
 

 

 
 
 
 

INSTITU IA PREFECTULUI 
JUDE UL NEAM   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAPORT DE EVALUARE A 

REZULTATELOR 
ACTIVIT ILOR 

DESF ŞURATE DE 
INSTITU IA PREFECTULUI 

JUDE UL NEAM  
  ÎN ANUL 2015  

  
 

 

 0



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C u p r i n s 

 

 

I. INTRODUCERE 
 

2 

II. OBIECTIVE STRATEGICE 
 

3 

III. REALIZ RI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETEN  
 

4 

IV. COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITU IONAL , RELA II 
INTERNA IONALE 
 

22

V. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 
 

26

VI.  MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITU IONALE 28
 1. Eficientizare structural  28
 2. Gestionarea resurselor umane 29
 3. Utilizarea resurselor financiare 33
 4. Asigurarea resurselor logistice 34
 5. Prevenirea şi combaterea corup iei 

 
34

VII. MANAGEMENTUL COMUNIC RII 
 

35

VIII. OBIECTIVE ŞI PRIORIT I PENTRU ANUL 2016 38

 
 
 
 

 1



 
I. INTRODUCERE 

 
 Institu ia Prefectului Jude ul Neam  vegheaz  la aplicarea legii şi la realizarea 
politicilor Guvernului la nivelul județului, asumându-şi rolul de interfa  între autorit i 
şi societatea civil , în vederea oferirii unor servicii de înalt  calitate cet enilor. 

Potrivit legisla iei în vigoare, în calitate de reprezentant al Guvernului în 
teritoriu, prefectul: 

- conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administra iei publice centrale, organizate în jude ; 

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

Aceste atribu ii principale decurg din: 
 Constitu ia României 
 Legea privind prefectul şi institu ia prefectului nr. 340/2004, republicat , cu 

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

ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului 
 Programul de Guvernare 

 
Prin ordin al prefectului au fost definite viziunea, misiunea şi valorile Institu iei 

Prefectului – Jude ul Neam , astfel: 
 
 Viziunea 
 „Institu ia Prefectului –Jude ul Neam  – garan ia nem enilor pentru o 
administra ie modern ” 
  
 Misiunea Institu iei Prefectului –Jude ul Neam : 
 „Misiunea institu iei este de a asigura aplicarea şi respectarea legii şi ordinii 
publice, precum şi realizarea politicilor Guvernului la nivelul jude ului, prin exercitarea 
atribu iilor cu privire la:  
 -  îndeplinirea obiectivelor stabilite prin documentele na ionale de programare 
strategic ; 
 - men inerea climatului de pace social  şi realizarea unei comunic ri 
permanente cu toate nivelurile institu ionale şi sociale; 
 - verificarea legalit ii actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile 
administra iei publice locale; 
 - conducerea şi coordonarea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi 
ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului, 
organizate la nivelul jude ului; 
 - dezvoltarea economic  armonioas  a jude ului; 
 - prevenirea şi gestionarea situa iilor de urgen .  
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Valorile institu iei: 
 Legalitate  
 Transparen  şi cooperare 
 Profesionalism şi eficien   
 Impar ialitate şi integritate 
 Egalitate de şanse 
 Orientare c tre cet ean 

 
Totodat  s-a stabilit şi o deviz , care se reg seşte pe site-ul institu iei: 
  
„ (L)EGALITATE ŞI RESPECT PENTRU CET ENI ” 
 
 Prezentul raport prezint  sintetic informa ii privind realiz rile institu iei în 
domeniul propriu de competen , cooperarea intra şi interinstitu ional , accesarea 
fondurilor europene, managementul resurselor institu ionale şi managementul 
comunic rii 
 
 II. OBIECTIVELE STRATEGICE 
 
 Pentru anul 2015 Institu ia Prefectului - jude ul Neam  şi-a asumat o serie de 
obiective strategice, respectiv: 
 

 coordonarea activit ții serviciilor publice deconcentrate; consolidarea 
institu iilor care au trecut sau trec printr-un proces de reorganizare şi 
sus inerea procesului de descentralizare; 
 

 coordonarea şi asigurarea îndeplinirii la nivelul județului a 
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi în politicile na ionale şi 
de afaceri europene; 
 

 men inerea unui nivel ridicat de exigen  în controlul de legalitate a 
actelor administrative; aplicarea cadrului normativ ce va fi adoptat în 
domeniul propriet ii şi a legisla iei cu caracter reparatoriu; 
 

 continuarea ac iunilor de control,  pe baza unui plan structurat pe 
domenii;  
 

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

 îndeplinirea atribu iilor rezultate ca urmare a aplic rii actelor 
normative cu caracter reparatoriu; 
 

 asigurarea transparen ei activit ii institu iei prefectului, prin 
informarea continu  cu privire la activitatea institu iei şi furnizarea unui 
spectru larg de informa ii de interes public  
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 men inerea calit ții serviciilor ce sunt adresate direct cet enilor; 

 
 gestionarea cu eficien  şi profesionalism a situa iilor de urgen , în 

eventualitatea apari iei lor. 
 
 
 
III. REALIZ RI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETEN  
 
În domeniul verific rii 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 juridic  de la 

Compartimentul verificarea legalit ii actelor, contencios administrativ şi procese 
electorale  au desf şurat în anul 2015 urm toarele activit i: 

 
 au inut eviden a actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile 

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

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

 au propus prefectului sesizarea, dup  caz, a autorit ilor emitente, în 
vederea reanaliz rii actului considerat nelegal şi revoc rii acestuia, sau a 
instan ei de contencios administrativ, cu motivarea corespunz toare; 

 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 
formulat , precum şi c ile de atac, atunci când a fost cazul; 

 au elaborat rapoarte şi au prezentat inform ri prefectului cu privire la 
actele verificate; 
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 au  întocmit, lunar, informarea privind exercitarea controlului de 
legalitate, informare care con ine principalele aspecte de înc lcare a 
actelor normative în vigoare; inform rile cu privire la starea de legalitate 
au fost publicate pe pagina proprie de internet. 

 
Pân  la data întocmirii raportului au fost controlate din punct de vedere al 

legalit ii un num r de 37.339  acte administrative din care: 
1.    295 de hot râri ale Consiliului Jude ean  
2.    466 dispozi ii ale preşedintelui Consiliului Jude ean 
3.  6.518 hot râri ale consiliilor locale 
4. 30.060 dispozi ii ale primarilor 

 
Din totalul actelor controlate, au fost considerate nelegale 156 acte 

administrative, fiind întocmite adrese de procedur  prealabil . Pentru un num r de 
13 acte administrative s-a propus clasarea procedurilor, 140 au fost 
modificate/revocate corespunz tor, de c tre autorit ile emitente, iar în 3 cazuri au 
fost promovate ac iuni în fa a instan ei de contencios administrativ, în prezent 
ac iunile fiind pe rolul instan ei de fond, cu urm toarele termene de judecat  stabilite 
în anul 2016.  

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
Verificarea tuturor actelor 

administrative emise sau 
adoptate de autorit ile 
administra iei publice locale 

 
Depistarea tuturor actelor 

administrative emise sau 
adoptate cu înc lcarea  
prevederilor legale 
 
 
 
   Promovarea ac iunilor în fa a 
instan ei de contencios 
administrativ în vederea anul rii, 
totale sau par iale, a  actelor 
administrative care nu au fost 
revocate/modificate/completate 
corespunz tor de c tre 
autorit ile administra iei publice 
locale emitente  

- au fost controlate din punct de vedere 
al legalit ii un num r de 37.339 acte 
administrative ale autorit ilor 
administra iei publice locale şi jude ene 
 
 - s-au considerat a fi nelegale, fiind 
adoptate cu înc lcarea în total sau în 
parte, dup  caz,  a unor reglement ri 
legale în materie, un num r de 156 acte 
administrative 
- 152 proceduri prealabile întocmite
 
- 3 acte administrative au fost 
atacate la instan a de contencios 
administrativ;  

100%

 
100%

100%
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Aspectele de nelegalitate care au f cut necesar  interven ia prefectului, au privit:   
 administrarea domeniului public şi privat al unit ilor administrativ-teritoriale; 
 stabilirea impozitelor şi taxelor locale; 
 aprobarea bugetelor locale; 
 raporturile de serviciu sau de munc  ale func ionarilor publici, respectiv ale 

personalului contractual sau în leg tur  cu unele venituri de natur  salarial ; 
 atribuirea unor denumiri; 
 adoptarea unor acte administrative cu nerespectarea normelor de tehnic  

legislativ ; 
 adoptarea unor hot râri f r  s  fi fost respectat  procedura legal ; 
 adoptarea/emiterea unor acte administrative cu dep şirea competen ei 

materiale; 
 înfiin area unui serviciu public f r  a se aproba regulamentul de organizare şi 

func ionare a acestuia; 
 stabilirea eronat  a limitei maxime pentru amenzile contraven ionale; 
 constituirea unor comisii de recep ie la terminarea lucr rilor; 
 adoptarea unor m suri referitoare la mandatul consilierului local (valid ri sau 

invalid ri mandate); 
 stabilirea datei de intrare în vigoare a unor acte administrative cu caracter 

normativ; 
 acordarea unui mandat general primarului comunei în vederea reprezent rii 

consiliului local în fa a instan elor judec toreşti; 
 

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 verificarea legalit ii actelor, 
contencios administrativ şi procese electorale a întreprins în anul 2015 urm toarele 
activit i: 

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

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

 a ac ionat în vederea îndeplinirii, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin 
prefectului în domeniul organiz rii proceselor electorale, la solicitarea 
expres  a Autorit ii Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor 
Interne; 

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

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

consiliului jude ean, în vederea elabor rii proiectelor hot rârilor Guvernului 
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III.2. 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 urm toarele ac iuni: 
 A formulat întâmpin rile în cauzele aflate pe rolul instan elor; 
 A transmis documenta iile solicitate de instan e; 
 A participat  la şedin ele publice la unele procese cu grad sporit de 

complexitate, prin prezen a juriştilor din compartiment, la termenele stabilite 
de instan e; 

 A constituit dosarele de judecat  şi le-a înscris în eviden ele speciale (registrul 
de cauze şi termene); 

 A formulat r spunsuri la peti iile adresate institu iei de c tre cet eni. 
 
