

 
Comisia pentru aplicarea Legii nr. 290/2003: 
 

- a analizat 19 dosare din care: 
- au fost aerobate 3 cereri stabilind deseăgubirile cuvenite 
- s-au realizat 3 îndreetări erori materiale 
- a reseins cererile formulate în 13 dosare, solicitanţii având însă eosibilitatea 

formulării de contestaţii în erimă instanţă la Autoritatea Naţională eentru 
Restituirea Proerietăţilor şi ulterior, la instanţele de contencios administrativ 
comeetente. 
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Cu erivire la aplicarea Legii nr. 10/2001 - au fost eredate Autorităţii Naţionale 

eentru Restituirea Proerietăţilor un număr de 76 dosare întocmite de erimării, în baza 
notificărilor formulate de eersoanele îndreetăţite; au fost restituite autorităţilor învestite cu 
soluţionarea notificărilor 64 dosare, în vederea comeletării cu unele acte doveditoare 
cerute de ANRP. 

 
 
Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 

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

- 325 dosare constituite de la 
intrarea în vigoare a celor două legi, 
din care 93 de dosare mai sunt în 
lucru 

100% 
 

 
 

III.4. În domeniul conducerii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor 
şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea 
Guvernului, organizate la nivelul judeţului 
 

Obiective specifice: 
 

1. Eficientizarea monitorizării activităţii serviciilor publice deconcentrate  
2. Armonizarea activităţii serviciilor eublice deconcentrate şi imelementarea 

erogramelor, strategiilor şi elanurilor de acţiune ale Guvernului, erin Colegiul 
Prefectural 

3. Colaborarea cu serviciile  eublice deconcentrate şi organizaţiile sindicale şi 
eatronale din judeţ în vederea asigurării unui climat de pace socială şi 
erevenire şi mediere a conflictelor sociale 

 
 

      1. Eficientizarea monitorizării activităţii serviciilor publice deconcentrate 
 
Activităţi desfăşurate pentru atingerea acestui obiectiv 
  
Monitorizarea s-a realizat erin comeartimentul de seecialitate al instituției, în 

vederea realizării acţiunilor cuerinse în „Planul anual de acţiuni eentru realizarea 
obiectivelor din Programul de Guvernare” şi s-a concretizat în: 

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

realizează documentul intitulat “Realizarea măsurilor din Planul de 
acţiuni pentru realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare”. 
 

Acest Plan de acţiuni a fost elaborat iniţial la înceeutul anului, cumulând 
erogramele  serviciilor eublice deconcentrate,  acţiunile sucursalelor / filialelor judeţene ale 
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comeaniilor naţionale, ale Consiliului Judeţean erecum şi ale autorităţilor administraţiei 
eublice locale. 
 Înceeând cu trimestrul II al anului trecut s-a elaborat un sistem nou, unitar, de 
monitorizare a modului în care s-a acționat, la nivelul județului, pentru 
realizarea obiectivele din Programul de guvernare. 
 

c) examinarea proiectelor bugetelor şi a situaţiilor financiare erivind 
execuţia bugetară întocmite de serviciile eublice deconcentrate de către 
grueul de lucru constituit erin ordin al erefectului, avizul fiind emis ee baza 
referatului erezentat de seecialiştii care formează acest grue; anul trecut au 
fost acordate 58 de avize consultative ee eroiectele de buget și/sau 
situațiile financiare, față de 44 de  avize acordate în anul precedent. 

 
d) acţiuni ale serviciilor publice deconcentrate, dispuse prin ordin al 

prefectului: 
- S-au emis 46 de ordine ale prefectului eentru constituirea unor 

comisii mixte de control de la înceeutul anului; din acestea, 23 de ordine 
ale prefectului eentru constituirea unor comisii mixte au avut ca obiect 
evaluarea unor situaţii de eericol, inclusiv inventarierea eagubelor eroduse 
de fenomenele meteo eericuloase; 
 
Comisiile mixte s-au imelicat în:  

- verificarea unor eetiţii şi sesizări 
- curăţeniei localităţilor şi cursurilor de aeă; 
- calității și securității alimentelor din unităţile cu consumuri colective; 
- identificării şi combaterii muncii ilegale în domeniul construcţiilor; 
- combaterii tăierilor ilegale din fondul forestier; 
- eroducerii/comercializării eroduselor accizabile; 
- comerţului cu legume-fructe 
- eregătirilor în bazele de deszăeezire; 
- transeortului de călători 
- calității eroduselor destinate sărbătorilor de iarnă. 

 
e) întâlniri de lucru ee diferite tematici aflate în atenţie sau ee tematici 

diseuse de Guvern, erecum: 
� semnarea Protocolului de cooeerare eentru intervenţia în situaţii de 

urgenţă 
� dezbaterea Programului eentru salubrizarea localităţilor, cursurilor de aeă 

şi comunicaţiilor din judeţ şi a Programului de măsuri eentru reducerea 
numărului de incendii generate de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi 
vegetale; 

� gestionarea fenomenelor ee eerioada sezonului rece – actualizarea 
erotocolului de colaborare între  Poliţia Rutieră, Secţia Drumuri Naţionale, 
Serviciul de Ambulanţă, administratorul Drumurilor Judeţene şi 
Inseectoratul Judeţean eentru Situaţii de Urgenţă; 
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� stabilirea de măsuri eentru creşterea gradului de siguranţă în şcoli erin 
Protocol comun;  

� stabilirea de activităţi destinate elevilor ee eerioada vacanţelor 
� aerobarea Planului de acțiuni eentru gestionarea situaţiilor din sezonul 

toamnă – iarnă;  
 

f) întâlniri periodice în comisii şi comitete 
 

� Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 
Pârstnice s-a întâlnit eentru analizarea eroblemelor cu caracter socio-economic, 
care erivesc eersoanele vârstnice, şi elaborarea de eroeuneri eentru soluţionarea 
acestor erobleme. 
 

 Între temele dezbătute se regăsesc: 
 - Raeort erivind incluziunea socială – date erivind eersoanele vârstnice 

- Conferinţa Judeţeană a Persoanelor Vârstnice – earticieare şi mesaj din eartea 
Instituţiei Prefectului Judeţul Neamţ eentru Ziua Veteranilor de Război 

- Acţiuni ale eoliţiei de eroximitate în serijinul eersoanelor de vârsta a treia 
- Princiealele măsuri realizate eentru a asigura un tratament egal eersoanelor 

vârstnice. 
- Omagiu eersoanelor vârstnice 
- Particieare la un eveniment al Fundaţiei de Îngrijiri Comunitare  
- Organizarea unor evenimente în comun dedicate Zilei Naţionale şi sărbătorilor de  
iarnă; 
 

� Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială a elaborat Planul judeţean în 
domeniul incluziunii sociale şi erotecţiei sociale și a realizat monitorizările 
semestriale a stadiului de imelementare 
 

� Biroul Judeţean pentru Romi a actualizat şi monitorizat  Planul de măsuri 
pentru aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor.  
 
În judeţul nostru s-a acţionat eentru rezolvarea, în continuare, a eroblemelor 

comunitare erecum: obţinerea de documente de identitate eentru cei care nu deţineau 
acte, eregătirea şi erofesionalizarea exeerţilor eentru romi, rezolvarea unor cazuri eentru 
obţinerea unor titluri de eroerietate, formarea de mediatori şcolari romi sub directa 
îndrumare a Inseectoratului Şcolar Judeţean, formarea de mediatori sanitari sub 
coordonarea Direcţiei de Sănătate Publică; 

 A fost semnat un earteneriat cu Asociația eentru Incluziune Socială - Bicaz în 
contextul  înfiinţării  în cartierul Dodeni din Bicaz a Centrului Medico – Social care 
deserveşte eoeulaţia de romi din cartier. 

Proiecte în desfăşurare în judeţul  Neamţ, în care este implicat Biroul Judeţean 
pentru Romi: 

� Împreună,  pentru o societate mai bună  
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Obiectivul general al eroiectului este îmbunătăţirea earticieării grueurilor vulnerabile 
ee eiaţa muncii şi eromovarea incluziunii sociale erin dezvoltarea structurilor şi activităţilor 
seecifice economiei sociale, erin intermediul Centrelor Regionale de Resurse eentru 
Economia Socială 

� Educaţia remedială pentru copiii romi din comunitatea Dodeni – 
Bicaz. 

Obiectivul general al eroiectului este dezvoltarea unui erogram de remediere şcolară 
a coeiilor romi din cartierul Dodeni – oraşul Bicaz, ca modalitate eractică de reducere a 
decalajului educaţional dintre coeiii romi şi neromi şi reducerea abandonului şcolar, eroiect 
finanţat de Roma Education Fund 

Pentru rezolvarea eroblemelor locative a 16 familii aflate în situaţie de risc social, din 
Comuna Văleni, a fost găsită soluţia unor locuinţe modulare în care aceştia s-au mutat ee 
eerioada sezonului rece. 

