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MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019 
realizat conform obiectivelor operaționale și strategice stabilite prin OMAI nr. 79 și nr. 80 din 2019, 

asumate în Planul de management al Instituției Prefectului – județul Neamț 

 

Nr. 
Crt. 

Obiectivele 
operaţionale 

Termen 
de 

realizare 

Indicatori de 
performanţă 

stabiliți 

Stadiu 
la data de 

1.10.2019 

Comentarii 

1. Implementarea la 
nivelul județului a 

tuturor obiectivelor 
cuprinse în Programul 
de Guvernare la 

termenele prevăzute în 
Programul de 
guvernare 
ART. 252 din Codul 

administrativ 

a) atribuţii 

privind asigurarea 

implementării la 

nivel local a 

politicilor 

guvernamentale şi 

respectării ordinii 

publice; 

ART. 253 

trimestrial 

1.1. Procentul de realizare a 
implementării Programului 

de guvernare în judeţ  
(număr obiective 
implementate raportate la 

număr total obiective din 
programul de guvernare 
pentru care prefectul 

îndeplineşte responsabilităţi). 
 
 

 
 
 

 
 
 

realizat 1.1.  
10 obiective pentru care prefectul îndeplinește 

responsabilități 
 
10 obiective realizate, din care exemplificăm: 

- transparență, servicii de calitate, accesul 
cetățenilor la serviciile publice 
Acțiuni realizate:  
- organizarea de conferințe de presă (5 / 4 în 
parteneriat cu alte SPD- ISU, SGA, CAS, DSP, ISJ) 
- actualizarea paginii de internet a instituției 
paginii de facebook a Instituției Prefectului și 
paginii de facebook – persoană publică Prefect 
având informări/ comunicări periodice către 
cetățeni 
- înființarea unui punct de lucru la Târgu Neamț al 
Serviciului pentru Eliberarea și Evidența 
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b) analizează modul 

de îndeplinire în 

judeţ, a 

obiectivelor 

cuprinse în 

Programul de 

guvernare  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pașapoartelor Simple 
- inaugurarea unui sediu nou al Serviciului Regim 
Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor 
- digitalizarea circuitului dosarelor privind 
aplicarea Legilor funciare 
-  siguranța cetățeanului / siguranța în școli 

Acțiuni realizate: Planul teritorial comun de 
acțiune - cadru pentru creșterea gradului de 
siguranță a elevilor și a personalului didactic și 
prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în 
zonele adiacente unităților de învățământ 
preuniversitar 2019-2020; 131 de Planuri locale 
comune de acțiune aprobate 
- 4 acțiuni de analiză și informare, privind 
problematica riscurilor și vulnerabilităților ce țin 
de ordinea publică și siguranța în școli, cu 
structurile deconcentrate implicate (din care una, 

în cadrul ATOP); două analize, cu participarea 
membrilor Colegiului Prefectural; o acțiune cu cu 
responsabilii acelor UAT care au clădiri fără 
autorizație de securitate la incendii; 
 -  integrare în comunitate 
Acțiuni realizate: 30 de întâlniri cu reprezentanții 
comunităților de romi 
- rezolvarea unor probleme specifice minorității 
rome: documente de identitate, reconstituirea 
dreptului de proprietate, probleme sociale 
(ajutoare de urgență) locuințe  
- creșterea ritmului de absorbție a fondurilor 
europene (campanii de promovare, acțiuni de 
informare) – 25 de proiecte în anul 2019. 
Acțiuni realizate: 12 circulare, 2 informări,  
parteneriat într-un proiect al MAI și SGG, 3 
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1.2. Gradul de realizare a 
acţiunilor cuprinse în Planul 

de acţiuni pentru realizarea 
în judeţ a obiectivelor 
cuprinse în Programul de 

guvernare (numărul 
acţiunilor realizate, raportat 
la numărul acţiunilor 

propuse). 
 
1.3.  Gradul de asigurare a 

monitorizării implementării 
de către SPD/ alte instituţii 
responsabile a acţiunilor din 

Planul de acţiuni pentru 
realizarea în judeţ a 
obiectivelor cuprinse în 
Programul de guvernare – 

calculat ca numărul de 
acţiuni monitorizate/ 
numărul total de acţiuni. 