În anul 2015, au fost întocmite şi comunicate instan elor de judecat  

documentele solicitate, s-au formulat întâmpin ri şi preciz ri pentru un num r de 852 
dosare cu termene de judecat  în anul trecut. 

 
  

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

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

- s-a asigurat reprezentarea institu iei 
într-un num r de 852 dosare aflate pe 
rolul instan elor de judecat  
 

100%
 

 
 
III.3. 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) 
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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 privat  asupra terenurilor şi 
Compartimentul reprezentare în instan e şi fond funciar, au realizat urm toarele 
activit i: 

 Au verificat legalitatea documenta iilor transmise de comisiile locale; 
 Au preg tit documenta ia pentru adoptarea hot rârilor Comisiei 

Jude ene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privat  Asupra 
Terenurilor; 

 Au întocmit şi transmis hot rârile Comisiei Jude ene, comisiilor locale; 
 Au întocmit situa ii statistice cu privire la stadiul aplic rii legilor fondului 

funciar. 
 
Activitatea de aplicare a legilor funciare    

- au  avut loc 6 şedin e ale Comisiei jude ene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor; 

- s-au adoptat în comisia jude ean  446 de hot râri. 
 
În ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 165/2013, la nivelul jude ului, a fost finalizat   
ac iunea de inventariere a terenurilor. Conform prevederilor legale şi în termenele 
stabilite, au fost întocmite şi comunicate A.N.C.P.I, A.N.R.P., A.D.S. şi A.N.P.A. 
urm toarele situa ii: 

- Situa ia centralizatoare a necesarului de teren în vederea finaliz rii procesului 
de restituire a terenurilor; 

- Situa ia centralizatoare a terenurilor agricole şi forestiere care pot face obiectul 
reconstituirii dreptului de proprietate, 

- Situa ia centralizatoare a cererilor nesolu ionate de comisiile locale de fond 
funciar, respectiv comisia jude ean . 

 
Conform prevederilor art. XIX alin. (1) din O.U.G. nr. 8/2004 s-a întocmit şi comunicat 
la ANCPI lista cuprinzând un num r de 69 unit i administrativ teritoriale care au 
solicitat cofinan area activit ii de inventariere a terenurilor, în vederea vir rii în 
contul acestora a sumelor destinate cofinan rii. 

 
 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
Convocarea şedin elor Comisiei 
jude ene de fond funciar 
Solu ionarea documenta iilor 
transmise de comisiile locale 
Comunicarea hot rârilor Comisiei 
Jude ene de Fond Funciar 

- au avut loc 6 şedin e ale 
Comisiei jude ene de fond 
funciar 
-  446  de hot râri adoptate şi 
comunicate  

100%

100%
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Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu (L290/2003, L9/1998 şi Legea nr. 
10/2001) 

Activit i desf şurate în cursul anului 2015: 

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

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

dosarelor, a coresponden ei cu Autoritatea Na ional  pentru Restituirea 
Propriet ilor şi cu  solicitantul, preg tirea şedin elor, redactarea 
proiectelor de hot râri etc. 

 
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 nivelul lunii decembrie 2015, nu  mai sunt cereri nesolu ionate, în temeiul 
Legii nr.9/1998 şi al Legii nr. 290/2003. 

Legea nr. 290/2003 

 S-au înregistrat la Comisia jude ean  pentru aplicarea Legilor 9/1998 şi 
290/2003 – 297 de cereri din care 42 au fost conexate; 

 Au fost solu ionate prin hot râri de admitere 102 de cereri; 
 Au fost solu ionate prin hot râri de respingere 96 de cereri; 
 Au fost solu ionate prin hot râri de declinare a competen ei pentru alte 

institu ii ale prefectului 52 cereri; 
 A fost clasat prin hot rare 1 dosar. 
 Au fost restituite, la cerere, 4 documentații. 
 
Legea nr. 9/1998 - nu  mai sunt cereri nesolu ionate 
 
S-au înregistrat la Comisia jude ean  pentru aplicarea Legilor 9/1998 şi 
290/2003 – 29 de cereri care au fost solu ionate dup  cum urmeaz ; 

-15 prin admiterea cererilor şi adoptarea de hot râri prin care s-a propus 
acordarea de compensa ii 

- 1 dosar redirec ionat la Institu ia Prefectului Bucureşti 
- 1 dosar închis prin retragerea cererii 
- 1 dosar închis – petent neidentificat 
- 11 cereri respinse 
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Cu privire la aplicarea Legii nr. 10/2001 - au fost predate Autorit ii Na ionale 
pentru Restituirea Propriet ilor un num r de 19 dosare întocmite de prim rii, în 
baza notific rilor formulate de persoanele îndrept ite; au fost restituite autorit ilor 
învestite cu solu ionarea notific rilor 14 dosare, în vederea complet rii cu unele acte 
doveditoare cerute de ANRP. 

 
 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

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

- 326 dosare constituite de la 
intrarea în vigoare a celor dou  legi. 

100%

 
 

III.3. În domeniul conducerii 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 activit ii serviciilor publice deconcentrate şi implementarea 
programelor, strategiilor şi planurilor de ac iune ale Guvernului, prin 
Colegiul Prefectural; 

3. Colaborarea cu serviciile  publice deconcentrate şi organiza iile sindicale şi 
patronale din jude  în vederea asigur rii unui climat de pace 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 instituției, în 

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

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

realizeaz  documentul intitulat “Realizarea m surilor din Planul de 
ac iuni pentru realizarea obiectivelor din Programul de 
Guvernare”. 
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 Planul de ac iuni a fost elaborat la începutul anului, cumulând programele  
serviciilor publice deconcentrate, ac iunile sucursalelor/filialelor jude ene ale 
companiilor na ionale, ale Consiliului Jude ean precum şi ale autorit ilor 
administra iei publice locale şi a fost monitorizat trimestrial. În Plan au fost specificate 
priorit ile şi obiectivele concrete, realizabile într-o perioad  definit , pentru care au 
fost men ionate activit ile necesare pentru realizarea obiectivelor. 
 Totodat , a fost elaborat Raportul privind starea economico-social  a jude ului 
pe anul 2014. 

 
c) examinarea proiectelor bugetelor şi a situa iilor financiare privind 

execu ia bugetar  întocmite de serviciile publice deconcentrate de c tre grupul de 
lucru constituit prin ordin al prefectului, avizul fiind emis în baza referatului prezentat 
de specialiştii care formeaz  acest grup;  în anul 2015 au fost acordate 51 de avize 
consultative pe proiectele de buget şi/sau situa iile financiare. 

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

al prefectului: 
- S-au emis de la începutul anului 30 de ordine ale prefectului pentru 
constituirea unor comisii mixte de control, o parte dintre acestea având ca obiect de 
activitate evaluarea unor situa ii de pericol, inclusiv inventarierea pagubelor produse 
de fenomenele meteo periculoase . 

 
Comisiile mixte s-au implicat în verificarea:  
- unor peti ii şi sesiz ri 
- cur eniei localit ilor şi cursurilor de ap  
- unit ilor de înv mânt care au sistemul de înc lzire cu centrale termice 
alimentate cu gaz metan  
- calit ii produselor destinate s rb torilor 
- transportului public jude ean de persoane 
- asigur rii preg tirilor unit ilor de înv mânt 
- asigur rii preg tirilor pentru iarn ; 

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

dispuse de Guvern, precum: 
 Programul pentru salubrizarea localit ilor, cursurilor de ap  şi comunica iilor din 

jude  
 Gestionarea fenomenelor pe perioada sezonului rece – actualizarea protocolului 

de colaborare între  Poli ia Rutier , Sec ia Drumuri Na ionale, Serviciul de 
Ambulan , administratorul Drumurilor Jude ene şi Inspectoratul Jude ean 
pentru Situa ii de Urgen  

 Protocolul de cooperare pentru interven ia în situa ii de urgen  
 Stabilirea de m suri pentru creşterea gradului de siguran  în şcoli prin Protocol 

comun 
 Planul de ac iuni pentru gestionarea situa iilor din sezonul toamn  – iarn  
 Programul Opera ional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 
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 Fundamentarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor 
provocate de secet  

 Programul de m suri pentru diminuarea poten ialelor efecte negative ale 
fenomenului de z por pe râul Bistri a. 

 
f) întâlniri periodice în comisii şi comitete 

 
 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice s-a întâlnit pentru analizarea problemelor cu caracter socio-
economic, care privesc persoanele vârstnice, elaborarea de propuneri i 
identificarea unor solu ii la aceste probleme. 
 

 Între temele dezb tute se reg sesc: 
 Prezentarea Raportului cu privire la activitatea Comitetului de Dialog Civic al 

Persoanelor Vârstnice Neam  pe anul 2014.  
 S rb torirea Zilei de 24 ianuarie – invitat  conducerea prefecturii la sediul 

CJPV  
 Situația biletelor de tratament – proceduri, statistici, rezolv ri  
 Probleme i informații suplimentare privind pensiile internaționale 
 Problemele legate de cardul de s n tate  
 Problemele veteranilor de r zboi în raport de administra ia public  local  şi 

jude ean  - nout ți legislative 
 Prezentarea ultimilor nout i legislative ale Casei Jude ene de Pensii pentru 

aceast  categorie de persoane 
 Evolu ia principalelor beneficii de asisten  social  
 Prezentarea proiectului ”Batrânețe lini tit ” – proiect finanțat prin granturile 

SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. 
 Organizarea unor evenimente dedicate Zilei Na ionale şi s rb torilor de iarn . 

 
 Biroul Jude ean pentru Romi a urm rit aplicarea „Strategiei Guvernului 

României de incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii romilor 
pentru perioada 2012-2020”. 