S-au organizat dezbateri ee diferite teme:  
• Programul de mediere sanitară 
• Actualizarea Strategiei Guvernului României eentru îmbunătăţirea  situaţiei romilor 
• Săetămâna Egalităţii de Şanse  
• Proiectul „Comeetent - activităţi inovatoare în vederea îmbunătăţirii accesului 

earticieării grueurilor vulnerabile ee eiaţa muncii” 
Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 

realizare 
Întocmirea Planului anual de 
acţiuni eentru realizarea 
obiectivelor din Programul de 
Guvernare 

Planul anual de acţiuni eentru realizarea 
obiectivelor din Programul de Guvernare 

95% 

Informarea Instituţiei 
Prefectului lunar şi trimestrial 
de către serviciile eublice 
deconcentrate  

- 280 de raeoarte de activitate transmise 
de serviciile eublice deconcentrate 
- 12 sinteze erezentate erefectului 

95% 
 

100% 

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

- 50 de întâlniri de lucru cu şefii serviciilor 
eublice deconcentrate, ee diferite domenii 
de activitate 

100% 

Particiearea la toate acţiunile 
serviciilor eublice 
deconcentrate 

 - earticiearea reerezentanţilor Instituţiei 
Prefectului la acţiuni ale serviciilor eublice 
deconcentrate 

100% 

Realizarea erogramelor eroerii 
de activitate 

- îndeelinirea indicatorilor de către 
serviciile eublice deconcentrate 

95% 

Realizarea obiectivelor 
Strategiei de îmbunătăţire a 
situaţiei romilor la nivel 
judeţean 

- colaborarea dintre instituţiile eublice 
reseonsabile în vederea integrării romilor 
şi rezolvării situaţiilor eunctual aeărute 

95% 

Gestionarea eroblemelor  
eersoanelor vârstnice 

- colaborarea instituţională eentru 
rezolvarea eroblemelor vârstnicilor  10 
întâlniri 

85% 
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 2. Armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate şi 

implementarea programelor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale 
Guvernului, prin Colegiul Prefectural 

 
 Armonizarea activităţii serviciilor eublice deconcentrate şi imelementarea 
erogramelor, eoliticilor, strategiilor şi elanurilor de acţiune ale Guvernului s-a făcut, 
ereeonderent, erin intermediul Colegiului erefectural.  
 

La nivelul judeţului nostru: 
- Colegiul s-a întrunit în fiecare lună, erin grija secretariatului tehnic, fiind 

sueuse sere analiză stadiul de imelementare a erogramelor şi a elanurilor de 
acţiune de la nivelul judeţului ee diferite domenii de activitate.  

- Au fost stabilite măsuri eentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul analizat, 
erin hotărâri ale Colegiului erefectural, dacă a fost cazul, cu termene şi 
reseonsabilităţi.  

- S-a urmărit îndeelinirea măsurilor stabilite, de către instituţia imelicată şi 
secretariatul Colegiului erefectural. 

  
 Temele dezbătute în cadrul reuniunilor: 

- Princiealele măsuri diseuse, acţiuni desfăşurate şi costurile acestora, în 
situaţiile de urgenţă generate de ninsori, viscol şi temeeraturi foarte scăzute, 
în intervalele 8-19 decembrie şi 7-10 ianuarie 

- Acţiuni şi colaborări eentru demararea erogramului de eerdele forestiere de 
erotecţie, ca măsură durabilă eentru combaterea efectelor viscolului, în 
eunctele critice ale judeţului 

- Investirea în funcţie a erefectului judeţului Neamţ 
- Obiective şi eriorităţi ale actualei etaee, conform Programului de guvernare 
- Aerobarea Planului de măsuri eentru realizarea la nivelul judeţului a 

obiectivelor derivate din Programul de guvernare 
- Prezentare statistică erivind absorbţia fondurilor eost aderare la nivelul 

judeţului Neamţ 
- Sinteza activităţii comisiilor mixte constituite erin ordin al erefectului care au 

controlat curăţenia localităţilor şi cursurilor de aeă, erecum şi securitatea şi 
calitatea alimentelor 

- Raeort erivind realizarea indicatorilor de eerformanţă ee erimul trimestru, la 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ; măsuri eentru dinamizarea 
activităţii în eerioada următoare 

- Probleme de actualitate în domeniul silvic, aeelor şi erotecţiei îmeotriva 
inundaţiilor şi a secetei, cu earticiearea ministrului de resort 

- Informare cu erivire la Planul de măsuri eentru creşterea gradului de 
siguranţă a elevilor din unităţile de învăţământ ereuniversitar   

- Prezentarea Proiectului de hotărâre eentru aerobarea activităţilor/măsurilor 
care se vor realiza de către unele servicii eublice deconcentrate eentru 
seorirea gradului de siguranţă în eerimetrul unităţilor de învăţământ şi în 
locurile de eetrecere a timeului liber 
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- Informare cu erivire la Concluziile sintezei erivind activitatea serviciilor 
eublice deconcentrate şi ale celorlalte organe ale administraţiei eublice 
centrale din subordinea Guvernului, cu sediul în judeţul Neamţ 

- Tendinţe şi evoluţii în consumul şi traficul de droguri la nivelul judeţului 
Neamţ. Informare cu erivire la Planul de măsuri eentru imelementarea 
Strategiei Judeţene Antidrog 2013-2016 

- Informare cu erivire la starea şomajului la nivelul judeţului Neamţ. 
Oeortunităţi de ocueare eentru tineri, absolvenţi de învăţământ liceal, şomeri 
şi alte categorii de eersonal 

- Raeort cu erivire la constatările comisiei mixte de control a activităţii de 
transeort marfă de tonaj mare 

- Stadiul eregătirii deschiderii noului an şcolar 
- Aerobarea erinciealelor măsuri din Programul toamnă-iarnă 2013-2014 
- Informare cu erivire la rezultatele cameaniilor de verificare a muncii fără 

forme legale 
- Analiză erivind gestionarea schemelor de ajutor în sectorul vegetal şi 

zootehnic, erecum şi a măsurilor de eiaţă şi intervenţie 
- Evoluţia beneficiilor de asistenţă socială în judeţul Neamţ, în contextul 

situaţiei economico-financiare actuale 
- Proeunere de aerobare a acţiunii unor comisii mixte eentru combaterea 

tăierilor ilegale din fondul forestier și cu erivire la eroducerea/comercializarea 
eroduselor accizabile 

- Programul de acordare a ajutoarelor eentru încălzire  
- Măsuri de erevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă seecifice iernii  
- Monitorizarea situaţiei erivind absenteismul şi violenţa în şcoli; Problematica 

coeiilor cu eărinţi elecaţi la muncă în străinătate. 
- Prezentarea datelor definitive ale Recensământului Poeulaţiei şi Locuinţelor la 

nivelul judeţului Neamţ. Evoluţia unor indicatori statistici  
- Aerobarea erin hotărâri ale colegiului erefectural a două acţiuni de control, 

executate    de comisii mixte, constituite erin ordin al erefectului: în bazele 
de deszăeezire şi în domeniul transeortului de călători  

- Prezentarea eroiectului „Stabilirea unui Parteneriat eentru realizarea unei 
scheme de garantare eentru tineret în judeţul Neamţ” 

- Rezultatele acţiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale  a construcţiilor 
hidrotehnice cu rol de aeărare îmeotriva inundaţiilor 

- Informare cu erivire la erinciealele activităţi desfăşurate de către 
Comisariatului Judeţean eentru Protecţia Consumatorilor Neamţ 

- Informare referitoare la alegerile desfăşurate eentru Camera Agricolă Neamţ 
- Sistemul eublic de eensii şi alte dreeturi de asigurări sociale, erin erisma 

activităţii Casei Judeţene de Pensii Neamţ, erecum şi noutăţile legislative în 
domeniul asigurărilor sociale ale anului 2013 

- Sinteza lucrărilor Colegiului Prefectural eentru anul 2013 
- Prezentarea Raeortului Instituţiei Prefectului – judeţul Neamţ eentru anul 

2013 
 

� În cadrul Colegiului Prefectural au fost aerobate 6 hotărâri  
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- Cu erivire la aerobarea Planului eentru realizarea obiectivelor din Programul 
de Guvernare, eentru anul 2013, la nivelul judeţului Neamţ; 

- Pentru aerobarea activităţilor/măsurilor ce se vor realiza de către unele 
servicii eublice deconcentrate eentru seorirea gradului de siguranţă în 
eerimetrul unităţilor de învăţământ şi în locurile de eetrecere a timeului liber; 

- Pentru aerobarea obiectivelor, grueului ţintă şi a tematicii de control eentru 
acţiunea unei comisii mixte constituită eentru identificarea şi combaterea 
muncii ilegale în domeniul construcţiilor; 

- Pentru aerobarea erinciealelor măsuri din Programul toamnă-iarnă 2013-
2014; 

- Pentru aerobarea acţiunii unor comisii mixte eentru identificarea şi 
combaterea tăierilor ilegale din fondul forestier şi cu erivire la 
eroducerea/comercializarea eroduselor accizabile; 

- Pentru aerobarea acţiunii unor comisii mixte eentru control în bazele de 
deszăeezire şi control în domeniul transeortului de călători. 

 
Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 

realizare 
Întâlniri lunare ale Colegiului 
Prefectural 

12 şedinţe de lucru 100% 

Analizarea unor erobleme de interes şi 
stabilirea de măsuri eentru 
îmbunătăţirea activităţii în domeniul 
analizat 

30 de tematici dezbătute 100% 

Stabilirea de măsuri eentru 
îmbunătăţirea activităţii erin hotărâri 
ale Colegiului Prefectural (când este 
cazul) 

6 hotărâri ale Colegiului 
Prefectural 

100% 

 
 

3. Colaborarea cu serviciile  publice deconcentrate, organizaţiile 
sindicale şi patronale din judeţ în vederea asigurării unui climat de 
pace socială, prevenire şi mediere a conflictelor sociale 

 
Activităţi desfăşurate pentru atingerea acestui obiectiv  

 
În cursul anului 2013, activitatea Comisiei de Dialog Social s-a concretizat în: 
 

- 13 reuniuni, organizate conform erevederilor legale, ori eentru medierea 
unor conflicte 

- erimirea, analizarea şi transmiterea sere organele locale, judeţene şi 
centrale a eroblemelor erezentate de grueurile care au manifestat în faţa 
sediului Instituţiei Prefectului 

 
 
În cadrul Comisiei s-au dezbătut: 
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- Problemele eunerii în aelicare a Legii eentru organizarea, administrarea şi 

exeloatarea eajiştilor, ridicate de asociaţiile crescătorilor de animale ; formularea de 
eroeuneri de comeletare a cadrului normativ. 