 

conferințe de promovare 
- dialog social  
Acțiuni realizate: (au fost abordate teme privind 
sănătatea și asistența socială, problematica 

grupelor de muncă, cultura de prevenire în 
domeniul sănătății și securității în muncă, 
modalitățile de executare a obligației privind 

munca în folosul comunității sub coordonarea 
serviciilor de probațiune) 
- educație pentru societate 

Acțiuni realizate: 
Proiectul educațional ”IMPLICĂ-TE: FII PUTEREA 
ROMÂNIEI!”, proiect original realizat de Instituția 
Prefectului județul Neamț, sub coordonarea 
prefectului, în colaborare cu Inspectoratul Școlar 
1.2 

- 455 de acțiuni propuse pe total an 2019/ 
398 de acțiuni realizate (87,5%) – conform 
monitorizării de la 9 luni 

(17 capitole, 142 de obiective)   
 
1.3.- 3 monitorizări – trimestriale - ale Planului 

de acțiuni pentru realizarea obiectivelor din 
Programul de guvernare. 
     - o monitorizare cu titlul  ”Priorităţi - 
obiective principale şi Planul de acţiuni 
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 
Programul de guvernare 2018-2020”, 
transmisă la MAI DGRIP; 

    - 5 conferințe de presă (4 dintre acestea 
organizate de conducerile unor servicii publice 
deconcentrate, cu participarea prefectului, pentru 

prezentarea stadiului de îndeplinire a unor 
obiective din Programul de guvernare); 
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- 100% acțiuni monitorizate 

2. Asigurarea reprezentării 
Guvernului în plan local, 

prin supravegherea 
respectării cadrului 
normativ la nivelul 
judeţului 
ART. 255 din Codul 

administrativ 

Atribuţii privind 

verificarea 

legalităţii 

 

Prefectul asigură 

monitorizarea 

aplicării unitare 

şi respectării 

Constituţiei, a 

legilor, a 

ordonanţelor şi a 

hotărârilor 

Guvernului, precum 

şi a celorlalte 

acte normative de 

către autorităţile 

administraţiei 

publice locale şi 

serviciile publice 

deconcentrate, la 

nivelul judeţului 

 

trimestrial 

2.1  Numărul verificărilor 
privind  modul de aplicare şi 

respectare a actelor 
normative la nivelul 
judeţului, efectuate de 
corpul de control al 

prefectului, respectiv 
comisiile mixte, prevăzute de 
art.6 alin(1) pct.1 lit.(b) din 

Hotărârea Guvernului 
nr.460/2006. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.2. Numărul domeniilor 
propuse analizei cu privire la 
aplicarea actelor normative 

în vigoare. 
 
 

 
 
 

 
 
2.3. Numărul de probleme 

realizat 2.1 Verificări efectuate de corpul de control – 10, 
referitoare la: existenţa unor  presupuse nereguli 

privind exercitarea funcţiilor de viceprimar, de şef 
birou contabilitate şi de consilier al primarului;  
existenţa unor nereguli în activitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale; îndeplinirea unor 

atribuţii de serviciu de către  secretarii unităţilor 
administrativ teritoriale. 
      Verificări efectuate de comisii mixte, 

referitoare la: respectarea prevederilor legale ce 
reglementează  comercializarea produselor 
specifice sărbătorilor pascale în pieţele 

agroalimentare şi oboarele din judeţul Neamţ; - 
respectarea prevederilor legale în domeniul 
autorizării lucrărilor de construcţii; posibile 

iregularităţi referitoare la mai multe rectificări 
bugetare, aşa cum au fost aprobate prin hotărâri 
de consiliu local, şi privind înstrăinarea unor 

bunuri din patrimoniul UAT; modul în care s-au 
finalizat lucrările de refacere a infrastructurii, din 
sumele alocate prin HG nr. 563/2018; 

2.2 Analiza privind aplicarea actelor normative a 
vizat, în general, 12 domenii: regimul 
incompatibilităţilor şi conflictului de interese, 

relaţiile de muncă, disciplina în construcţii, 
administrarea patrimoniului UAT, ocuparea 
funcţiilor publice, punerea în aplicare a hotărârilor 

de consiliu local, activitatea secretarului UAT, 
încheierea contractelor administrative, fond 
funciar, emiterea titlurilor de proprietate, 

siguranţa şi securitatea alimentară, refacerea 
infrastructurii afectată de calamități. 
2.3 Probleme identificate prin controale - 10, 



 

Nr. 

Crt. 