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, preg tirea şi profesionalizarea exper ilor pentru 
romi, rezolvarea unor cazuri pentru ob inerea unor titluri de proprietate, 
formarea de mediatori şcolari romi sub directa îndrumare a Inspectoratului 
Şcolar Jude ean, formarea de mediatori sanitari sub coordonarea Direc iei de 
S n tate Public . 
 Membrii grupului de lucru mixt pentru romi au adoptat Planul jude ean 
de m suri privind incluziunea minorit ii rome  şi au întocmit rapoartele 
semestriale privind implementarea m surilor de incluziune a minorit ii rome 
de la nivelul jude ului, în conformitate cu Hot rârea Guvernului 1221/2011 
pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cet enilor 
apar inând minorit ii romilor pentru perioada 2012-2020. 
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  Biroul Jude ean pentru Romi a fost partener cu Ministerul Muncii Familiei 
Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, SC GLOBAL COMMERCIUM 
DEVELOPMENT SRL, IDEL S.L. şi FONDAZIONE GEACOMO BRODOLINI, pentru 
implementarea proiectului „Ini iativ  pentru romi marginaliza i”, proiect 
finan at prin POSDRU şi finalizat în luna noiembrie. 

  Biroul Jude ean pentru Romi a avut 4 întâlniri cu reprezentan i ai 
comunit ilor de romi din localit ile: Piatra Neam , Roman, Bicaz şi Tîrgu 
Neam , la care au participat: prefectul jude ului, primarii localit ilor, 
reprezentan ii poli iei locale, reprezenta ii serviciilor de asisten  social . 

 
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 
O actualizare a Planului în conformitate 
cu Programul de guvernare prezentat în 
plenul Parlamentului României i adoptat 
prin HPR 45/2015 pentru acordarea 
încrederii Guvernului  

95%
(5% dintre 
institu ii nu 
au transmis 
materialele)

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

- 265 de rapoarte de activitate transmise 
de serviciile publice deconcentrate 
- 12 sinteze prezentate prefectului 

95%

100%

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

- 38 de întâlniri de lucru cu şefii serviciilor 
publice deconcentrate, pe diferite 
domenii / teme de activitate 

100%

Realizarea programelor proprii 
de activitate 

- îndeplinirea indicatorilor de c tre 
serviciile publice deconcentrate 

95%

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

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

95%

Gestionarea problemelor 
persoanelor vârstnice 

- colaborarea institu ional  pentru 
rezolvarea problemelor vârstnicilor  10 
întâlniri 

85%

 
2. Armonizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate şi 

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

 
 Armonizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate şi implementarea 
programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de ac iune ale Guvernului s-a f cut, 
preponderent, prin intermediul Colegiului prefectural.  
 
 

 13



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

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

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

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

  
 Temele dezb tute în cadrul reuniunilor s-au referit la: 
 

 Raport de evaluare a rezultatelor activit ților desf urate de Instituția 
Prefectului județul Neamț pe anul 2014 

 Planul de ac iuni pentru realizarea obiectivelor din programul de guvernare pe 
anul 2015 

 Prezentarea activit ții de colectare a veniturilor bugetului general consolidat în 
anul 2014 i m suri pentru anul 2015 

 Prezentarea proiectului „Sistem interoperabil centralizat pentru eviden a 
apostilei eliberate de c tre institu iile prefectului pentru actele oficiale 
administrative” 

 Inventarierea terenurilor retrocedabile prev zut  de Legea nr. 165/2013  
 Informare referitoare la munca nedeclarat  – consecințe economice i sociale   
 Organizarea unor activit ți educative privind importanța ariilor naturale 

protejate din județul Neamț, pentru a marca Ziua Mondial  a Mediului  
 Planul Teritorial Comun de Acțiune pentru cre terea gradului de siguranț  a 

elevilor i a personalului didactic i prevenirea delicvenței juvenile în incinta i 
zonele adiacente unit ților de înv ț mânt preuniversitar  

 Dezbaterea scrisorii deschise adresat  Instituției Prefectului de Consiliul 
Județean al Elevilor, Clubul Copiilor din Piatra Neamț i Asociațiile de P rinți din 
Județul Neamț pentru a fi respectate prevederile legale privitoare la 
comercializarea b uturilor alcoolice i a tutunului c tre minori 

 Informare privind Evolu ia principalelor beneficii de asisten  social   
 Informare privind prelungirea perioadei de depunere/modificare a cererilor 

unice de plat  pe suprafa  – m surile disponibile şi nivelul pl ilor, legisla ia 
na ional  relevant  şi lista zonelor eligibile pentru m surile de mediu şi clim  
ale PNDR 2014-2015 în jude ul Neam   

 Cardul național de s n tate - instrument de eficientizare i transparentizare a 
fondurilor utilizate în sistemul de asigur ri de s n tate 

 Informare privind supravegherea sanitar  i pentru siguranța alimentelor 
pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare; funcționarea Sistemului Rapid de 
Alert  pentru Alimente i Furaje în județul Neamț 

 Locul i ponderea județului Neamț în economia național ; folosirea eSOP 
(portal web pentru preluarea on-line a datelor statistice) pentru transmiterea 
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 Informare privind m surile de implementare la nivelul județului a Programul 
opera ional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2015;  Acordarea ajutorului 
prev zut în POAD constând în rechizite şcolare şi ghiozdane, pentru elevii din 
înv mântul de stat, primar şi gimnazial, în conformitate cu dispozi iile 
Ordonan ei Guvernului nr. 33/2001, aprobat  cu modific ri şi complet ri prin 
Legea nr. 126/2002 

 Adoptarea Hot rârii Colegiului Prefectural pentru aprobarea principalelor 
m suri din Programul toamn  - iarn  2015-2016 i a Hot rârii pentru 
aprobarea Planului Teritorial Comun de Acțiune - Cadru pentru cre terea 
gradului de siguranț  a elevilor i a personalului didactic i prevenirea 
delincvenței juvenile în incinta i în zonele adiacente unit ților de înv ț mânt 
preuniversitar în anul colar 2015 – 2016 

 Informare privind evoluția sistemului public de pensii începând cu 1 ianuarie 
2011 – data intr rii în vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii 

 Informare privind activitatea Direcției pentru Cultur  i Patrimoniu a Județului 
Neamț : priorit ți, rezultate, perspective  

 Concluzii rezultate din activit țile de prevenire efectuate în unit țile de turism 
i de agrement 

 Informare privind activitatea Secției Drumuri Naționale Neamț - lucr ri realizate 
– priorit ți - preg tirea pentru iarn ;  

 Analiza evenimentelor rutiere înregistrate pe raza județului Neamț în primele 9 
luni ale anului 2015 

 Anul 2015 – realiz ri / Priorit ți 2016 
 În cadrul Colegiului Prefectural au fost aprobate 3 hot râri : 

 Cu privire la aprobarea Planului pentru realizarea obiectivelor din Programul de 
Guvernare, pentru anul 2015, la nivelul jude ului Neam ; 
 Aprobarea Planului teritorial comun de ac iune cadru pentru creşterea gradului 
de siguran  a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincven ei juvenile 
în incinta şi în zonele adiacente unit ilor de înv mânt preuniversitar 2015-2016; 
 Aprobarea principalelor m suri din Programul toamn  – iarn  2015-2016; 

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
Întâlniri lunare ale Colegiului 
Prefectural 

12 şedin e de lucru 100%

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

22 de tematici dezb tute 100%

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

3 hot râri ale Colegiului 
Prefectural 

100%
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3. Colaborarea cu serviciile  publice deconcentrate, organiza iile 
sindicale şi patronale din jude  în vederea asigur rii unui climat de 
pace social , prevenire şi mediere a conflictelor sociale 

 
Activit i desf şurate pentru atingerea acestui obiectiv  

 
În cursul anului 2015, activitatea Comisiei de Dialog Social s-a concretizat în: 

- 12 reuniuni, organizate conform prevederilor legale, ori pentru 
medierea unor conflicte 

- 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 

 
În cadrul Comisiei s-au dezb tut: 

 Bilantul Instituției Prefectului județul Neamț 
 Salarizarea personalului nedidactic din înv mântul preuniversitar 
 Participarea Comisiei de Dialog Social la videoconferința organizat  de Ministrul 

Delegat pentru Dialog Social cu județele i cu participarea Prim Ministrului 
României; Prezentarea, la finalul  videoconferinței a raportului CDS pe anul 
trecut  

 Problemele firmei Ga Pro Co Chemicals SA S vine ti precum i ale SC 
InterAgroSRL – Punct de lucru S vine ti privind:- Restanțele salariale începând 
cu lichidarea lunii decembrie 2014;- Aplicarea legislației în domeniul relațiilor 
de munc  

 Dezbaterea scrisorii deschise adresat  Instituției Prefectului județul Neamț de 
Consiliul județean al Elevilor, Clubul Copiilor Piatra Neamț, Asociația P rinților 
din Județul Neamț referitoare la respectarea prevederilor legale privitoare la 
comercializarea b uturilor alcoolice i a tutunului c tre minori 

 Prezentarea memoriului Sindicatului Liber al Lucr torilor din Înv ț mânt i 
Cercetare tiințific  –  propuneri de modific ri legislative care, în opinia 
membrilor de sindicat, sunt necesare pentru a reduce dificult țile în plata 
salariilor personalului didactic  

 Dezbaterea problemelor prezentate într-un memoriu de c tre Sindicatul Liber 
Umaro Roman pentru care s-a solicitat medierea Instituției Prefectului județul 
Neamț  

 Dezbaterea problemelor privind respectarea prevederilor legale referitoare la: 
întocmirea i finanțarea studiilor pedologice i agrochimice i finanțarea 
sistemului național de monitorizare sol teren pentru agricultur ; efectuarea 
studiilor pedologice sau agrochimice de c tre instituțiile acreditate în acest 
sens; întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale; obligația aprob rii 
proiectelor de amenajamente pastorale de c tre consiliile locale; disfuncțiile 
create Oficiilor Județene de Studii Pedologice i Agrochimice 

 Constituirea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) 
de la nivelul jude ului Neam ; Priorit ți i posibilit ți de sprijin a înv ț mântului 
profesional i tehnic  
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 Mediere în cadrul unei comisii mai restrânse de dialog social, în leg tur  cu  
acțiunea spontan  de întrerupere a lucrului de c tre lucr torii din cadrul 
administrațiilor financiare în leg tur  cu aplicarea prevederilor OUG 47  din 
2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 i unele m suri 
bugetare 

 Mediere în cadrul unei comisii mai restrânse de dialog social, solicitat  de 
ASFOR filiala Neamț privind cre terea exagerat  a prețurilor de licitație a masei 
lemnoase dup  aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 
aprobat prin HG 924/2005. 