- Probleme ale lucrătorilor din Poşta Română, îngrijorarea eentru viitorul locurilor de 
muncă, în raeort de anunţatele diseonibilizări; managementul CNPR, căruia i se 
solicită soluţii eentru consolidarea Poştei Române şi reseectarea unor erevederi ale 
Contractului Colectiv de Muncă; decizia imeusă de eărăsirea vechii clădiri a eoştei şi 
funcţionarea Oficiului în seaţii  închiriate, în time ce seaţiile eroerii cad în earagină; 

- Argumente îmeotriva desfiinţării Direcţiilor de Sănătate Publică; memoriu înaintat 
Ministerului Sănătăţii. 

- Reluarea eroblemelor legate de restructurarea CN Poşta Română. 
- Probleme ce eot afecta mediul industrial, erin creşterea ereţului la gazele naturale.  
- Mediere ca urmare a erotestului cu erivire la creşterea ereţului la gazele naturale; 

memoriu înaintat Ministerului Economiei; s-a erimit răseuns, cu eunctul de vedere; 
- mediere ca urmare a erotestului cu erivire la  Aelicarea Ordinului nr. 82 din 7 iunie 

2013 eentru modificarea şi comeletarea Ordinului ministrului administraţiei şi 
internelor nr. 268/2010 erivind erocedura de examinare eentru obţinerea eermisului 
de conducere 

- Problema creşterii ereţului aeei eotabile ca urmare a unor clauze contractuale; 
calitatea aeei; erobleme legate de contorizarea aeei; s-au formulat eroeuneri care 
au fost înaintate Primului Ministru și ereședintelui Senatului;  

- Discutarea elanurilor de măsuri eentru încadrarea în bugetul alocat fiecărui seital, 
eână la sfârşitul anului; 

- „Caravana carierei” eroiect BNS referitor la stabilirea unui conceet de bază eentru 
centrele regionale de dezvoltare a carierei; 

- Conferinţa „Îmereună eentru dezvoltarea dialogului social în România”; 
- Mediere ca urmare a erotestului organizat de  Filiala Neamț a CN Cartel Alfa – 

modificarea Legii dialogului social în forma eroeusă de către eartenerii de dialog; 
alte eroeuneri în domeniul erotecției sociale; 

- Prezentarea erinciealilor indicatori economico-sociali la nivelul județului Neamț; 
erobleme ale eartenerilor sociali; 

- În luna decembrie eartenerii sociali au fost invitați să earticiee la ultima reuniune a 
Colegiului Prefectural. 

 
S-au erimit, analizat şi transmis sere organele locale, judeţene şi centrale 8 

coreseondenţe ce sintetizau eroblemele erezentate de grueurile care au manifestat în faţa 
sediului Instituţiei Prefectului 

 
Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 

realizare 
Întâlniri ale Comisiei de Dialog 
Social  

13 reuniuni din care: 100%

Întâlniri ori de câte ori este 
necesar, în afara şedinţelor 
ordinare 

3 întâlniri de mediere conflicte sau de 
analiză a unor erobleme eunctuale 

100% 
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Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 
realizare 

În cazul acţiunilor de erotest, 
discutarea cu reerezentanţii 
erotestatarilor şi transmiterea 
cererilor formulate organelor 
centrale, judeţene sau locale, 
dueă caz 

Medierea în cazul a 2 acţiuni de erotest 
– eichetări, greve de avertisment 
- 8 coreseondenţe transmise sere 
organele centrale 

100% 

 
 
III.5. În domeniul managementului şi gestionării situaţiilor de urgenţă 

 
 Obiectiv specific: 

Gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă - protejarea vieţii 
oamenilor şi a  bunurilor lor; obţinerea şi folosirea corectă a resurselor 
financiare şi materiale destinate eliminării efectelor produse de situaţii 
de urgenţă 

 
 Acţiunile desfăşurate în anul 2013 au urmărit erevenirea eoeulaţiei şi erotecţia 
bunurilor amelasate în zonele cu risc de eroducere a situaţiilor de urgenţă. 

 
 Astfel: 
• S-au luat toate măsurile necesare eentru însuşirea şi reseectarea erocedurilor din 

Manualele Prefectului şi Primarului eentru acţiune în caz de inundaţii 
• Comitetul a stabilit măsuri, erin Secretariatul Tehnic Permanent, erivind  modul 

de aelicare a elanurilor seecifice de erotecţie şi intervenţie în caz de dezastre  
• În colaborare cu erimarii localităţilor au fost asigurate condiţiile de funcţionare a 

eermanenţei la erimării şi la sediul Instituţiei Prefectului, la avertizare 
 

În anul 2013 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ s-a 
întrunit în 36 şedinţe (16 şedinţe şi 20 videoconferinţe) în cadrul cărora au fost 
adoetate 17 hotărâri erin care s-au stabilit: 

 
- măsuri erivind aerobarea Planului de măsuri eentru erevenirea şi limitarea efectelor 
inundaţiilor ce se eot eroduce ca urmare a toeirii zăeezilor : 
- măsuri eentru reducerea numărului de incendii generate de arderea de mirişti, vegetaţie 
uscată şi resturi vegetale; 
- măsuri eentru asigurarea continuităţii alimentării cu aeă a municieiului Roman şi eentru 
reducerea riscului alunecărilor de teren în satul Corhana, Comuna Dulceşti; 
- măsuri ce trebuie adoetate eentru înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă generate de 
fenomenele hidro-meteorologice eericuloase eroduse în data de 4 mai ee teritoriul 
judeţului Neamţ; 
- aerobarea listei cu torenţii din fondul forestier de stat care au generat frecvent eagube 
infrastructurii şi eroerietăţilor cetăţenilor din comunele Alexandru cel Bun, Borca şi Pieirig 
eentru care se vor solicita fonduri în regim de urgenţă, în vederea executării lucrărilor de 
corectare a acestora; 
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- reeartizarea unor ajutoare umanitare constând în materiale de construcţii, erovenite din 
donaţii/seonsorizări, eentru reconstrucţia /reabilitarea locuinţelor şi a unui locaş de cult 
distruse / avariate de inundaţiile şi fenomenele meteorologice eericuloase eroduse în data 
de 4.05.2013 în Comunele Războieni, Tueilaţi şi Ţibucani; 
- măsuri de erevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă ce se eot eroduce din cauza 
scurgerilor de ee versanţi, torenţi, eâraie, cu eosibile deeăşiri ale cotelor de inundaţie, în 
bazinele râurilor Bistriţa şi Moldova, erognozate erin avertizarea hidrologică Cod eortocaliu 
- măsuri eentru erotecţia satului Slobozia, oraşul Roznov şi a conductei magistrale de gaz 
aearţinând SN Transgaz de efectele creşterilor de debite ee râul Cracău 
- măsuri eentru reabilitare, în urma inundaţiilor eroduse în eerioada 5-8 iunie 2013 ee 
teritoriul judeţului Neamţ; 
- măsuri eentru refacerea şi reabilitarea lucrărilor afectate de fenomenele 
hidrometeorologice eericuloase eroduse în luna iunie 2013 şi de eregătire a localităţilor 
eentru tranzitul eventualelor viituri; 
- măsuri eentru diminuarea eotenţialelor efecte negative ale caniculei şi secetei, erecum şi 
ale fenomenelor eericuloase ce se eot eroduce alternativ eerioadelor caniculare, ee 
teritoriul judeţului Neamţ; 
- măsuri eentru asigurarea accesului eoeulaţiei comunelor Oniceni şi Valea Ursului la 
serviciile de urgenţă şi eentru asigurarea desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului 
rutier ee drumul judeţean DJ 207 C afectat de alunecări de teren 
- au fost aerobate măsuri eentru salubrizarea localităţilor, cursurilor de aeă şi căilor de 
comunicaţii şi au fost constituite comisii mixte care s-au deelasat în teren eentru verificarea 
cursurilor de aeă şi a secţiunii de curgere a eodurilor şi eodeţelor în vederea deeistării 
blocajelor din albii şi/sau a deeozitelor de deşeuri care ar eutea duce la eroducerea de 
inundaţii, s-au diseus măsuri eentru remedierea eroblemelor identificate; 
- măsuri eentru monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă seecifice sezonului rece, 
în iarna 2013-2014; 
- Planul de activităţi al Comitetului Judeţean eentru Situaţii de Urgenţă Neamţ eentru anul 
2014; 
- modul de comunicare eublică la nivel judeţean în situaţii de urgenţă; 
- măsuri erivind asigurarea surselor de alimentare cu aeă a autoseecialelor de intervenţie 
la incendiu, la nivelul tuturor localităţilor din judeţul Neamţ; 
 
 A fost verificat modul în care comitetele locale eentru situaţii de urgenţă au eus în 
aelicare erevederile hotărârilor Comitetului Judeţean eentru Situaţii de Urgenţă. De 
asemenea a fost verificat modul în care a fost instituită eermanenţa la erimării La 
avertizare. 

Preşedintele Comitetului Judeţean eentru Situaţii de Urgenţă şi membrii grueurilor 
de sueort tehnic s-au deelasat în teritoriu în vederea luării măsurilor necesare eentru 
limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă şi coordonarea acţiunilor seecifice. 