Obiectivele 

operaţionale 
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de 
realizare 
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stabiliți 
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la data de 
1.10.2019 
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identificate prin controale 

sau semnalate prefectului 
privind nerespectarea 
cadrului normativ la nivelul 

judeţului. 
 
2.4. Gradul de satisfacţie al 

cetăţenilor din judeţ privind 
respectarea legislaţiei de 
către instituţiile publice - 

evaluat pe baza 
chestionarelor de satisfacţie 
elaborate şi distribuite de 

către prefect. 

referitoare la: nerespectarea prevederilor legale 

privind ocuparea unor funcţii publice sau 
contractuale, neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de 
lege în sarcina secretarului unităţii administrativ 

teritoriale, încălcări ale legislaţiei în domeniul 
autorizării lucrărilor de construcţii, nerespectarea 
prevederilor legale privind administrarea bunurilor 

din patrimoniul UAT, încălcări ale legislaţiei în 
domeniul siguranţei şi securităţii alimentare. 
 

 
3. 

Consolidarea capacităţii 
instituţionale în 
activitatea de verificare 
a legalităţii actelor 

administrative 
emise/adoptate de 
autorităţile 

administraţiei publice 
locale 
 
Art. 252  

Prefectul verifică 

legalitatea actelor 

administrative ale 

consiliului 

judeţean, ale 

consiliului local 

şi ale primarului. 

 
 

 

lunar 

3.1. Numărul actelor  
administrative asupra cărora 

a fost efectuat controlul de 
legalitate. 
 

 
 
 

 
3.2. Numărul acţiunilor de 
îndrumare a primarilor, 

respectiv a secretarilor din 
municipii, oraşe şi comune, 
organizate pentru 

cunoaşterea normelor legale 
în vigoare. 
 

 
 
 

realizat 3.1. În perioada 01.01-30.09.2019 au fost 
controlate din punct de vedere al legalităţii un 

număr de 25.783 acte administrative din 
care: 
● 209 de hotărâri ale Consiliului Judeţean Neamţ 

● 389 dispoziţii ale preşedintelui Consiliului 
Judeţean Neamţ 
● 5.498 hotărâri ale consiliilor locale 

● 19.687 dispoziţii ale primarilor 
3.2. Au fost întocmite 8 adrese de 

îndrumare privind: 

- diseminarea la nivel local a punctului de vedere 
al Curţii de Conturi a României, transmis prin 
intermediul Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Neamţ referitor la achiziţionarea de 

către autorităţile administraţiei publice locale a 
microcipurilor necesare identificării şi înregistrării 
câinilor de pe raza unităţii administrativ-
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teritoriale;  

- comunicarea către prefect a graficelor de 
şedinţă ale consiliilor locale pentru anul în curs;  
- diseminarea în rândul aleşilor locali a atribuţiilor 

ce le revin potrivit Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, regulamentelor proprii de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale;  
- reiterarea dispoziţiilor legale privind regimul 
juridic al „incompatibilităţilor” şi, respectiv, al 

„conflictului de interese”, aşa cum rezultă din 
Legea nr. 161/2003; 
- prezentarea actelor normative din domeniul 

alegerilor pentru Parlamentul European cu privire 
specială asupra sarcinilor care revin instituţiei 
prefectului şi autorităţilor administraţiei publice 

judeţene şi locale.  
- activităţile desfăşurate până la data instruirii de 
instituţia prefectului, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale; 
- comunicarea numărului de posturi  aferent 
anului 2019, calculat potrivit Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi celor ale Ordinului 
ministrului dezvoltării regionale, administraţiei 
publice şi fondurilor europene nr. 1360/2019 

privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
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3.3. Numărul acţiunilor de 
verificare efectuate la sediul 

primăriilor, pe baza unor 
tematici de control. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

- transmiterea către instituţia prefectului a 

situaţiei referitoare la spaţiile medicale proprietate 
privată a statului sau a altor categorii de imobile 
proprietate privată a statului, situaţie existentă la 

data de 1 iulie 2019; 
3.3. – o acțiune de control, pe baza unei 

tematici, aprobată prin ordin al prefectului, 

referitoare la:  
- Dispoziţiile primarului -  Avizarea, pentru 
legalitate, a dispoziţiilor primarului; Comunicarea 