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

coresponden e ce sintetizau problemele prezentate în cadrul Comisiei de Dialog 
Social.  

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare
Întâlniri ale Comisiei de Dialog 
Social  

12 reuniuni, din care 2 medieri 100%

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

o întâlnire de mediere a unui conflict 
declan at 

100%

 
 
III.4. În domeniul managementului şi gestion rii situa iilor de urgen  
 

 În domeniul situa iilor de urgen , în anul 2015, obiectivul  prioritar a fost 
acela de a asigura îndeplinirea atribu iilor ce revin prefectului în calitate de preşedinte 
al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  pentru gestionarea situa iilor de 
urgen  şi monitorizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi 
ale celorlalte organe ale administratiei centrale din jude , precum şi a sucursalelor 
societ ilor na ionale şi regiilor autonome de interes local, care au atribu ii în acest 
domeniu. 
 
 În realizarea acestui obiectiv, men ion m principalele rezultate ob inute: 
 
 - întocmirea documentelor de planificare şi organizarea activit ii pentru anul 
2015; 
 - m suri pentru întocmirea, respectiv reactualizarea, de c tre institu iile şi 
organismele abilitate (în special Inspectoratul jude ean pentru Situa ii de Urgen  şi 
Comitetele Locale pentru Situa ii de Urgen ), a Planurilor de ap rare şi de interven ie 
prev zute de legisla ia specific  situa iilor de urgen ; 
 - reactualizarea periodic  a bazei de date la nivelul Secretariatului Tehnic 
Permanent al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  cu datele de contact 
ale membrilor; 
 - monitorizarea şi coordonarea ac iunilor desf şurate pentru prevenirea şi 
combaterea fenomenelor hidro-meteorologice periculoase (c deri de z pad , polei, 
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inunda ii, secet  pedologic , canicul ), precum şi a evenimentelor deosebite ce 
puteau genera situa ii de urgen  (incendii, accidente grave, etc); 
 - îmbun t irea colabor rii cu celelalte entit i implicate în gestionarea 
situa iilor de urgen . 

 
 Obiectiv specific: 

Gestionarea eficient  a situa iilor de urgen  - protejarea vie ii 
oamenilor şi a  bunurilor lor; ob inerea şi folosirea corect  a 
resurselor financiare şi materiale destinate elimin rii efectelor 
produse de situa ii de urgen  

 
 Ac iunile desf şurate în anul 2015 pentru atingerea obiectivului specific, au 
urm rit prevenirea popula iei şi protec ia bunurilor amplasate în zonele cu risc de 
producere a situa iilor de urgen . 

 Astfel: 
 Comitetul a stabilit m suri, prin Secretariatul Tehnic Permanent, privind  

modul de aplicare a planurilor specifice de protec ie şi interven ie în caz de 
dezastre; 

 În colaborare cu primarii localit ilor au fost asigurate condi iile de 
func ionare a permanen ei la prim rii şi la sediul Institu iei Prefectului, la 
avertizare. 

 
În anul 2015 Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam  s-a 

reunit în 13 întâlniri – (8 şedin e şi 6 videoconferin e) - în cadrul c rora au 
fost adoptate 8 hot râri, prin care s-au stabilit: 

 
- aprobarea Registrului de Riscuri i Capabilit ți al județului Neam ; 
- aprobarea Planului opera ional de interven ie în cazul producerii unui accident de 
avia ie civil ; 
- aprobarea m surilor pentru salubrizarea localit ilor, cursurilor de ap  şi c ilor de 
comunica ii; 
- aprobarea modific rilor la Registrul de riscuri şi capabilit i al jude ului Neam ; 
- aprobarea Planului de m suri pentru diminuarea poten ialelor efecte negative ale 
fenomenului de secet , pe teritoriul jude ului Neam . 
- aprobarea Planului de m suri pentru diminuarea poten ialelor efecte negative ale 
caniculei pe teritoriul jude ului Neam . 
- aprobarea Planului de m suri pentru diminuarea poten ialelor efecte negative ale 
fenomenului de z por pe râul BISTRI A, în iarna 2015 - 2016. 
 
 A fost verificat modul în care comitetele locale pentru situa ii de urgen  au 
pus în aplicare prevederile hot rârilor Comitetului Jude ean pentru Situa ii de 
Urgen . De asemenea a fost verificat modul în care a fost instituit  permanen a la 
prim rii la avertiz ri. 

Preşedintele Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  şi membrii 
grupurilor de suport tehnic s-au deplasat în teritoriu în vederea lu rii m surilor 
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necesare pentru limitarea efectelor situa iilor de urgen  şi coordonarea ac iunilor 
specifice. 
 Autorit ile locale au fost sprijinite prin alocarea de for e şi mijloace pentru 
executarea ac iunilor de reabilitare a infrastructurii afectate. Au fost dispuse m surile 
necesare pentru cur area fântânilor şi asigurarea potabilit ii apei din acestea (prin 
decolmatare şi dezinfectare cu substan e specifice). Au fost coordonate activit ile de 
remediere a defec iunilor în alimentarea cu energie electric  şi ap  potabil  a 
localit ilor afectate.  
 Prefectul jude ului a numit 16 comisii mixte care s-au deplasat în zonele 
afectate pentru inventarierea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase. 

Au fost monitorizate toate cele 9159 situa ii de urgen  produse pe teritoriul 
jude ului, din care: 
 - 503 pentru stingerea incendiilor; 
 - 102 pentru asisten a persoanelor; 
 - 228 incendii de vegeta ie şi altele; 
 - 631 ac iuni pentru protec ia comunit ii; 
 - 184 alte situa ii de urgen ; 
 - 7511 pentru cazuri de urgen  asistate de echipajele de descarcerare şi prim 
ajutor -  S.M.U.R.D.  

 
 Pentru prevenirea situa iilor de urgen  au fost transmise toate cele 222 de 
avertiz ri/aten ion ri/inform ri meteorologice/hidro-meteorologice c tre membrii 
comitetului jude ean pentru situa ii de urgen  şi comitetele locale pentru situa ii de 
urgen  din jude .  

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute 

Grad de 
realizare 

Gestionarea eficient  a  situa iilor  
de urgen  
Protejarea vie ii oamenilor şi a  
bunurilor lor 

 
 
 

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

- asigurarea permanen ei la sediul 
institu iei şi la sediul prim riilor 
- 16 ordine ale prefectului pentru 
constituirea de comisii mixte în zonele 
afectate, care au constatat pagubele 
şi au informat autorit ile locale şi 
prefectul jude ului; 
- a fost înaintat dou  proiecte de 
Hot râre de Guvern pentru a primi 
sprijin financiar din Fondul de 
interven ie la dispozi ia Guvernului  
 

100%
 
 

100%

     III. 5. Desf şurarea activit ii de control, sprijin şi îndrumare în ceea ce 
priveşte domeniul de competen  al prefectului 
  

Corpul de control al prefectului a desf şurat ac iuni de control, sprijin şi 
îndrumare, la nivelul autorit ilor administra iei publice locale din jude , cu 
urm toarele obiective şi tematici de control: 
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 - evaluarea modului de organizare şi func ionare a prim riilor;  
 - administrarea domeniului public şi privat al unit ii administrativ teritoriale; 
 - punerea în aplicare a hot rârilor consiliului local; 
 - solu ionarea peti iilor, activitatea de rela ii cu publicul şi de rela ii publice; 
 - întocmirea şi inerea la zi a registrului agricol; 
 - legalitatea încheierii contractelor de achizi ii publice de bunuri şi servicii; 
 - aplicarea legilor propriet ii; 
 - atribuirea contractelor de achizi ii publice; 
 - legalitatea actelor administrative emise/adoptate de primar/consiliu local 
 - derularea Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 
 
 De asemenea, au fost efectuate verific ri privind modul de îndeplinire, de c tre  
primarii unit ilor administrativ teritoriale, a atribu iilor stabilite de lege, în sarcina 
acestora, în calitatea acestora de reprezentan i al statului. 
 Ca urmare a desf şur rii ac iunilor de control, au fost dispuse m suri pentru 
remedierea deficien elor şi au fost stabilite termene de realizare a m surilor dispuse.
 Un alt obiectiv l-a reprezentat verificarea modului de îndeplinire atribu iilor 
stabilite de lege în sarcina secretarilor unit ilor administrativ teritoriale din jude . Şi 
în acest caz, ca urmare a deficien elor constatate, au fost dispuse m suri de 
remediere. 

 În situa ia în care, în urma desf şur rii ac iunilor de control, au rezultat indicii 
de s vârşire a unor posibile fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor 
infrac iuni, raportul de control a fost înaintat institu iilor competente, pentru 
cercetarea posibilelor fapte de natur  penal . 

De asemenea, au fost efectuate verific ri privind aspectele sesizate în peti iile 
adresate prefectului, care au avut un grad ridicat de dificultate. Verific rile au avut loc 
la sediul autorit ilor administra iei publice reclamate şi, acolo unde problemele 
sesizate s-au confirmat, au fost dispuse m suri pentru rezolvarea acestora. 
  