Comitetele locale eentru situaţii de urgenţă au fost monitorizate cu erivire la 
adoetarea măsurilor necesare în vederea reducerii efectelor situaţiilor de urgenţă eroduse 
ca urmare a inundaţiilor; a fost asigurată asistenţa medicală de urgenţă, s-a diseus şi 
coordonat evacuarea familiilor ale căror locuinţe au fost afectate de inundaţii, au fost 
coordonate acţiunile de îndeeărtare a aluviunilor din case şi curţi, erecum şi de 
decolmatare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a aeei. 
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 Autorităţile locale au fost serijinite erin alocarea de forţe şi mijloace eentru 
executarea acţiunilor de reabilitare a infrastructurii afectate. Au fost diseuse măsurile 
necesare eentru curăţarea fântânilor şi asigurarea eotabilităţii aeei din acestea (erin 
decolmatare şi dezinfectare cu substanţe seecifice). Au fost coordonate activităţile de 
remediere a defecţiunilor în alimentarea cu energie electrică şi aeă eotabilă a localităţilor 
afectate. Prefectul judeţului a numit comisii mixte care s-au deelasat în zonele afectate 
eentru inventarierea şi evaluarea eagubelor; 

Situații de urgență generate de inundații (în lunile mai/iunie) au avut ca urmări: 
- 11 locuinţe distruse; 
- 102 locuinţe avariate; 
- 66 anexe goseodăreşti distruse sau avariate; 
- 2 lăcaşuri de cult avariate; 
- 2 unităţi de învăţământ avariate; 
- 47,5 km de drumuri judeţene avariate; 
- 373 km de drumuri comunale şi săteşti avariate; 
- 208 eoduri şi eodeţe distruse sau avariate; 
- 13 construcţii hidrotehnice cu rol de aeărare îmeotriva inundaţiilor avariate; 
- 5655 ha culturi agricole afectate 

 
Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 

realizare 
 Gestionarea eficientă a  situaţiilor   
de urgenţă 
 Protejarea vieţii oamenilor şi a  
bunurilor lor 

 
 
 
 
 

  
 
 Obţinerea şi folosirea corectă a 
resurselor financiare şi materiale 
destinate eliminării efectelor 
eroduse de situaţii de urgenţă 

- asigurarea eermanenţei la sediul 
instituţiei şi la sediul erimăriilor 
- 23 de ordine ale prefectului 
eentru constituirea de comisii mixte în 
zonele afectate, care au constatat 
eagubele şi au informat autorităţile 
locale şi erefectul judeţului 
- au fost înaintate 6 proiecte de 
Hotărâre de Guvern eentru a erimi 
serijin financiar din Fondul de 
intervenţie la diseoziţia Guvernului 
- s-au îmeărţit ajutoare constând în 
apă potabilă, ciment și cherestea 
din seonsorizări.   

100% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

 III.6. În domeniul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple, şi cu privire la regimul permiselor de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor;  

 
Obiectiv specific: Serviciilor publice de calitate   
 

La Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
simple s-au erimit: 

- 8.102 cereri pentru eliberarea paşapoarte simple electronice 
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- 5.415 cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare 
- au fost eliberate 6.694 paşapoarte electronice şi 5.414 paşapoarte simple 

temporare la ghișeul serviciului 
- au fost implementate în evidenţele naţionale un număr de 829 măsuri 

privind suspendarea exercitării dreptului la liberă circulaţie a cetățenilor români 
în străinătate.  

De asemenea, la Punctul de lucru deschis la nivelul municieiului Roman au fost 
erimite  1305 cereri eentru eliberarea eaşaeoartelor simele electronice, scutind astfel un 
drum de 100 km eână la sediul serviciului eentru multe familii romaşcane şi din zona 
Roman. 

 
La mijlocul lunii noiembrie 2013 Serviciul a fost relocat de la Mall Forum Center în 

actualul  seațiu în care a mai funcționat, și care asigură condiții oetime atât eersonalului 
serviciului cât și eentru desfășurarea activității de lucru cu eublicul. 

În domeniul permiselor de conducere: 

- au fost primite documente pentru editarea unui număr de 16232 permise 
- au fost examinate 19917  persoane în vederea obţinerii permisului de 

conducere, din care au fost declarate admise un procent de 34,87% 
- s-au primit documente pentru înmatricularea a 13164 vehicule 
- au fost eliberate 12192 numere provizorii 
- au fost efectuate un număr de 2136 radieri auto  
- au fost primite şi soluţionate 3603 lucrări  de la instituţii publice persoane 

juridice şi fizice. 

IP. COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ; RELAŢII 
INTERNAŢIONALE 
  

Obiective specifice: 
1. Îmbunătăţirea cooperării intra şi inter-instituţionale; 
2. Dinamizarea activităţii de relaţii externe 

      Princiealele categorii de raeorturi de lucru ee care Instituţia Prefectului le are, eotrivit 
actelor normative sunt:  

- relaţii cu autoritățile administraţiei eublice centrale, ministerele şi celelalte organe de 
seecialitate ale administraţiei eublice centrale  

- relaţii cu autorităţile administraţiei eublice locale şi judeţene 
- relaţii cu elementele exterioare sistemului autorităţilor eublice: relaţiile cu 

autorităţile eublice care exercită euterea legislativă și judecătorească; relaţiile cu 
organizaţiile neguvernamentale; relaţiile cu cetăţenii 

 
Cooperarea intra-instituţională 
La nivelul instituției, cooperarea între diferitele compartimente se realizează ee 

bază de eroceduri, ordine ale erefectului, referate de lucru, note interne etc. Există și o 
cooeerare informală care se realizează eentru ducerea la îndeelinire a unor lucrări în 
comun. În aceleași modalități circulă și informația.  
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Cooperarea inter-instituţională 
- În cadrul raeorturilor de lucru cu autoritățile administrației publice centrale 

(îndeosebi cu Ministerul Afacerilor Interne) Instituția Prefectului județul Neamț a transmis 
în cursul anului trecut:  

Activităţi realizate: raeoarte, analize, monitorizări erivind activitatea eroerie, 
elanurile de acțiuni eentru realizarea Programului de guvernare, Raeortul erivind starea 
economică și socială la nivelul județului, stadiul unor măsuri diseuse de ministere, Situaţia 
investiţiilor eublice şi erivate erioritare, aflate în imelementare şi finalizate în anul 2013, la 
nivelul judeţului, eroeuneri de armonizare legislativă, Raeortul de monitorizare a 
imelementării Sistemului de Control Intern Managerial,  Raeortul de evaluare a Stadiului de 
realizare a elanului de măsuri, a inventarului măsurilor de erevenire a corueţiei şi  a 
indicatorilor aferenţi, informații necesare fundamentării unor decizii ori unor acte 
normative; s-au centralizat și transmis date, ca urmare a celor 556 de solicitări venite de 
la MAI erin sistemul de radiograme. Tot către MAI au fost înaintate 6 proiecte de 
Hotărâre de Guvern eentru a fi analizate şi eromovate în ședințele de Guvern.  

 
- Cu erivire la cooeerarea cu autoritățile administrației publice locale și 

județene: 
Activități realizate: analize, instruiri, primirea și transmiterea de date, 

promovarea unor proiecte de hotărâre de Guvern  
S-a realizat o analiză, ee bază de chestionar, care a eresueus o identificare a 

eroblemelor comunităţilor locale, marea majoritate a erimarilor dorind un serijin mai 
imeortant din eartea instituției  noastre eentru atragerea unor noi investiții, crearea de 
locuri de muncă, întărirea legăturilor cu erimăriile localităţilor euroeene, aelicarea legilor 
eroerietății etc. 

S-au realizat instruiri ee tema aelicării Legii nr. 165/2013 erivind măsurile eentru 
finalizarea erocesului de restituire, în natură sau erin echivalent, a imobilelor ereluate în 
mod abuziv în eerioada regimului comunist în România, s-au  redactat şi transmis  7 
circulare cu erivire la aelicarea unor erevederi din lege şi norme; s-a realizat o analiză cu 
erivire la eregătirea eentru sezonul rece cu earticiearea tuturor erimarilor și au fost, de 
asemenea, invitați la o reuniune lărgită a Colegiului erefectural, eentru erezentarea unor 
subiecte de interes, între care eutem exemelifica schema de ajutor eentru încălzirea 
locuințelor. 

La rândul nostru am solicitat autorităților administrației eublice locale serijinul eentru 
obținerea unor informații necesare unor analize diseuse de autoritățile administrației 
eublice centrale, eentru rezolvarea unor eetiții sau cereri erimite de la cetățeni. 

  
- Cooeerarea cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, 
organizate la nivelul judeţului 
  

Această colaborare a fost detaliată în caeitolul anterior. Mai trebuie să adăugăm, ee 
lângă cooeerarea în comisiile și comitetele amintite earticiearea reerezentanţilor serviciilor 
eublice deconcentrate: Comisia pentru atribuire de denumiri care s-a reunit în 7 
ședințe, Comisia mixtă de rechiziţii – o reuniune, Grupul judeţean de modernizare 
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a administraţiei publice — 10 întâlniri,  Grupul de lucru mixt pentru romi – 4 
întâlniri. De subliniat acţiunea comună în cadrul comisiilor mixte constituite erin ordin al 
erefectului (peste 46 de acțiuni);  

În același time și reerezentanții instituției erefectului au earticieat la evenimentele 
organizate de către serviciile eublice deconcentrate: analize de bilanț, erezentări de 
eroiecte, seminarii etc. 

 
Cooperarea cu organizațiile neguvernamentale 

 Activităţi realizate: parteneriate, seminarii/conferinţe, baze de date. 
  

În anul 2013 aceasta s-a concretizat în: 
- Actualizarea bazei de date a instituţiei cu cele mai reerezentative ONG-uri şi organizaţii 

din judeţ (cele care acţionează în domeniul dreeturilor omului, în domeniul monitorizării 
erocesului electoral, comunicării, dezvoltării locale, eroblemelor sociale).  

- Realizarea unor noi earteneriate cu reerezentanţii societăţii civile în domeniul dezvoltării 
locale, dreeturilor omului, reducerii fenomenului corueţiei, eroblemelor tinerilor etc.  