în termenul legal a dispoziţiilor, către prefect; 
Existenţa registrului privind comunicările către 
prefect a dispoziţiilor primarului; Aducerea la 

cunoştinţă publică a dispoziţiilor cu caracter 
normativ şi comunicarea dispoziţiilor către 
persoanele interesate; Organizarea arhivei şi 

evidenţei statistice a dispoziţiilor.  
- Hotărârile de consiliu local - Convocarea, în 
termenul legal, a consiliului local şi efectuarea 

lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi 
şi aducerea ei la cunoştinţă publică, participarea 
la şedinţe,  întocmirea procesului-verbal al 

şedinţelor şi redactarea hotărârilor consiliului 
local; Contrasemnarea hotărârilor de consiliu 
local; Comunicarea în termenul legal a hotărârilor, 

către primar şi prefect; Existenţa registrului 
privind comunicările către prefect a hotărârilor; 
Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu 
caracter normativ şi comunicarea hotărârilor către 

persoanele interesate; Aducerea la cunoştinţă 
publică a procesului-verbal al şedinţei de consiliu 
local; Dosarul şedinţei de consiliu local; 

Organizarea arhivei şi evidenţei statistice a 
hotărârilor. 
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3.4. Evoluţia numărului de 
acte administrative emise 

sau adoptate de autoritățile 
administraţiei publice locale 
pentru care prefectul 

dispune aplicarea procedurii 
prealabile sau pe care acesta 
le atacă la instanţa de 

contencios administrativ  
(comparaţia  se face cu 
perioada evaluată anterior, 
eventual proportional cu 

perioada efectiv lucrata). 

- Comunicarea, către Camera Notarilor, a sesizării 

pentru deschiderea procedurii succesorale - 
Comunicarea, în termen de 30 de zile de la data 
decesului unei persoane, camerei notarilor publici 

în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a 
avut ultimul domiciliu, a sesizării pentru 
deschiderea procedurii succesorale. 

Verificarea a fost realizată la sediul 
primăriei Poiana Teiului. 
- o acțiune de verificare în teren a modului de 

utilizare a sumelor alocate din Fondul de 
intervenție la dispoziția Guvernului în vederea 
înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse 

de inundaţii (HG 563/2018) pe baza unui eșantion 
de 11 localități reprezentând 25% din totalul de 
45 de localități care au primit sume prin hotărârea 

menționată.  
3.4.  Din totalul actelor controlate, au fost 

considerate nelegale 160 acte administrative, 

fiind întocmite 159 adrese de procedură 
prealabilă, iar pentru un act s-a solicitat în mod 
direct instanţei de contencios administrativ 

anularea sa (Dispoziția privind constituirea 
comisiei de concurs și soluționare a contestațiilor 
pentru postul vacant de conducere de director 

Cămin pentru persoane vârstnice Roznov). Din 
cele 159 acte administrative pentru care au fost 
întocmite adrese de procedură prealabilă, pentru 
un număr de 5 acte administrative s-a propus 

clasarea procedurilor, pentru 153 acte 
autoritățile administrației publice locale sesizate  
au dispus măsurile necesare intrării în legalitate, 

un act fiind încă în procedură de analiză la 
autoritatea administraţiei publice locale emitente. 
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Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut s-a 

constatat o majorare a numărului de acte 
emise/adoptate cu încălcarea prevederilor legale, 
concomitent cu creşterea numărului de acte 

administrative comunicate în vederea exercitării 
verificării de legalitate (în aceeași perioadă de 
referință – 9 luni-  în anul 2018 au fost transmise 
118 adrese de procedură prealabilă,  iar în acest 
an 160 de adrese). În acest an toate localitățile 
au îndeplinit obligația comunicării actelor 

administrative, pentru controlul de legalitate.  
4. Asigurarea bunei 

organizări şi desfaşurări 

a alegerilor pentru 
Parlamentul European, 
a celor prezidenţiale, 

precum şi a 
referendumurilor 
 
ART. 258 din Codul 

administrativ  

Alte atribuţii 

d) prefectul 

îndeplineşte 

atribuţiile 

stabilite prin legi 

speciale în 

domeniul 

organizării şi 

desfăşurării 

alegerilor locale, 

parlamentare, 

prezidenţiale, 

alegerilor pentru 

membrii din România 

în Parlamentul 

În termenul 

prevăzut în 
calendar 

4.1.Numărul evenimentelor 
organizate pentru 

cunoaşterea în judeţ a 
normelor legale în domeniu. 
 