 Totodat , în anul 2015 s–au organizat mai multe ac iuni de instruire 
şi îndrumare, în cadrul c rora au fost dezb tute mai multe teme, cum ar fi:  
 
- Efectuarea controlului de legalitate în ceea ce priveşte actele administrative ce 
instituie m suri de sprijin pentru întreprinderi;  
- Eficientizarea acord rii beneficiilor de asisten  social  şi a programelor de servicii 
sociale, responsabilitate comun  a autorit ilor administra iei publice locale şi Agen iei 
Jude ene pentru Pl i şi Inspec ie Social  Neam ;  
- Rolul serviciilor  publice de asisten  social  (SPAS) în prevenirea separ rii copilului 
de familie;  
- Structurile comunitare consultative - rolul şi locul acestora în protec ia şi 
promovarea drepturilor copilului; 
- Dificult i întâmpinate în colaborarea dintre Direc ia General  de Asisten  Social  şi 
Protec ia Copilului Neam  şi serviciile publice de asisten  sociale;  
- Cererea unic  de plat  în sectoarele vegetal şi zootehnic – nout i 2015;  
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- Dezvoltarea rela iilor de colaborare institu ional  existente în conformitate cu 
legisla ia în vigoare;  
- Proiect de ordonan  de urgen  privind acordarea unit ilor administrativ-
teritoriale, în cursul anului 2015, a împrumuturilor din venituri din privatizare, 
înregistrate în contul general al Trezoreriei Statului;  
- Obliga iile autorit ilor administra iei publice locale privind protec ia mediului;  
- Ajutoarele alimentare de la Uniunea European ;  
- Actele administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei publice locale 
în cursul anilor 2014 – 2015; statistici, aspecte de nelegalitate, proceduri prealabile, 
ac iuni în instan a de contencios administrativ;  
- Administra ia public  local  – func ionarea consiliilor locale, conflicte de interese şi 
incompatibilit i; 
- Centralizarea datelor din procesele verbale de care au fost încheiate de c tre 
comisiile locale pentru situa ii de urgen , ca urmare a notific rilor primite de la 
produc torii agricoli pentru fundamentarea unei scheme de ajutor de stat pentru 
compensarea fenomenelor meteo nefavorabile (seceta din anul 2015); 
- Prezentarea proiectului demonstrativ „Prima prioritate: niciun copil invizibil!” 
creşterea impactului politicilor de protec ie social  şi s n tate asupra celor mai s raci 
şi excluşi social dintre copiii şi familiile vulnerabile din România; 
- Preg tirea pentru sezonul rece; 
- Transmiterea modului de întocmire a documenta iei specifice în procesul de 
elaborare a proiectelor de acte normative privind atestarea domeniului public al 
unit ilor administrativ-teritoriale;  
- Comunicarea m surilor necesare organiz rii proceselor electorale din anul 2016; 
- Necesitatea aprob rii şi comunic rii c tre Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici a 
planurilor de ocupare a func iilor publice. 
 
III. 6. În domeniul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi 
eviden a paşapoartelor simple şi cu privire la regimul permiselor de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor  

 
Obiectiv specific: Ridicarea calit ii serviciilor publice prestate pentru 

cet eni   
 

  La Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a 
paşapoartelor simple s-au înregistrat: 

- 11348 cereri pentru eliberarea paşapoarte simple electronice depuse la 
ghi eele serviciului; 

- 4498 cereri pentru eliberarea pa apoartelor simple electronice depuse la 
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României  

- 5566 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare; 
Din totalul de 21412 cereri 450 au fost pentru eliberarea paşapoartelor cu 

men ionarea domiciliului în str in tate. 
 
Au fost eliberate 9368 paşapoarte simple electronice. 
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 Au fost implementate în eviden ele na ionale un num r de 904 m suri privind 
suspendarea exercit rii dreptului la liber  circula ie a cet enilor români în str in tate.  

De asemenea, la Punctul de lucru deschis la nivelul municipiului Roman au fost 
primite  1757 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, scutind 
astfel un drum de 100 km pân  la sediul serviciului din Piatra Neam , pentru multe 
familii din municipiul Roman şi din zona Roman. 

În domeniul permiselor de conducere: 

- au fost primite documente pentru editarea unui num r de 14164 permise; 
- au fost examinate 30199 persoane în vederea ob inerii permisului de conducere, 
din care la proba teoretic  au promovat 60,87% iar la proba practic  65,21%; 
- s-au primit documente pentru înmatricularea a 15241 vehicule; 
- au fost eliberate 14536 numere provizorii;  
- au fost efectuate un num r de 2241 radieri auto; 
- au fost primite şi solu ionate 3312 corespondențe de la institu ii publice, persoane 
juridice şi fizice. 
 
IV. COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITU IONAL ; RELA II 
INTERNA IONALE 
  

Obiective specifice: 
1. Îmbun t irea cooper rii intra şi inter-institu ionale; 
2. Dinamizarea activit ii de rela ii externe 

      Principalele categorii de raporturi de lucru pe care Institu ia Prefectului le are, 
potrivit actelor normative sunt:  

- rela ii cu autorit țile administra iei publice centrale, ministerele şi celelalte 
organe de specialitate ale administra iei publice centrale;  

- rela ii cu autorit ile administra iei publice locale şi jude ene; 
- rela ii cu elementele exterioare sistemului autorit ilor publice: rela iile cu 

autorit ile publice care exercit  puterea legislativ  i judec toreasc ; rela iile 
cu organiza iile neguvernamentale; rela iile cu cet enii. 

 
Cooperarea intra-institu ional  
La nivelul instituției, cooperarea între diferitele compartimente se realizeaz  

pe baz  de proceduri, ordine ale prefectului, referate de lucru, note interne etc. 
Exist  i o cooperare informal  care se realizeaz  pentru ducerea la îndeplinire a unor 
lucr ri în comun.  

 
Cooperarea inter-institu ional  
 
- În cadrul raporturilor de lucru cu autorit țile administrației publice 

centrale (îndeosebi cu Ministerul Afacerilor Interne) Instituția Prefectului județul 
Neamț a realizat urm toarele activit i: rapoarte, analize, monitoriz ri privind 
activitatea proprie, Planul de ac iuni pentru realizarea Programului de guvernare, 
Raportul privind starea economic  i social  la nivelul județului, stadiul unor m suri 
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dispuse de ministere, propuneri de armonizare legislativ , Raportul de monitorizare a 
implement rii Sistemului de Control Intern Managerial,  Raportul de evaluare a 
Stadiului de realizare a planului de m suri pentru realizarea obiectivelor din 
Programul de guvernare, Stadiul realiz rii inventarului m surilor de prevenire a 
corup iei şi  a indicatorilor aferen i, informații necesare fundament rii unor decizii ori 
unor acte normative; s-au centralizat i transmis date, ca urmare a celor 535 de 
solicit ri venite de la MAI prin sistemul de radiograme. Tot c tre MAI au fost 
înaintate 4 proiecte de Hot râre de Guvern pentru a fi analizate şi promovate în 
edințele de Guvern.  

 
- Cu privire la cooperarea cu autorit țile administrației publice locale și 

jude ene 
Activit i realizate: analize, instruiri, primirea și transmiterea de 

date, promovarea unor proiecte de hot râre de Guvern.  
În sprijinul autorit ilor locale, s-au  redactat şi transmis 29 circulare cu 

privire la aplicarea unor prevederi din legi, ordonan e şi norme, precum şi 8 
circulare privind fondurile europene. De asemenea, s-au elaborat şi transmis 
autorit ilor locale, preciz ri privind derularea Programului Opera ional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate în anul 2015 şi informa ii tehnice pentru documentarea 
prim riilor. Totodat , a fost actualizat  situa ia  privind persoanele de contact 
desemnate de autorit ile locale responsabile cu desf şurarea acestui program la 
nivelul fiec rei comunit i, precum i a spațiilor de depozitare,  material transmis 
Ministerului Fondurilor Europene. La nivelul Institu iei Prefectului s-a constituit, prin 
ordin al prefectului, grupul de lucru responsabil cu monitorizarea Programului 
Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. 

De asemenea, a fost realizat şi transmis un Îndrumar de avize şi 
autoriza ii pentru proiectele finan ate din  fonduri europene, material 
prezentat în Colegiul Prefectural şi postat pe site-ul institu iei. 

Pe de alt  parte, Institu ia Prefectului a solicitat sprijinul autorit ilor 
administra iei publice locale, pentru ob inerea unor informa ii necesare unor analize 
dispuse de autorit țile administrației publice centrale, pentru rezolvarea unor petiții 
sau cereri primite de la cet eni. 

 
- Cooperarea cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea 
Guvernului, organizate la nivelul jude ului 
  

Aceast  colaborare a fost detaliat  în capitolul anterior. Mai trebuie s  
ad ug m, pe lâng  cooperarea în comisiile i comitetele amintite participarea 
reprezentan ilor serviciilor publice deconcentrate: Comisia pentru atribuire de 
denumiri, care s-a reunit în 9 şedin e şi a emis 20 avize favorabile, Comisia 
mixt  de rechizi ii – 2 reuniuni, Grupul jude ean de modernizare a 
administra iei publice — 6 întâlniri,  Grupul de lucru mixt pentru romi – 6 
întâlniri. De subliniat ac iunea comun  în cadrul comisiilor mixte constituite prin 
ordin al prefectului (30 de acțiuni);  
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În acela i timp i reprezentanții instituției prefectului au participat la 
evenimentele organizate de c tre serviciile publice deconcentrate: analize de bilanț, 
prezent ri de proiecte (Parteneriat pentru economia social  implementat de ADL 
Progres Piatra Neam ), seminarii (prelucrare acte normative în domeniul politicii 
concuren ei şi a ajutorului de stat organizat de c tre Consiliul Concuren ei Bucureşti, 
Zona montan  – mediu şi clim  sus inut de exper i ai Re elei Na ionale de Dezvoltare 
Rural ), conferin e jude ene şi regionale (REGIO-investi ii pentru dezvoltare local  
continu , organizator ADRNE; inaugurarea CLUBULUI DEMOCRA IEI, organizator 
Funda ia Progress; lansarea Strategiei de Dezvoltare a jude ului Neam  2014-2020; 
Caravana POCA – lansarea de c tre MDRAP a Programului Opera ional Capacitate 
Administrativ  ), anivers ri, etc. 

 
Cooperarea cu organizațiile neguvernamentale 
 

  
 În decursul anului 2015, Institu ia Prefectului  s-a implicat în urm toarele 
activit i şi colabor ri reprezentative: 
 
- Actualizarea bazei de date a institu iei cu cele mai reprezentative ONG-uri şi 

organiza ii din jude  (cele care ac ioneaz  în domeniul drepturilor omului, în 
domeniul monitoriz rii procesului electoral, comunic rii, dezvolt rii locale, 
problemelor sociale).  