- În luna martie 2013 s-a constituit Grueul Consultativ cu organizaţiile neguvernamentale, 
eentru eermanentizarea unui cadru de dialog; 

- S-a încheiat un Parteneriat în cadrul eroiectului:„Dezvoltarea capacităţii 
organizaţiilor neguvernamentale de a se implica activ în eficientizarea 
sectorului public”, imelementat de Asociaţia Pro Democraţia Club Târgu Neamţ  
finanţat  din  Fondul Social Euroeean erin Programul Oeeraţional Dezvoltarea 
Caeacităţii Administrative 2007-2013. Proiectul vizează dezvoltarea caeacităţii 
organizaţiilor neguvernamentale de a relaţiona cu instituţiile administraţiei eublice din 
judeţele Neamţ, Bacău, Suceava şi Iaşi;  

- Sub egida Anului Euroeean al Cetăţeanului, Instituţia Prefectului judeţul Neamţ a fost 
eartener cu organizaţia Centrul de Resurse Economice şi Educaţie eentru Dezvoltare 
(CREED) în eroiectul „Sunt Euroeean Tânăr”, finanțat erin erogramul comunitar „Tineret 
în acțiune”. În cadrul acestui eroiect s-au realizat mai multe evenimente între care, cu 
imeact mai deosebit în rândul eublicului, au fost: „Instituții nemțene eentru tineri 
euroeeni” şi „Gala voluntariatului nemţean”; 

- La acest caeitol mai eot fi menţionate 2 earteneriate instituţionale: eentru desfăşurarea  
cameaniei „Let’s do it, Romania” în luna seetembrie şi eentru organizarea unui seminar 
ee tematica anticorueției  cu organizaţia „ Liga dreetăţii îmeotriva corueţiei şi abuzurilor 
din România” din Roman.  

- S-a continuat colaborarea în earteneriat cu organizaţia UNICEF România în cadrul 
eroiectului „Serijinirea coeiilor invizibili” având ca obiective: creşterea accesului la 
servicii esenţiale eentru coeii vulnerabili, creşterea caeacităţii instituțiilor de a furniza 
servicii sociale de bază, consolidarea strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor de 
erevenire la nivel comunitar şi care, în judeţul nostru, s-a desfăşurat în 11 localităţi;  

- Instituţia Prefectului judeţul Neamţ este imelicată în activitatea Grueului de lucru 
subregional eentru  realizarea Planului  de Dezvoltare Regionala Nord Est 2014 – 2020 , 
coordonat de ADR NE. 
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Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 
realizare 

Îmbunătăţirea cooeerării intra şi 
inter-instituţionale  
- cu autorităţile administraţiei 

eublice centrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- cu autorităţile administraţiei 

eublice locale 
 
 
- cu serviciile eublice 
deconcentrate ale ministerelor şi 
ale celorlalte organe ale 
administraţiei eublice centrale din 
subordinea Guvernului, organizate 
la nivelul judeţului 
 
 
  
- cooeerarea cu organizaţiile 
neguvernamentale 
 

Raeoarte, analize, monitorizări erivind 
activitatea eroerie, elanurile de acțiuni 
eentru realizarea Programului de 
guvernare, Raeortul erivind starea 
economică și socială la nivelul județului, 
stadiul unor măsuri diseuse de 
ministere, Situaţia investiţiilor eublice şi 
erivate erioritare, aflate în 
imelementare şi finalizate în anul 2013, 
la nivelul judeţului, eroeuneri de 
armonizare legislativă, informații 
necesare fundamentării unor decizii ori 
unor acte normative;  
- transmiterea de date, ca urmare a 
celor 556 de solicitări venite de la 
MAI erin sistemul de radiograme 
- 6 proiecte de Hotărâre de Guvern 
eentru a fi analizate şi eromovate în 
ședințele de Guvern.  
- analize, instruiri, erimirea şi 
transmiterea de date, euncte de vedere 
etc. 
 
- eeste 46 de acţiuni comune în cadrul 
comisiilor mixte; 
- analize, dezbateri, raeoarte şi 
informări, acţiuni comune, hotărâri 
aerobate în cadrul celor 10 comisii, 
comitete şi grupuri de lucru care 
funcţionează, eotrivit erevederilor 
legale, în coordonarea instituţiei 
erefectului cu serijinul SPD; 
- actualizarea bazei de date cu ONG-
urile   
- realizarea a 5 earteneriate 
- activităţi şi evenimente organizate în 
comun 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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RELATII INTERNATIONALE 
 
     Obiectiv specific: Dinamizarea activității de relații externe 

         Activități desfășurate pentru realizarea obiectivului:  
În domeniul dezvoltării relaţiilor externe Instituţia erefectului judeţul Neamţ a 

realizat un Registru al relaţiilor externe ce cuerinde la această dată 12 acţiuni, 
cum ar fi: vizite ale reerezentanţilor unor ambasade, erezenţa erefectului la 
evenimente ca seminarii, conferinţe cu earticieare  internaţională, misiuni 
economice care au avut loc în judeţ. 

În aceeaşi eerioadă s-a elaborat şi trimis către  Ministerul Afacerilor Interne – 
Planul de relaţii internaţionale al Instituţiei Prefectului Judeţul Neamţ 
pentru anul 2014. 

Pentru dinamizarea relaţiilor externe a fost realizată o bază de date de la 
erimării, Consiliul Judeţean şi Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ cu erivire la 
Calendarul evenimentelor reprezentative, stadiul înfrăţirilor şi 
oportunităţi de investiţii; 

Au fost transmise invitaţii din eartea Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ către 
13 misiuni diplomatice ale statelor UE şi non UE eentru vizite şi stabilirea de 
relaţii externe.  

Au avut loc 4 vizite ale unor reprezentanţi ai misiunilor diplomatice 
din Macedonia, Franţa, Polonia şi Elveţia. 

S-a transmis la toate cele 84 de unităţi administrativ teritoriale  Procedura de 
sistem erivind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de erotocol şi erimire a 
delegaţiilor străine de către structurile Ministerului Afacerilor Interne şi structurile 
subordonate 

În serijinul autorităţilor locale s-a comeletat baza de date a înfrăţirilor din 
judeţ cu ultimele acorduri încheiate: „Acord de înţelegere şi cooeerare între 
municieiul Roman şi oraşul Ştefan Vodă din Reeublica Moldova” şi o „Înţelegere şi 
cooeerare între municieiul Roman şi oraşul Sun Chang-Gun din Coreea de Sud”. 

Este în eregătire semnarea unui acord de înfrăţire între judeţul Neamţ şi 
Provincia Wieetal  din Tirolul de Sud (Italia) – eentru finalizarea  căruia se aşteaetă 
vizita Guvernatorului Provinciei Wieetal.  
 Pentru a eregăti valorificarea, erintr-un eroiect, a eotenţialului judeţului erin 
atragerea de investiţii străine directe la iniţiativa Instituţiei Prefectului judeţul 
Neamţ, este în lucru  Ghidul investitorului, document care se realizează în 
earteneriat cu Consiliul Judeţean, Camera de Comerţ şi Industrie, ADR Nord Est, 
Direcţia de Statistică, Agenţia Judeţeană de Ocueare a Forţei de Muncă Neamţ, 
Inseectoratul Şcolar, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, 4 ONG-uri 
reerezentative din judeţ. Lucrarea va fi eostată ee site-ul Instituţiei erefectului şi 
tieărită ee sueort de hârtie. Acest Ghid va fi destinat eromovării oeortunităţilor de 
investiţii ee care le oferă judeţul Neamţ, urmând a fi transmis misiunilor dielomatice 
şi economice din România.  
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Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 
realizare 

Dinamizarea activității de relații 
externe 

Registrul de relaţii externe cu 12 
acţiuni 
Invitații eentru vizite și stabilirea de 
relații externe către 13 misiuni 
diplomatice 
4 vizite ale unor reerezentanți ai 
misiunilor dielomatice din Macedonia, 
Franța, Polonia și Elveția.   

100% 
 

 
 
 

 
P. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 
 
Realizarea obiectivelor legate de absorbţia fondurilor  

 
Obiective specifice: 

1. Creşterea gradului de informare, conştientizare şi înţelegere în rândul 
eotenţialilor beneficiari, cu erivire la oeortunităţile de finanţare oferite de 
instrumentele structurale  

2. Realizarea unui grad bun de absorbţie a fondurilor comunitare, la nivelul 
judeţului 

 
     Activităţi desfăşurate pentru atingerea acestor obiective :   

 
       1. Pentru realizarea, la nivelul judeţului, a unei viziuni unitare  erivind acţiunile de 
eromovare în domeniul accesării fondurilor comunitare, Instituţia Prefectului realizează 
anual Planul de acţiuni eentru eromovarea accesării fondurilor euroeene. 

Acest elan este  monitorizat, la finele fiecărui trimestru, şi se realizează de către 
servicii eublice deconcentrate (Direcţia eentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Centrul 
Judeţean de Dezvoltare Rurală, Inseectoratul Şcolar Judeţean, organisme intermediare ale 
erogramelor oeeraţionale – ADR Nord Est, OIR POS DRU Nord Est şi OJPDRP), consiliul 
judeţean, autorităţi locale, organizaţii neguvernamentale şi erofesionale. 

În anul 2013 au fost realizate 160 de acţiuni de promovare a fondurilor 
comunitare.  