 
 
4.2.Numărul acţiunilor 

organizate pentru 
îndrumarea şi instruirea 
primarilor, respectiv a 

secretarilor din municipii, 
oraşe şi comune. 
4.3. Percepţia persoanelor 

implicate în organizarea 
alegerilor/referendumurilor 
privind implicarea prefectului 

în procesele electorale 
(slabă, satisfăcătoare, bună, 
foarte bună – evaluată pe 

baza chestionarelor de 
satisfacţie elaborate şi 
distribuite de prefect). 

realizat 4.1. Au fost elaborate şi transmise către 
autorităţile şi instituţiile publice   implicate în 

organizarea proceselor electorale un număr de 25 
adrese, prin intermediul cărora au fost 
diseminate normele legale în domeniu, precum şi 

modalităţile de îndeplinire a atribuţiilor ce le revin 
în domeniul electoral. 

4.2. Pentru organizarea alegerilor 

europarlamentare şi a celor prezidenţiale au fost 
organizate 6 sesiuni de instruire cu instituţiile 
publice şi persoanele implicate în procesele 

electorale. 
 
4.3. Persoanele implicate în organizarea şi 

desfăşurarea proceselor electorale au apreciat că  
prefectul a depus toate diligenţele şi a dispus 
măsurile necesare pentru îndeplinirea acestui 

obiectiv.   
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European, precum şi 

a referendumurilor 

naţionale ori 

locale; 

5. 

 

Întărirea capacităţii de 

conducere a serviciilor 
publice deconcentrate 
ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe ale 
administraţiei publice 
centrale care au sediul 

în judeţ 
ART. 252 din Codul 

administrativ 

b) atribuţii în 

exercitarea rolului 

constituţional de 

conducere a 

serviciilor publice 

deconcentrate ale 

ministerelor şi ale 

celorlalte organe 

ale administraţiei 

publice centrale 

din unităţile 

administrativ-

teritoriale; 

lunar 

5.1. Numărul hotărârilor 

adoptate în cadrul ședințelor 
colegiului prefectural 
 

 
 
 

 
5.2. Gradul de realizare a 
măsurilor dispuse în cadrul 

ședințelor colegiului 
prefectural – calculat prin  
raportarea măsurilor 

îndeplinite la totalul 
măsurilor stabilite 
  

realizat 5.1. - 6 hotărâri ale Colegiului Prefectural 

Analize efectuate cu privire la activitatea 
serviciilor publice deconcentrate pentru evaluarea 
modului de organizare şi desfăşurare a activităţii 

acestora 
- raportări lunare 
- trimestriale 

 
5.2. – realizat integral (8 măsuri și 2 planuri) 
- măsuri complementare de sprijin ale autorităților 

locale privind: 
- Programul Național de Cadastru și Carte 
Funciară 

-  Cererea Unică de Plată pentru anul 2019 
- Gestionarea situațiilor de urgență generate de 
fenomenele meteo specifice iernii 

- Siguranța în școli 
 

6. Creşterea gradului de 
implicare în relatia cu 

minorităţile naţionale 
 

trimestrial 

6.1. Numărul acţiunilor de 
îndrumare organizate pentru 

cunoaşterea normelor legale 
specifice. 
 

 
 
 

 

realizat 6.1.  - Informare privind interzicerea segregării 
şcolare în unităţile de învățământ  (revenire la o 

circulara către toate unităţile şcolare). 
- o informare privind oportunitatea finanțării unor 
proiecte prin FRDS 

- 30 întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţilor 
de romi din localităţile: Piatra Neamţ, Roman, 
Bicaz, Târgu Neamţ, Roznov, Crăcăoani, 

Boghicea, Vânători-Neamţ, Văleni la care au 
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stabiliți 

Stadiu 

la data de 
1.10.2019 

Comentarii 

 

 
 
 

 
 
 

6.2. Numărul acţiunilor de 
verificare efectuate. 
 

 
 
 

 
6.3. Procentul de soluţionare 
a problemelor cu care se 

confruntă minoritățile 
naţionale din județ – calculat 
prin raportarea problemelor 

specifice soluţionate la 
totalul problemelor specifice 
identificate de către prefect. 

participat primarii localităţilor, reprezentanţii 

poliţiei locale, reprezentaţii serviciilor de asistenţă 
socială, mediatori şcolari și mediatori sanitari; 
- identificarea şi crearea unei baze de date a 

copiilor de vârstă şcolară şi întreprinderea 
demersurilor necesare pentru frecventarea şcolii; 
- informări cu privire la campaniile  de vaccinare; 

6.2. - 4 acțiuni de verificare efectuate (la 
primăriile Piatra Neamț – anexa Văleni (situații 
sociale deosebite, în urma inundațiilor din luna 

iunie a.c., Primăriile comunelor Văleni, Valea 
Ursului) în cadrul unei tematici de control 
propuse.  