- Este elaborat  o procedur  de colaborare a institu iei cu sectorul 
neguvernamental; 

- Institu ia prefectului, în cadrul  structurii consultative ONG- APL creat  în anul 
2014, a încheiat parteneriatul cu organiza iile neguvernamentale în domeniul 
social cu prilejul particip rii la TÂRGUL SOLIDARIT II SOCIALE organizat de 
c tre Funda ia Solidaritate şi Speran  - filiala S vineşti, în scopul promov rii 
voluntariatului şi a economiei sociale; 

- În domeniul economiei sociale, Institu ia prefectului este partener în structura 
informal  SFATUL B TRÂNILOR, gestionat  de c tre SC CARPATCEMENT SA 

- Au fost încheiate parteneriate pentru derularea a 4 proiecte cu finan are 
european  şi din bugetul local:  

 -„FEMINTEGRA – Integrare profesionala, sociala si personala a femeilor 
dezavantajate, prin insertie pe piata muncii, proiect trans-regional 
finantat prin POS DRU 2007 – 2013, Axa prioritara 6 – Promovarea 
incluziunii sociale  

 -„ INITIATIVA PENTRU ROMII MARGINALIZATI „ proiect trans-regional 
finantat prin POS DRU 2007 – 2013; 
-„SAFE – Siguranta, Aparare, Fericire, Eliberare”proiect finantat din 
bugetul local al Primariei Piatra Neamt, avand ca obiectiv cresterea 
gradului de informare si constientizare a tinerilor referitor la pericolul 
traficului de persoane si exploatarea persoanelor vulnerabile ;  

 - START – O  viata de calitate in siguranta” proiect trans-regional 
finantat prin POS DRU 2007 – 2013, avand ca obiectiv dezvoltarea unor 
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masuri integrate , la nivel national, de combatere a violentei domestice 
si a traficului de persoane ;  

- S-a continuat colaborarea în parteneriat cu organiza ia UNICEF România în cadrul 
proiectului „Sprijinirea copiilor invizibili” având ca obiective: creşterea accesului la 
servicii esen iale pentru copii vulnerabili, creşterea capacit ii instituțiilor de a 
furniza servicii sociale de baz , consolidarea strategiei na ionale de dezvoltare a 
serviciilor de prevenire la nivel comunitar;  

- Institu ia Prefectului este co-partener, (al turi de Prim ria Piatra Neam  şi de alte 
servicii publice), al Filialei româneşti pentru Conven ia European   EENYC – 
European Environment and Youth Coalition, ini iat  de c tre organiza ia 
neguvernamental  CREED şi dedicat  realiz rii unor proiecte pentru tineret cu 
finan are european ; 

- Institu ia Prefectului a fost partener, al turi de administra ia public  local , servicii 
publice şi mass media,  în organizarea Galei voluntariatului nem ean eveniment 
pentru promovarea voluntariatului, organizat de organiza ia neguvernamental  
CREED. 

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare
Îmbun t irea cooper rii intra şi 
inter-institu ionale:  
- cu autorit ile administra iei 

publice centrale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- cu autorit ile administra iei 

publice locale; 
 
 
- cu serviciile publice 
deconcentrate ale ministerelor şi 
ale celorlalte organe ale 
administra iei publice centrale din 
subordinea Guvernului, organizate 
la nivelul jude ului; 

Rapoarte, analize, monitoriz ri privind 
activitatea proprie, planurile de acțiuni 
pentru realizarea Programului de 
guvernare, Raportul privind starea 
economic  i social  la nivelul județului, 
stadiul unor m suri dispuse de 
ministere, propuneri de armonizare 
legislativ , informații necesare 
fundament rii unor decizii ori unor acte 
normative;  
- transmiterea de date, ca urmare a 
celor 535 de solicit ri venite de la 
MAI prin sistemul de radiograme 
- 4 proiecte de Hot râre de Guvern 
pentru a fi analizate şi promovate în 
edințele de Guvern.  

 
- analize, instruiri, primirea şi 
transmiterea de date, puncte de vedere 
etc. 
 
- 30 de ac iuni comune în cadrul 
comisiilor mixte; 
- analize, dezbateri, rapoarte şi 
inform ri, ac iuni comune, hot râri 
aprobate în cadrul celor 10 comisii, 
comitete şi grupuri de lucru care 

100%

100%

100%

100%
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- cooperarea cu organiza iile 
neguvernamentale 
 

func ioneaz , potrivit prevederilor 
legale, în coordonarea institu iei 
prefectului cu sprijinul SPD; 
- actualizarea bazei de date cu ONG-
urile   
- realizarea de parteneriate pentru 
realizarea unor activit i sau elaborarea 
de proiecte  
- alte activit i şi evenimente organizate 
în comun 

100%
 

 
 
RELATII INTERNATIONALE 

 
     Obiectiv specific: Dinamizarea activit ii de rela ii externe 
 

         Activit i desf şurate pentru realizarea obiectivului:  
În domeniul dezvolt rii rela iilor externe, Institu ia Prefectului jude ul Neam  

întocme te  un Registru al rela iilor externe ce cuprinde ac iuni, cum ar fi: vizite ale 
reprezentan ilor unor ambasade, prezen a prefectului la evenimente precum, conferin e 
cu participare  interna ional , misiuni economice, schimburi de delega ii, care au avut loc 
în jude . În Registrul rela iilor externe, în anul 2015, au fost înregistrate 35 de 
evenimente. 

 În luna iunie a acestui an s-a elaborat şi trimis c tre  Ministerul Afacerilor 
Interne – Planul de rela ii interna ionale al Institu iei Prefectului Jude ul 
Neam  pentru anul 2016. 

Au avut loc 3 vizite ale unor reprezentan i ai misiunilor diplomatice din Elve ia 
(1), Republica Moldova (2). 

În sprijinul autorit ilor locale s-a actualizat baza de date a înfr irilor din jude .  
De asemenea s-a continuat, şi în acest an, parteneriatul institu ional în 

domeniul francofoniei cu Institutul Cultural Francez din Iaşi. 
   

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

Dinamizarea activit ții de relații 
externe 

  - 3 vizite ale unor reprezentanți ai 
misiunilor diplomatice din  Elve ia şi 
Republica Moldova 
- realizarea Planului de relații 
internaționale al Instituției Prefectului 
pe anul 2016  

100%
 

 
V. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 
 
Realizarea obiectivelor legate de absorb ia fondurilor  

 
Obiective specifice: 
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1. Creşterea gradului de informare, conştientizare şi în elegere în rândul 
poten ialilor beneficiari, cu privire promovarea valorilor europene  

2. Realizarea unui grad bun de absorb ie a fondurilor comunitare, la nivelul 
jude ului 

 
     Activit i desf şurate pentru atingerea acestor obiective :   

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

Acest plan este  monitorizat, la finele fiec rui semestru, şi se realizeaz  de 
c tre servicii publice deconcentrate (Direc ia pentru Agricultur  şi Dezvoltare Rural , 
Centrul Jude ean de Dezvoltare Rural , Inspectoratul Şcolar Jude ean, organisme 
intermediare ale programelor opera ionale – ADR Nord Est, OIR POS DRU Nord Est şi 
OJFIR Neamț), consiliul jude ean, autorit i locale, organiza ii neguvernamentale şi 
profesionale. 

Totodat  s-a realizat şi monitorizat semestrial Planul de ac iuni pentru 
realizarea în jude  a politicilor na ionale de integrare european  (83 de activit i). 

Informarea pe teme europene, necesare asigur rii transparen ei institu ionale 
şi informarea corect  şi la timp a cet eanului s-a realizat şi prin intermediul site-ului 
institu iei. 

A fost actualizat  situa ia Asocia iilor de Dezvoltare Intercomunitar  şi a 
Grupurilor de Ac iune Local . 
 A fost reactualizat şi completat cu noi membri Ordinul prefectului privind 
Grupul jude ean de Ac iune Împotriva Traficului de Persoane, structur  care a avut 4 
întâlniri şi a organizat, în cursul anului 2015,  o campanie de informare în domeniu, la 
Tab ra militar  din comuna Tarc u. 
 În anul 2015 au fost realizate 93 de ac iuni de promovare a valorilor europene 
în parteneriat cu servicii publice deconcentrate şi organismele intermediare ale 
programelor opera ionale (program regional de formare pe fonduri europene 
organizat de MAI şi dedicat structurilor proprii, întâlnire de promovare a strategiei de 
dezvoltare local  în micro-regiunea Ceahl u, organizat  de GAL Ceahl u; conferin a 
na ional  Ziua interna ional  a muntelui, organizat  de Institu ia prefectului şi 
Consiliul jude ean Bistri a N s ud şi Forumul Montan Român, , etc).  
 Totodat , în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar, Biblioteca Jude ean  GT 
Kirileanu, Agen ia de Protec ie a Mediului, ADRNE, Direc ia de S n tate Public , 
unit i şcolare, organiza ii neguvernamentale, au  fost organizate alte 22 de campanii 
de informare, pe teme precum: cet enie european , antreprenoriat, egalitate de 
şanse, implicare social , toleran  şi diversitate, combaterea traficului de persoane. 
 Printr-un proiect POSDRU, în care Institu ia Prefectului - jude ul Neam  a fost 
partener – „Ini iativ  pentru romii marginaliza i” – 4 salaria i ai institu iei au urmat un 
program de formare expert parteneriat public-privat. 
 Ziua Europei a fost marcat  prin evenimentul "9 Mai – open days” în scopul 
disemin rii de informa ii europene, în parteneriat cu ADRNE. 
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Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

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

 
93 de ac iuni de promovare a 
valorilor europene.  

 

90%

 
VI. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITU IONALE 
 
              1. Eficientizare structural  
 

Obiectiv specific: Îmbun t irea sistemului de management al 
institu iei 

 
In anul 2015 ac iunile pentru realizarea acestui obiectiv s-au concretizat în:  
- implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, prin 

care se asigur  o creştere calitativ  a actului de management şi permite, pe termen 
mediu, dezvoltarea în cultura organiza ional  a unui nou tip de manager – modern, 
eficient, ale c rui abilit i şi capacit i manageriale s  corespund  cu cele ale 
managerilor din rile dezvoltate ale Uniunii Europene.      

 
 Pentru dezvoltarea SCIM în cadrul Institu iei prefectului s-a asigurat 
elaborarea, aprobarea, aplicarea şi perfec ionarea: 

- structurilor organizatorice; 
- reglement rilor metodologice; 
- procedurilor; 
- criteriilor de evaluare. 
 