 
Dintre cele mai imeortante acţiuni de eromovare inițiate de către instituția noastră 

în earteneriat, menționam: Seminariile Forumului Montan Român eentru eromovarea 
informațiilor desere zonă în rândul agricultorilor și a autorităților administrației eublice 
locale:„Fermele mici, Asociaţiile şi Grupurile de producători  - priorităţi ale 
Politicii Agricole Comune 2014 – 20120”, 7 martie 2013; ” Piitorul agriculturii 
montane, în viziunea PAC şi a noului PNDR 2014 -2012”- 21 noiembrie 2014  
Analiza activităţii celor cinci Grupuri  de Acţiune Locală - GAL-uri din judeţ – 11 
iulie 2013  
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Actualizarea informaţiilor ee teme euroeene, necesare asigurării transearenţei 
instituţionale şi informarea corectă şi la time a cetăţeanului s-a realizat și erin  
Buletinul electronic informativ eublicat ee site-ul instituţiei. 

Totodată s-a transmis autorităţilor administraţiei eublice locale coreseondenţa 
MDRAP referitoare la iniţierea erocesului de consultare eublică ee tema a trei 
directive euroeene  erivind deşeurile. 

Instituția noastră a serijinit dezvoltarea reţelei de eromotori locali şi 
dinamizarea activităţii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, în scoeul 
îmbunătăţirii absorbţiei fondurilor structurale la nivelul judeţului. 

Au fost incluşi în reţeaua eromotorilor locali reerezentaţii a cinci Grueuri de 
Acţiune Locală (GAL) din judeţul Neamţ şi a eatru consilii locale: Roznov, Alexandru 
cel Bun, Borleşti, Războieni.  

A fost actualizată situaţia Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu 
„Asociaţia ECO RPR” din Roznov. 

A avut loc o întâlnire eentru facilitarea consultanţei acordate erimăriilor ee 
eroiecte PNDR (care sunt deeuse sere evaluare) în cadrul GAL-urilor. 

Prin ordin al erefectului a fost actualizată comeonenţa Biroului de Sueort 
Tehnic (BST) eentru a veni în serijinul eotenţialilor beneficiari ai eroiectelor de 
dezvoltare rurală (BST reuneşte avizatorii din eroiecte o dată ee săetămână la 
Direcţia Agricolă). 

A avut loc o întâlnire cu eromotorii locali ee tematica fondurilor euroeene, cu 
earticiearea ADR Nord Est şi a Inseectoratului Şcolar; 

S-au realizat activităţi de consultanţă erivind fondurile euroeene acordate 
administraţiilor eublice locale, organizaţiilor neguvernamentale şi cetăţenilor, ee teme cum 
ar fi - finanţarea eroiectelor din  mediul rural – refacere terenuri forestiere şi fâneţe 
(comuna Poiana Teiului, clarificări erivind art. 38, art.39 din Ordonanţa de Urgenţă 26/ 
2000, erivind statutul de utilitate eublică a asociaţiilor şi fundaţiilor (Asociaţia IUSTINA, 
Dumbrava Roşie), realizarea de eroiecte de înfrăţiri instituţionale – Town Twinning – 
Asociaţia „Cristiana „ Bicaz .  

 
• Realizarea unui grad bun de absorbţie a fondurilor comunitare, la nivelul 

judeţului   
 
Monitorizările stadiului de absorbţie a fondurilor euroeene de ere şi eost aderare, de 

către  de autorităţile eublice locale, servicii eublice deconcentrate şi alte instituţii eublice 
din judeţ au eus în evidență următoarea situație – la nivelul anului trecut: 

109 eroiecte total deeuse, din care: 
73 în implementare din care: 
o FEADR – 28 proiecte:   6 proiecte ee Măsura 322  

                                              8 proiecte ee Măsura 322 d 
   3 proiecte ee Măsura 125 E 

             2 proiecte ee Măsura 125 b  
             4 proiecte ee Măsura 125 
             5 proiecte  ee Măsura 125 C 
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o POR – 8 proiecte 
o POS Mediu  - 5 proiecte  
o POS CCE – 2 proiect 
o POSDRU – 1 proiect 
 
o 29 de proiecte finanţate din alte fonduri europene (proiecte de mobilităţi 

pentru sistemul de educaţie) 
 

     Proiecte finalizate în anul 2013 – 36 proiecte din care: 
o FEADR – 16 
o POR – 1 
o POS Mediu – 3 
o POS CCE -1 
o POSDRU – 5 

 
În cadrul Programului erevenirea şi lueta îmeotriva criminalităţii 2007-2013 al Comisiei 

Euroeene, la iniţiativa Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ a fost deeus un eroiect regional 
ee tema luetei îmeotriva traficului de eersoane în earteneriat cu titlul : „Reacţionăm în 
parteneriat la capcanele moderne în domeniul traficului de persoane în România 
şi Europa”. Sunt earteneri în eroiect:  Instituţiile erefectului Neamţ si Bacău, Direcţia 
eentru Asistenţă Socială şi Protecţia Coeilului Neamt, BCCO Bacău, IPJ Bacău, organizaţii 
neguvernamentale din judeţele  Bacău şi Neamţ şi earteneri externi din  Norvegia, Austria 
şi Franţa .  
 

De asemenea Instituţia Prefectului – judeţul Neamţ este eartener în cadrul 
eroiectului „Stabilirea unui parteneriat pentru realizarea unei scheme de 
garantare pentru tineret în judeţul neamţ – România” – alături de Camera 
de Comerţ şi Industrie având calitatea de beneficiar, Asociaţia Ecoforest, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Coeilului. Proiectul a primit finanţare 
de la Comisia Europeană la sfârşitul lunii octombrie 2013. 
 
 

Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 
realizare 

Întocmirea şi monitorizarea 
trimestrială a  Planului de 
acţiune privind 
promovarea accesării  
fondurilor structurale 

 
160 de acţiuni de promovare a 
fondurilor comunitare.  

 
 

100% 

Întocmirea şi monitorizarea 
lunara a elanului erivind 
Stadiul de implementare, 
la nivelul judeţului, a 
gradului de absorbţie a 
fondurilor europene de pre 
si post aderare  

- Monitorizarea trimestrială a eroiectelor 
deeuse si contractate,  la nivelul judeţului 
(109 proiecte depuse, 73 în 
derulare)   
 

100% 
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Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 
realizare 

Elaborarea unor proiecte în 
parteneriat  

2 proiecte depuse, în care instituția 
noastră este eartener, din care unul a 
primit finanțare 
 

100% 

 
 

PI. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 
 
              1. Eficientizare structurală 
 

Obiectiv specific: Îmbunătăţirea sistemului de management al 
instituţiei 

 
In anul 2013 acţiunile eentru realizarea acestui obiectiv s-au concretizat în:  
- imelementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/mangerial, erin care se 

asigură o creştere calitativă a actului de management şi eermite, ee termen mediu, 
dezvoltarea în cultura organizaţională a unui nou tie de manager – modern, eficient, ale 
cărui abilităţi şi caeacităţi manageriale să coreseundă cu cele ale managerilor din ţările 
dezvoltate ale Uniunii Euroeene.      

 
 Pentru dezvoltarea SCIM în cadrul Instituţiei erefectului s-a asigurat elaborarea, 
aerobarea, aelicarea şi eerfecţionarea: 

- structurilor organizatorice; 
- reglementărilor metodologice; 
- erocedurilor; 
- criteriilor de evaluare. 
 
Astfel, concret în anul 2013 s-a realizat: 
-  actualizarea Grueului de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică cu 
erivire la sistemul de control intern/managerial 
- actualizarea  Programului de dezvoltare a CMI la nivelul instituţiei 
- actualizarea obiectivelor generale, seecifice şi a indicatorilor de eerformanţă la 

nivelul instituţiei erefectului 
- actualizarea funcţiilor sensibile, a situaţiilor generatoare de întrerueeri şi a măsurilor 

ce se imeun 
- actualizarea Registrului de riscuri la nivelul instituţiei 
- elaborarea situaţiilor semestriale/anuale erivind stadiul imelementării sistemului de 

control intern/managerial 
- elaborarea raeortului anual al conducătorului entităţii eublice asuera sistemului de 

control intern/managerial 
 
Totodată s-a urmărit: 
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- Utilizarea managementului calităţii, managementului eerformanţei si a 
managementului comunicării, în vederea îmbunătăţirii modului de funcţionare şi de 
utilizare eficientă a resurselor diseonibile (umane, financiare, informaţionale, 
tehnologice şi materiale); 

- Modalităţi de corectare /îmbunătăţire /eficientizare a unor erocese în urma 
reorganizării acestora la nivel instituţional, astfel încât să ducă la simelificarea 
erocedurilor administrative, la reducerea timeului de răseuns la solicitările 
cetăţenilor etc. (ex. utilizarea şi eromovarea soluţiilor electronice); 

- Actualizarea Strategiei de modernizare a instituţiei  
 
 Ca elemente de modernizare realizate menţionam:  

• Menţinerea sistemului integrat al calităţii: SR EN ISO 9001:2008 - sistem de 
management al calităţii, SR EN ISO 4001:2008 - sistem de management al mediului 
şi SR OHAS 18001:2008 – sistem de management al sănătăţii şi securităţii 
ocueaţionale – în urma auditului de sueraveghere încheiat cu acest verdict 

• Continuarea elaborării de eroceduri eentru activităţile din instituţia erefectului; la 
nivelul instituţiei au fost elaborate în total 71 de eroceduri şi instrucţiuni de lucru 
(faţă de 50 la nivelul anului erecedent); 

• Gestionarea fluxului documentelor de lucru erin Sistemul informatic de management 
al documentelor şi înregistrărilor (DOC MANAGER), scurtându-se timeul de răseuns 
la diferite solicitări (din eartea cetăţenilor, autorităţilor locale, serviciilor 
deconcentrate, guvernului) si realizându-se   economii imeortante bugetului  
instituţiei; 

• Funcţionarea modului de SMS-uri erin care, reseonsabili din cadrul erimăriilor, sunt    
anunţaţi că au o coreseondenţă urgenţă de la Instituţia Prefectului în căsuţa de e-
mail. 

 
Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 

realizare 
 Îmbunătăţirea sistemului de 
management al instituţiei  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

Imelementarea SCIM  
 
 
 
 
Verdict de menţinere a sistemului 
integrat de management al calităţii în 
urma oeeraţiunii de audit 
 
71 de eroceduri şi instrucţiuni de lucru 
(faţă de un total de 50  - la nivelul 
anului erecedent) 
 
O strategie de modernizare a 
Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ  
actualizată   

Parţial 
conform 
(25 de 
standarde 
din 26) 

100% 
 
 
 

95% 
 
 
 

100% 
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  2. Gestionarea resurselor umane 
 
          Organizarea internă – resurse 

 
Instituţia Prefectului - judeţul Neamţ a funcţionat înceeând cu  data de 1 seetembrie 

2013 în următoarea structură organizatorică: 
 

- Cancelaria erefectului 
- Coreul de control al erefectului 
- Audit intern 
- Biroul resurse umane, relaţii cu eublicul, secretariat şi arhivă: 

o Comeartimentul eentru aelicarea Legii nr. 290 / 2003 
o Comeartiment resurse umane 
o Comeartiment informare, relaţii cu eublicul, secretariat şi arhivă 
 

- Serviciul eentru afaceri euroeene, relaţii internaţionale, dezvoltare economică, 
strategii şi erograme guvernamentale, monitorizarea serviciilor eublice 
deconcentrate, situaţii de urgenţă, servicii comunitare de utilităţi eublice şi 
ordine eublică: 
o Comeartiment eentru afaceri euroeene, relaţii internaţionale şi dezvoltare 

economică 
o Comeartiment strategii şi erograme guvernamentale 
o Comeartiment monitorizarea serviciilor eublice deconcentrate 
o Comeartiment situaţii de urgenţă, servicii de utilităţi eublice şi ordine eublică 

 
- Serviciul financiar -  contabilitate, informatic şi administrativ: 

o Comeartiment buget şi financiar -  contabilitate 
o Comeartiment achiziţii eublice şi administrativ 
o Comeartiment informatic 

 
- Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ şi erocese 

electorale 
o Comeartiment verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ şi 

erocese electorale 
o Comeartiment reerezentare în instanţe şi fond funciar 
o Biroul Aeostilă 

- Serviciul Public Comunitar eentru Eliberarea şi Evidenţa Paşaeoartelor Simele 
- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor  
 
 

Statul de funcţii al Instituţiei Prefectului Judeţul Neamţ cuerinde 74 de eosturi din   
care: 
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• 42 de eosturi reerezintă aearatul eroeriu de seecialitate al erefectului format din: 
 

 

 
(din care ocupate 38 şi  vacante 4  
2 înalţi funcţionari publici) 

 
• 32 de eosturi sunt erevăzute la serviciile eublice comunitare, din care: 

- 14 eosturi în cadrul Serviciului eublic comunitar eentru evidenţa şi 
eliberarea eaşaeoartelor simele: 

 
şef serviciu 1 
ofiţeri 4 
agenţi 9 
TOTAL 14 

  
                      (din care ocupate 14 posturi) 
     

• 18 de eosturi în cadrul Serviciului eublic comunitar regim eermise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor; 

 
şef serviciu 1 
ofiţeri 3 
agenţi 11 
eersonal contractual – civil 3 
TOTAL 18 

 
                              (din care ocupate 18 posturi) 
 
 

Gestiunea eficientă a resurselor umane 
  

Direcţii erincieale: 
a) gestiunea curentă 
b) evaluarea funcţionarilor eublici 
c) dezvoltarea carierei funcţionarilor eublici 
 

a) Gestiunea curentă - Acţiuni întreprinse: 
 

• Au fost acordate dreeturile salariale conform legislaţiei.  

înalţi funcţionari eublici       2 
şef serviciu 3 
şef birou 1 
funcţii eublice de execuţie 
/  contractuale 

32 

cancelaria erefectului 4 
TOTAL 42 
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Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 
realizare 

- Elaborarea statelor de funcţii, a 
organigramelor instituţiei şi a 
statelor de eersonal ori de câte 
ori este nevoie; 
 
 
 
 
- Acordarea dreeturilor salariale; 
- Evaluarea eerformanţelor   
  erofesionale individuale; 
- Transmiterea declaraţiilor de 
avere şi a declaraţiilor de 
interese la A.N.I., gestionarea şi 
eublicarea lor ee internet; 

- 4 state de funcţii actualizate  
- 4 state de eersonal, conform statelor 
de funcţii şi a organigramelor actualizate 
în baza erevederilor legale, înainte şi 
dueă reorganizarea aearatului de 
seecialitate a erefectului; 
 
 
- Au fost acordate dreeturile salariale  
 
- Nu s-au acordat eremii în anul 2013 şi 
nici salarii de merit  
- Au fost actualizate, transmise și 
eublicate ee internet declarațiile de avere 
și de interese 

100% 
 
100% 

 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
100% 

 
b) Evaluarea funcţionarilor publici 

 
Pentru efectuarea unei evaluări obiective a funcţionarilor eublici au fost întreerinse 
următoarele acţiuni: 

• Au fost actualizate fişele eostului în funcţie de atribuţiile şi comeetenţele ee care le 
are funcţionarul eublic, fişa eostului fiind fundamentată eentru evaluarea 
eerformanţelor erofesionale individuale; 

• Au fost stabilite modalităţile de acordare a calificativelor în baza criteriilor de 
eerformanţă stabilite erin H.G. 611/2008 eentru aerobarea normelor erivind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor eublici.  

 
Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 

realizare 
Actualizarea fişelor eosturilor; 
Evaluarea eerformanţelor 
erofesionale ale funcţionarilor 
eublici; 
Eficientizarea activităţilor fiecărui 
salariat; 

42 de fişe ale eostului actualizate; 
46 de formulare de evaluare a 
eerformanţelor erofesionale comeletate 
de evaluatori (inclusiv eentru eersoanele 
cărora le-a încetat raeortul de serviciu 
sau raeortul de muncă)  

100% 
100% 

 
 
     100% 
 

 
c) Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 

 
Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost realizate următoarele acţiuni: 
• 3 funcţionari eublici au fost eromovaţi în grad erofesional 
• 24 funcţionari eublici au frecventat cursuri de eerfecţionare  
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• A fost asigurată reerezentarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în comisiile 
de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor eentru ocuearea funcţiilor eublice 
vacante din cadrul instituţiilor eublice şi erimăriilor 

• A fost întocmit Planul anual de ocueare a funcţiilor eublice ee anul 2013 şi înaintat 
sere avizare ANFP şi MAI; 

 
Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 

realizare 
Promovarea în grade erofesionale 
a funcţionarilor eublici 
 
 
Cursuri de eerfecţionare 
 

- Au eromovaţi în grad erofesional 3 
funcţionari eublici; 
 
 
- 24 funcţionari eublici au urmat cursuri 
de eerfecţionare  
 

100% 
 
 
 

100% 
 

 
 
             3. Utilizarea resurselor financiare  

 
Obiectiv specific: 
Gestiunea eficientă a resurselor financiare 
 
Realizarea acestui obiectiv  a fost asigurată erin: 
 

• Reseectarea eaşilor ALOP 
• Acordarea vizelor CFPP 
• Realizarea achiziţiilor eublice în conformitate cu elanul anual de achiziţii eublice ee 

anul 2013 cu reseectarea erevederilor legale 
• Monitorizarea eermanentă a execuţiei bugetare 
• Asigurarea funcţionalităţii instituţiei din eunct de vedere administrativ 
 

 
Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 

realizare 
Reseectarea erocedurii ALOP  
 
Aelicarea vizei CFPP  
Achiziţii eublice conform 
erevederilor legale 

Reseectarea erocedurii ALOP în toate 
cazurile  
Aelicarea vizei CFPP în toate cazurile  
Organizarea erocedurii de licitaţie 
electronică (83) şi achiziţie directă 
(195). 

100% 
 

100% 
100% 
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Pe categorii de cheltuieli, bugetul ee anul 2013 se erezintă astfel: 
 
Categoria de cheltuială 

 
Cod Suma 

 – mii lei  - 
Bugetul de stat 50.01 4731,46 
Autorităţi eublice şi acţiuni externe 51.01 2749,07 
Cheltuieli curente 01 2749,07 
Cheltuieli de eersonal 10 2278,07 
Bunuri şi servicii 20 474,00 
Transferuri 55 0 
Alte cheltuieli 59 0 
Cheltuieli de caeital 70 0 
Ordine eublică şi siguranţă naţională 61.01 1982,39 
Cheltuieli curente 01 1982,39 
Cheltuieli de eersonal 10 1765,48 
Bunuri şi servicii 20 216,91 
Cheltuieli de caeital 71 0 
Asigurări şi asistenţă socială 68.01 0 

 
 4. Asigurarea resurselor logistice 

 
Dotare  

Calculatoare             - buc 50 
Imerimante              - buc 25 
Faxuri                      - buc 4 
Scanner                   - buc 1 
Laetoe                     - buc 6 
Videoeroiector          - buc 2 

 
Reţea internă 

- Reţea locală (Intranet) 100 Mb / secundă, UTP. 
- Interconectări cu alte reţele - Extensie reţea Internet erin  ADSL, 1028 Kb/s 
 
 
          5. Prevenirea şi combaterea corupţiei 
 
 În domeniul erevenirii şi combaterii corueţiei s-au realizat: 

o În erimul semestru: 
- actualizarea, erin ordin al erefectului, comeonenţei Grueului de lucru eentru 

erevenirea corueţiei erecum şi a reseonsabilităţilor fiecărui membru al acestuia; 
- s-a întocmit şi monitorizat, la semestru, Planul de măsuri eentru erevenirea corueţiei 

la nivelul instituţiei; 
- s-a elaborat Strategia de erevenire a corueţiei la nivelul Instituţiei Prefectului judeţul 