Astfel, concret în anul 2015 s-a realizat: 
 
- actualizarea Grupului de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologic  

cu privire la sistemul de control intern/managerial 
- elaborarea noului  Program de dezvoltare a CMI la nivelul institu iei pentru 

perioada 2015-2016 şi a Planului de activit i, în aplicarea acestuia 
- elaborarea obiectivelor generale, specifice şi a indicatorilor de performan  la 

nivelul institu iei prefectului 
- actualizarea func iilor sensibile, a listei  persoanelor care ocup  func ii sensibile 
şi a m surilor pentru asigurarea diminu rii riscurilor asociate func iilor sensibile 

- actualizarea situa iilor generatoare de întreruperi şi a m surilor ce se impun 
- actualizarea Registrului de riscuri proprii la nivelul institu iei 
- elaborarea situa iilor semestriale/anuale privind stadiul implement rii 

sistemului de control intern/managerial 
- elaborarea raportului anual al conduc torului entit ii publice asupra sistemului 

de control intern/managerial, în urma opera iunilor de autoevaluare a stadiului 
de implementare a standardelor de control intern/managerial 
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Totodat  s-a urm rit: 
 

- Utilizarea managementului calit ii, managementului performan ei si a 
managementului comunic rii, în vederea îmbun t irii modului de func ionare 
şi de utilizare eficient  a resurselor disponibile (umane, financiare, 
informa ionale, tehnologice şi materiale); 

- Modalit i de corectare /îmbun t ire /eficientizare a unor procese în urma 
reorganiz rii acestora la nivel institu ional, astfel încât s  duc  la simplificarea 
procedurilor administrative, la reducerea timpului de r spuns la solicit rile 
cet enilor etc. (ex. utilizarea şi promovarea solu iilor electronice); 

- Actualizarea Strategiei de modernizare a institu iei  
 
 Ca elemente de modernizare realizate men ion m:  
 

 Continuarea elabor rii de proceduri pentru activit ile din institu ia prefectului; 
la nivelul institu iei au fost elaborate în total 89 de proceduri şi instruc iuni 
de lucru; 

 Func ionarea modului de SMS-uri prin care, responsabili din cadrul prim riilor, 
sunt anun a i despre existen a unei coresponden e urgente de la Institu ia 
Prefectului în c su a de e-mail. 

 Folosirea aplica iei DOCmanager 
 
 
 

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

Îmbun t irea sistemului de 
management al institu iei  

 
 
 
 
 

 

Implementarea SCIM 
89 de proceduri şi instruc iuni de 
lucru  
 
O strategie de modernizare a 
Institu iei Prefectului jude ul Neam   
actualizat    

100% 
 
95% 
 
 
100% 
 

      
  2. Gestionarea resurselor umane 
 
          Organizarea intern  – resurse 

 
Institu ia Prefectului - jude ul Neam  a func ionat începând cu  data de 1 

septembrie 2013, în urm toarea structur  organizatoric : 
 

- Cancelaria prefectului 
- Corpul de control al prefectului 
- Compartimentul audit intern 
- Biroul resurse umane, rela ii cu publicul, secretariat şi arhiv : 
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o Compartimentul pentru aplicarea Legii nr. 290 / 2003 şi Legii nr. 9/1998 
o Compartiment resurse umane 
o Compartiment informare, rela ii cu publicul, secretariat şi arhiv  
 

- Serviciul pentru afaceri europene, rela ii interna ionale, dezvoltare 
economic , strategii şi programe guvernamentale, monitorizarea serviciilor 
publice deconcentrate, situa ii de urgen , servicii comunitare de utilit i 
publice şi ordine public : 
o Compartiment pentru afaceri europene, rela ii interna ionale şi 

dezvoltare economic  
o Compartiment strategii şi programe guvernamentale 
o Compartiment monitorizarea serviciilor publice deconcentrate 
o Compartiment situa ii de urgen , servicii de utilit i publice şi ordine 

public  
 

- Serviciul financiar -  contabilitate, informatic şi administrativ: 
o Compartiment buget şi financiar -  contabilitate 
o Compartiment achizi ii publice şi administrativ 
o Compartiment informatic 

 
- Serviciul verificarea legalit ii actelor, contencios administrativ şi procese 

electorale 
o Compartiment verificarea legalit ii actelor, contencios administrativ şi 

procese electorale 
o Compartiment reprezentare în instan e şi fond funciar 
o Biroul Apostil  

- Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a Paşapoartelor 
Simple 

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor  

 
S-a întocmit statul de func ii al Institu iei Prefectului Jude ul Neam  care cuprinde 

76 de posturi, din  care ocupate 75. Dintre acestea: 
 

 42 de posturi reprezint  aparatul propriu de specialitate al prefectului format 
din: 

 
 

   (din care ocupate 42) 

înal i func ionari publici       2
şef serviciu 3
şef birou 1
func ii publice de execu ie 
/  contractuale 

32

cancelaria prefectului 4
TOTAL 42
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 33 de posturi sunt prev zute la serviciile publice comunitare, din care: 
- 14 posturi în cadrul Serviciului public comunitar pentru eviden a şi 
eliberarea paşapoartelor simple: 

 
şef serviciu 1
ofi eri 4
agen i 9
TOTAL 14

                       (din care ocupate 14 posturi) 
     

 19 de posturi în cadrul Serviciului public comunitar regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor; 

 
şef serviciu 1
ofi eri 3
agen i 12
personal contractual – civil 3
TOTAL 19

                              (din care ocupate 19 posturi) 
 
 

Gestiunea eficient  a resurselor umane 
  

Direc ii principale: 
a) gestiunea curent  
b) evaluarea func ionarilor publici 
c) dezvoltarea carierei func ionarilor publici 
 

a) Gestiunea curent  - Ac iuni întreprinse: 
 

 Au fost acordate drepturile salariale conform legisla iei.  
 S-au elaborat statele de func ii,  organigrama institu iei şi  statele de 

personal, ori de câte ori a fost nevoie 
 

 
 

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; 
 
 
 
- Acordarea drepturilor salariale; 

- 2 state de func ii actualizate  
- 2 state de personal, conform statelor 
de func ii şi a organigramelor actualizate 
în baza prevederilor legale, înainte şi 
dup  reorganizarea aparatului de 
specialitate a prefectului; 
 
- Au fost acordate drepturile salariale  

100% 
 
100% 

 
 
 
100% 
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- Evaluarea performan elor   
  profesionale individuale; 
- Transmiterea declara iilor de 
avere şi a declara iilor de 
interese la A.N.I., gestionarea şi 
publicarea lor pe internet; 

- Nu s-au acordat premii în anul 2015 şi 
nici salarii de merit  
- Au fost actualizate, transmise i 
publicate pe internet declarațiile de avere 
i de interese 

 
 
 
100% 

 
b) Evaluarea func ionarilor publici 

 
Pentru efectuarea unei evalu ri 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 fundamentat  pentru 
evaluarea performan elor profesionale individuale; 

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

 
 

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare

Actualizarea fişelor posturilor; 
Evaluarea performan elor 
profesionale ale func ionarilor 
publici; 
Eficientizarea activit ilor fiec rui 
salariat; 

41 de fişe ale postului actualizate; 
42 de formulare de evaluare a 
performan elor profesionale completate 
de evaluatori (inclusiv pentru persoanele 
c rora le-a încetat raportul de serviciu 
sau raportul de munc )  

100%
100%

 
     100%
 

 
c) Dezvoltarea carierei func ionarilor publici 

 
Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost realizate urm toarele ac iuni: 
 au fost promova i în grad profesional 1 func ionar public  
 au frecventat cursuri de perfec ionare16 func ionari publici 
 a fost asigurat  reprezentarea Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici în 

comisiile de concurs şi de solu ionare a contesta iilor pentru ocuparea func iilor 
publice vacante din cadrul institu iilor publice şi prim riilor 

 a fost întocmit Planul anual de ocupare a func iilor publice pe anul 2015 şi 
înaintat spre avizare ANFP şi MAI; 

 s-a elaborat şi aprobat Planul de perfec ionare a salaria ilor din cadrul 
Institu iei Prefectului jude ul Neam  

 
Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 

realizare 
Promovarea în grade profesionale 
a func ionarilor publici 
 

- Au promova i în grad profesional 1 
func ionar public  
 

100%
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Cursuri de perfec ionare 
 

- 16 func ionari publici au urmat cursuri 
de perfec ionare  38%

 
 
 
 
             3. Utilizarea resurselor financiare  

 
Obiectiv specific: 
Gestiunea eficient  a resurselor financiare 
 
Realizarea acestui obiectiv  a fost asigurat  prin: 
 

 Respectarea paşilor ALOP (Angajare-Lichidare-Ordonan are-Plata 
cheltuielilor); 

 Organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv propriu pentru 
evitarea ilegalit ilor; 

 Asigurarea desf şur rii activit ii de achizi ii publice cu încadrarea în planul 
anual şi respectarea legisla iei specifice; 

 Asigurarea încadr rii în creditele bugetare; 
 Asigurarea eviden ei contabile a tuturor opera iunilor; 
 Întocmirea corespunz toare a situa iilor financiare trimestriale, anuale şi a 

contului de execu ie bugetar ; 
 Gospod rirea judicioas  a bunurilor materiale din dotare şi creşterea eficien ei 

utiliz rii acestora; 
 Asigurarea func ionalit 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 
electronic  (71) şi achizi ie direct  
(230). 