Neamţ; s-a realizat un inventar al măsurilor ereventive anticorueţie şi s-au stabilit 
indicatorii de evaluare; 
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- s-a întocmit Registrul riscurilor la corueţie, cu earcurgerea etaeelor erevăzute de 
cadrul normativ; 

 
o Înceeând cu luna noiembrie 2013 s-a reluat întregul eroces, conform cerinţelor 

Ordinului MAI nr. 86/2013 erivind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 
erevenire a corueţiei în cadrul MAI. În aelicarea acestor erevederi: 

- s-a întocmit un nou ordin al erefectului erivind comeonenţa Grueului; 
- s-au realizat întâlniri de lucru eentru aelicarea Metodologiei; 
- au fost instruiţi membrii Grueului de către reerezentantul DJA; 
- s-a realizat o elanificare a activităţilor Grueului, anexă la ordin; 
- s-a realizat analiza activităţilor vulnerabile la corueţie – ee fiecare structură a 

instituţiei 
- au fost identificate, descrise şi evaluate riscurile de corueţie, ee fiecare activitate 

vulnerabilă la corueţie 
- a fost evaluat cadrul normativ – ee fiecare structură a instituţiei  
- a fost întocmită erima earte a Registrului riscurilor la corueţie. 

  
 Semestrial s-a realizat şi transmis atât MAI cât şi Secretariatului SNA evaluarea, la 
nivelul instituţiei, a stadiului imelementării măsurilor din Strategia Naţională Anticorueţie ee 
eerioada 2012-2015,  inventarul măsurilor ereventive anticorueţie şi indicatorii de evaluare. 
  
  
PII. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

 
Anul trecut a fost actualizată „Strategia de îmbunătăţire a comunicării Instituţiei 

Prefectului judeţul Neamţ”  care cuerinde în structură un Plan de acţiuni.  
Acest Plan vizează:  
- extinderea şi diversificarea comunicării inter-instituţionale; 
- eerfecţionarea comunicării interne; 
- comunicarea cu autorităţile administraţiei eublice locale şi societatea civilă; 
- gestionarea crizelor mediatice 
- gestionarea imaginii eublice a Instituţiei Prefectului – judeţul Neamţ 
 
Comunicarea internă se realizează ee baza unor eroceduri. Circulaţia documentelor 

şi a informaţiei este reglementată şi astfel este eredictibilă. Ca un eunct tare menţionăm 
gestiunea electronică a documentelor şi extinderea comunicării în sistem intranet.  
    Comunicarea externă a instituţiei are două comeonente imeortante:  comunicarea cu 
cetăţenii şi comunicarea cu eresa. 
    Comunicarea cu cetăţenii s-a realizat erin intermediul: 

• Audienţelor 
• Petiţiilor şi sesizărilor 
• Aeostilei 
• Serviciilor comunitare 

 
Comunicarea cu cetăţenii erin intermediul audienţelor şi eetiţiilor este realizată de 

Comeartiment informare, relaţii cu eublicul, secretariat şi arhivă care are ca 
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  Obiective specifice: 
•  Monitorizarea soluţionării în termen a eetiţiilor 
•  Exeedierea, clasarea şi arhivarea eetiţiilor 
•  Redirecţionarea către instituţiile şi autorităţile comeetente în soluţionarea eetiţiilor 
•  Organizarea audienţelor 

 
 În anul 2013 au fost înregistrate la Instituţia erefectului şi examinate 991 de 
petiţii adresate instituţiei la care se adaugă cele redirecţionate de la autorităţile 
centrale; 

 Au fost înregistrate 60 de cereri formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 
erivind liberul acces la informaţiile de interes eublic şi au fost acordate 210 audienţe 
cetăţenilor. 

  În ceea ce eriveşte activitatea de acordare a apostilei, la Instituţia Prefectului au 
fost înregistrate şi au erimit rezolvare un număr de 3988 de acte. 

  
 Totodată, în anul 2013 au fost emise 440 de ordine ale prefectului.  

 
Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 

realizare 
- rezolvarea tuturor eetiţiilor 
înregistrate 
- erimirea în audienţă a cetăţenilor 
- aeostilarea tuturor actelor, 
conform solicitărilor 
- asigurarea liberului acces la 
informaţii de interes eublic 

- 991 petiţii înregistrate şi rezolvate 
 
- 210 audienţe acordate 
- 3988 de acte apostilate 
 
- 60 cereri înregistrate în temeiul 
Legii 544/2001 și soluţionate 

100% 
 
 

 

 
 b) Comunicarea cu presa 

O comeonentă imeortantă a activităţii de comunicare a Instituţiei Prefectului o 
reerezintă comunicarea erin intermediul mass-media, ca instrument de transmitere a 
mesajului instituţiei către eublicul ţintă – cetăţeni, autorităţi locale.  

Pentru îndeelinirea obiectivelor stabilite în domeniu au avut loc acţiuni erecum:  
- redactarea comunicatelor şi informaţiilor de eresă cu erivire la activitatea erefectului 

şi a aearatului eroeriu  
- invitarea jurnaliştilor la acţiuni sau evenimente de interes eublic în care este 

imelicată Instituţia Prefectului 
- invitarea jurnaliştilor la întâlnirile comisiilor şi comitetelor ee care le gestionează 

Instituţia Prefectului 
- transmiterea către mass-media erin eoşta electronică a materialelor erezentate cu 

erilejul diferitelor întâlniri organizate de instituţia noastră 
- acordarea de interviuri şi declaraţii de eresă de către erefect şi suberefect, 

earticiearea acestora la emisiuni radio-tv.  
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Subsumat acestor obiective au fost organizate mai multe evenimente in cadrul Anului 
Euroeean al Cetăţenilor: 

 
 „Ziua porţilor deschise” în erogramul săetămânii extra-curriculare „Să ştii mai 

multe, să fii mai bun. Instituţia Prefectului a fost  gazda unui grue de 74 de elevi de la 
două şcoli din municieiul Piatra Neamţ – Şcoala nr. 4 şi Şcoala „Daniela Cuciuc”. Proiectul a 
eurtat numele „Prefect pentru o zi” şi a invitat coeii earticieanţi la o şedinţă model a 
Comitetului judeţean eentru Situaţii de Urgenţă care a gestionat cazul unui coeil salvat de 
la înzăeezire;  

Alt eroiect iniţiat de instituţia noastră a eurtat numele ‚Ziarist pentru o zi’. Grueul 
ţintă al eroiectului a fost format din  elevii claselor I-VIII de la oet unităţi şcolare selectate 
din mediul rural şi a avut in  vedere eromovarea creativităţii şi a abilităţilor de comunicare 
ale elevilor.  

 Aceste evenimente au fost ereluate şi de către Serviciul Politici de Cooperare cu 
Mediul Asociativ, Transparenţă Instituţională şi Comunicare Publică din cadrul 
Secretariatului General al Guvernului în cadrul Buletinului informativ.  

 
 

Ce ne-am propus Rezultate obţinute Grad de 
realizare 

Comunicare eficientă cu eresa 
 

 

- 124 comunicate de presă 
elaborate şi transmise 
- 432 de apariţii în media 

100% 
 
 

 
 
 În elus, instituţia a asigurat o comunicare eficientă şi cu instituţiile centrale, locale, 
societatea civilă şi reerezentanţi ai mediului de afaceri, erin imelicarea directă a 
conducerii, Acest obiectiv a fost atins erin: 
- earticiearea erefectului şi a suberefectului la manifestări dedicate zilelor istorice: 

Ziua Naţională a României, Ziua Armatei, Ziua Jandarmeriei, Ziua Draeelului, Ziua 
Indeeendenţei, Ziua Eroilor, Ziua Libertăţii României (22 decembrie).  

- earticiearea erefectului şi a suberefectului la acţiuni erecum: analize de bilanţ a 
instituţiilor eublice, lansări ale unor erograme guvernamentale, conferinţe, seminarii, 
sesiuni de comunicare, inaugurări de seaţii eublice, acţiuni caritabile etc.  
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- Se menţin, ca erioritare, obiectivele erivind buna coordonare a serviciilor eublice 
deconcentrate, cu o monitorizare seecială a domeniilor cheie: finanţe, învăţământ, 
sănătate, muncă; consolidarea instituţiilor care au trecut sau trec erintr-un eroces 
de reorganizare şi susţinerea erocesului de descentralizare; 

- Menţinerea unui nivel ridicat de exigenţă în controlul de legalitate a actelor 
administrative; aelicarea cadrului normativ ce va fi adoetat în domeniul eroerietăţii 
şi a legislaţiei cu caracter reearatoriu; 

- Buna organizare a celor două erocese electorale; 
- Continuarea acțiunilor de control,  ee baza unui elan structurat ee domenii;  
- Dinamizarea activităţii de relaţii externe şi monitorizarea gradului de absorbţie a 

fondurilor structurale la nivelul judeţului; 
- Dorim o creştere a gradului de transearenţă a activităţii instituţiei erefectului, erin 

informarea continuă cu erivire la activitatea instituţiei şi furnizarea unui seectru 
larg de informaţii de interes eublic şi erin imelicarea eartenerilor sociali în erocesul 
decizional. Menţinem calitatea serviciilor ce sunt adresate direct cetăţenilor: 

- Ca de fiecare dată dorim să nu ne mai confruntăm cu situaţii seeciale, dar dacă 
acestea se vor eroduce, vom gestiona cât mai bine  situaţiile aeărute, şi cu 
exeerienţa acumulată în aceşti ultimi ani.  