100%

100%
100%

 
Pe categorii de cheltuieli, bugetul pe anul 2015 se prezint  astfel: 
 
Categoria de cheltuial  

 
Cod Suma 

 – mii lei  - 
Bugetul de stat 50.01 4609 
Autorit i publice şi ac iuni externe 51.01 2749 
Cheltuieli curente 01 2678 
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Cheltuieli de personal 10 2231 
Bunuri şi servicii 20 447 
Transferuri 55 0 
Alte cheltuieli 59 71 
Cheltuieli de capital 70 0 
Ordine public  şi siguran  na ional  61.01 1845 
Cheltuieli curente 01 1845 
Cheltuieli de personal 10 1685 
Bunuri şi servicii 20 145 
Cheltuieli de capital 71 15 
Asigur ri şi asisten  social  68.01 15 

 
 4. Asigurarea resurselor logistice 

 
Dotare  

Calculatoare             - buc 55
Imprimante              - buc 27
Faxuri                      - buc 4
Scanner                   - buc 1
Laptop                     - buc 6
Videoproiector          - buc 2

 
Re ea intern  

- Re ea local  (Intranet) 100 Mb / secund , UTP. 
- Interconect ri cu alte re ele - Extensie re ea Internet prin  ADSL, 1028 Kb/s 
 
 În domeniul IT, s-a asigurat func ionarea infrastructurii IT&C hardware şi 
software din cadrul institu iei şi suportul pentru to i utilizatorii , efectuându-se 
urm toarele activit i: 
- asigurarea primului nivel de interven ie software şi hardware,depanarea şi 
înl turarea disfunc ionalit ilor serviciilor IT la nivel hardware şi software, în 
colaborare cu furnizorii de servicii de asisten  tehnic  şi service, în m sura resurselor 
disponibile;  
-  scanarea şi devirusarea sistemelor informatice din cadrul institu iei şi administrarea 
aplica iei de antivirus; 
-  furnizarea de suport de specialitate utilizatorilor legitimi ai infrastructurii IT; 
-  organizarea şi asigurarea securit ii datelor Institu iei Prefectului; 
-  actualizarea şi administrarea programului legislativ electronic Lex Expert; 
-  administrarea conturilor de e-mail ale personalului institu iei; 
-  administrarea re elei interne şi a conexiunii la Internet, precum şi extinderea re elei 
în urma reorganiz rii institu iei; 
-  întocmirea de fişe de echipament pentru toate sta iile de lucru şi servere. 
 
          5. Prevenirea şi combaterea corup iei 
 
Obiective: 
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 Prevenirea corup iei în Institu ia Prefectului jude ul Neam ; 
 Creşterea gradului de educa ie anticorup ie; 
 Combaterea corup iei prin m suri administrative; 
 Implementarea planului sectorial pentru remedierea vulnerabilit ilor specifice 

institu iei, 
 
 Astfel, în domeniul prevenirii şi combaterii corup iei, în vederea implement rii 
m surilor prev zute în Strategia Na ional  Anticorup ie (SNA) 

- este constituit prin ordin al prefectului, Grupul de lucru pentru prevenirea 
corup iei precum şi  responsabilit ile fiec rui membru al acestuia; 

- la nivelul institu iei a fost actualizat  Strategia de prevenire a corup iei la 
nivelul Institu iei Prefectului jude ul Neam ; 

- s-a întocmit şi monitorizat, la semestru,  Planul de m suri pentru prevenirea 
corup iei la nivelul institu iei; 

- a fost actualizat inventarul m surilor preventive anticorup ie şi s-au stabilit 
indicatorii de evaluare; 

- a fost elaborat şi monitorizat Registrul riscurilor la corup ie. 
- s-a realizat evaluarea anual  a Registrului riscurilor la corup ie 

Semestrial, s-a realizat şi transmis atât MAI cât şi Secretariatului SNA 
evaluarea, la nivelul institu iei, stadiul implement rii m surilor din Strategia 
Na ional  Anticorup ie pe perioada 2012-2015,  inventarul m surilor preventive 
anticorup ie şi indicatorii de evaluare. 

 Totodat , salaria ii institu iei au fost instrui i de c tre Direc ia Jude ean  
Anticorup ie, pe tematici specifice domeniului.  
  
 VII. MANAGEMENTUL COMUNIC RII 
 
 Modernizarea activit ii Institu iei Prefectului jude ul Neam  vizeaz  şi 
adaptarea proceselor de comunicare la tendin ele care influen eaz  societatea şi 
rela ia administra ie public  – cet ean, prin folosirea de instrumente moderne care 
pe de o parte permit accesul rapid al cet enilor  la informa ii actualizate referitoare 
la serviciile oferite de c tre institu ie iar pe de alt  parte uşureaz  comunicarea dintre 
institu ie şi cet ean. 

 
 În cursul anului 2015 s-a urm rit atingerea obiectivelor din „Strategia de 

îmbun t ire a comunic rii Institu iei Prefectului jude ul Neam ”   a c rei 
structur  cuprinde şi un  Plan de ac iuni.  

Acest Plan vizeaz :  
- extinderea şi diversificarea comunic rii inter-institu ionale; 
- perfec ionarea comunic rii interne; 
- comunicarea cu autorit ile administra iei publice locale şi societatea civil ; 
- gestionarea crizelor mediatice 
- gestionarea imaginii publice a Institu iei Prefectului – jude ul Neam  
 
Comunicarea intern  se realizeaz  pe baza unor proceduri. Circula ia 

documentelor şi a informa iei este reglementat  şi astfel este predictibil . Ca un 
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punct tare men ion m gestiunea electronic  a documentelor şi extinderea comunic rii 
în sistem intranet.  

 
    Comunicarea extern  a institu iei are dou  componente importante:  
comunicarea cu cet enii şi comunicarea cu presa. 
    Comunicarea cu cet enii s-a realizat prin intermediul: 

 Audien elor 
 Peti iilor şi sesiz rilor 
 Apostilei 
 Serviciilor comunitare 

 
Comunicarea cu cet enii prin intermediul audien elor şi peti iilor este realizat  

de Compartiment informare, rela ii cu publicul, secretariat şi arhiv . 
  
Obiective specifice: 
  Monitorizarea solu ion rii în termen a peti iilor; 
  Expedierea, clasarea şi arhivarea peti iilor; 
  Redirec ionarea c tre institu iile şi autorit ile competente în solu ionarea 
peti iilor; 
  Organizarea audien elor. 

 
 Au fost puse la dispozi ia cet enilor diverse cereri tip: cererea privind liberul 
acces la informa iile de interes public (Legea nr. 544/2001); cerere pentru acordarea 
apostilei şi cererea pentru înscrierea în audien . 
 În anul 2015 au fost înregistrate la Institu ia prefectului şi examinate 1014 
peti ii adresate institu iei la care se adaug  cele redirec ionate de la 
autorit ile centrale; 
 În cadrul Institu iei Prefectului jude ul Neam  în decursul anului 2015 s-a 
continuat procesul de creşterea a transparen ei prin actualizarea site-ului institu iei ori 
de câte ori a fost nevoie, cu comunicate de presã, evenimente, nout i legislative, 
publicarea declara iilor de avere, a ordinelor prefectului cu caracter normativ. De 
asemenea, au fost publicate pe site, conform legisla iei în vigoare, Raportul privind 
activitatea Institu iei Prefectului - jude ul Neam  pentru  anul 2014, Raportul de 
evaluare centralizatã a implementãrii Legii 544/2001 în anul 2014, bugetul institu iei, 
etc. 
 În privin a liberului acces la informa iile de interes public, Institu ia Prefectului 
a publicat pe site-ul institu iei şi la sediul acesteia informa iile de interes public 
furnizate din oficiu. 

 Au fost înregistrate 89 de cereri formulate în temeiul Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public şi au fost acordate 
245 audien e cet enilor. 

 În cursul anului 2015 au fost înregistrate în aplica ia de gestiune electronic  a 
documentelor, 16589 de lucr ri. 
 Totodat , s-a asigurat primirea, eviden a şi transmiterea coresponden ei pe 
baz  de borderou sau buletin de înso ire, c tre oficiul poştal şi ridicarea 
coresponden ei. 
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  În ceea ce priveşte activitatea de acordare a apostilei, la Institu ia 
Prefectului au fost apostilate 4009 de acte. 

 Totodat , în anul 2015 au fost emise 250 de ordine ale prefectului.  
 
 

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

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

- 1014 peti ii înregistrate şi 
rezolvate 
 
- 245 audien e acordate 
- 4009 de acte apostilate 
- 89 cereri înregistrate în temeiul 
Legii 544/2001 i solu ionate 

100%

 

 
  
b) Comunicarea cu presa 
 

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

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniu s-au desf şurat activit i 
precum:  

 
- redactarea comunicatelor şi informa iilor de pres  cu privire la activitatea 

prefectului şi a aparatului propriu  
- invitarea jurnaliştilor la ac iuni sau evenimente de interes public în care este 

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

gestioneaz  Institu ia Prefectului 
- transmiterea c tre mass-media prin poşta electronic  a materialelor prezentate 

cu prilejul diferitelor întâlniri organizate de institu ia noastr  
- acordarea de interviuri şi declara ii de pres  de c tre prefect şi subprefect, 

participarea acestora la emisiuni radio-tv.  
 
 
 
 

Ce ne-am propus Rezultate ob inute Grad de 
realizare 

Comunicare eficient  cu presa 
 

 

- 73 comunicate de pres  elaborate 
şi transmise 
- 723 de apari ii în media 

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

istorice: Ziua Na ional  a României, Ziua Armatei, Ziua Jandarmeriei, Ziua 
Pompierilor, Ziua Drapelului, Ziua imnului na ional, Ziua Independen ei, Ziua 
Eroilor, Ziua Libert ii României (22 decembrie).  

- participarea prefectului şi a subprefectului la ac iuni precum: analize de bilan  
a activit ii institu iilor publice, lans ri ale unor programe guvernamentale, 
conferin e, seminarii, sesiuni de comunicare, inaugur ri de spa ii publice, 
ac iuni caritabile, evenimente comemorative, etc.  

 
 
VIII. OBIECTIVE ŞI PRIORIT I 2016 

 
- Organizarea în bune condi ii a proceselor electorale 
- Coordonarea şi asigurarea îndeplinirii, la nivelul jude ului, a obiectivelor 

cuprinse în Programul de guvernare  
- Creşterea eficien ei în conducerea de c tre prefect a activit ii serviciilor 

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administra iei publice centrale, care au sediul în jude  

- Înt rirea capacit ii institu ionale în activitatea de verificare a legalit ii 
actelor administra iei publice locale  

- Îmbun t irea activit ii institu iei prefectului şi a celorlalte structuri implicate 
în realizarea atribu iilor prev zute de actele normative cu caracter reparatoriu  

- Creşterea gradului de monitorizare a modului de exercitare de c tre primari/ 
pre edintele CJ a atribu iilor delegate şi executate de c tre aceştia în numele 
statului 

- Creşterea capacit ii de coordonare şi verificare a activit ii serviciilor publice 
desf şurate în cadrul institu iei prefectului; îmbun t țirea calit ții serviciilor 
ce sunt adresate direct cet enilor 

- Creşterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea şi 
gestionarea situa iilor de urgen  

- Asigurarea transparen ei activit ii institu iei prefectului 
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