  
6.3. 70% din solicitările primite la instituția 
prefectului cu privire la: 

- documentele de identitate 
- reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor și/sau locuințelor 

- probleme sociale (ajutoare de urgență) 
 
  

7. Creşterea gradului de 
implicare a prefectulul 
în procesul de 

informare privind 
fondurile 
nerambursabile 
ART. 258 

Alte atribuţii 

b) susţine, la 

cerere, acţiunile 

desfăşurate de 

către serviciile 

publice 

trimestrial 

7.1. Numărul acțiunilor 
organizate pentru informarea 
potențialilor beneficiari din 

județ, asupra noutăților 
legislative și oportunităților 
de finanțare 

 
7.2. Numărul proiectelor cu 
finanțare europeană în care 

instituția prefectului este 
solicitant / beneficiar / 
partener 

realizat 7.1. 12 circulare transmise, privind 
oportunitățile de finanțare și noutățile legislative  
 

 
 
 

7.2. 1 proiect în care Instituția Prefectului 
este parteneră  
Numărul proiectelor monitorizate la nivelul 

județului: 
Număr  total proiecte în implementare  – 
209  
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deconcentrate, 

respectiv de către 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale în 

domeniul afacerilor 

europene; 

 

-139 proiecte PNDR si GAL / 18 proiecte din 

2019 
- 25 proiecte POR/ 1 proiect din 2019 
- 3 proiecte POCA 

-12 proiecte POCU / 5 proiecte din 2019 
- 2 proiecte POIM  
- 26 proiecte educationale de mobilitate (scoli) /  

 
Număr de acțiuni realizate în parteneriat:  
DAJ Neamt – 2 cursuri M10 PNDR: absolventi – 

46 fermieri;  
1 curs de instruire M11 PNDR, absolventi – 16 
fermieri ;  

APIA – campania de depunere a cererilor unice de 
palta pentru 2019 la nivelul a 83 UAT, parteneriat 
cu institutia prefectului  

ISJ: stimularea participarii la programele Erasmus 
+: - 5 proiecte la colegiul “Calistrat Hogas”  din 
Piatra Neamt, 1 proiect la Colegiul Petru Poni din 

Roman, 1 proiect la scoala gimnaziala “prof. 
Gheorghe Dumireasa” din Girov  
 9 campanii de informare / comunicare, 

workshop-uri de promovarea proiecte finantate 
din fonduri europene   

8.  Asigurarea unui 

management eficient al 
situatiilor de urgenţă 
ART. 257 

Atribuţiile în 

domeniul 

situaţiilor de 

urgenţă 

prefectul dispune, 

în calitate de 

preşedinte al 

semestrial 

8.1. Numărul acţiunilor de 

îndrumare realizate pentru 
cunoaşterea şi aplicarea 
normelor legale specifice 

domeniului. 
 
 

 
 
 

Realizat 

 

8.1.  

- 2 acțiuni desfășurate sub egida Colegiului 
Prefectural - la care au fost invitați primarii 
localităților  (privind managementul situațiilor de 

urgență generate de anotimpul rece și cu privire 
la autorizarea clădirilor aflate în baza materială a 
unităților de învățământ); 

- 11 acțiuni realizate în cadrul Planului de 
pregătire în domeniul situațiilor de urgență 
aprobat de prefectul județului (cu autorități 
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de 
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Comitetului 

judeţean pentru 

situaţii de 

urgenţă, măsurile 

care se impun 

pentru prevenirea 

şi gestionarea 

acestora; 

 

 

 
 
8.2.Numărul documentelor 

aprobate de prefect, în 
domeniul situaţiilor de 
urgenţă (Planuri de apărare 

pe tipuri de risc, grafice de 
simulări de situaţii de 
urgenţă, calendar cursuri de 

pregătire). 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

locale, cu serviciile voluntare și private pentru 

situații de urgență, cu reprezentanți ai serviciilor 
publice deconcentrate)  
8.2. Documente aprobate de prefect, în domeniul 

situaţiilor de urgenţă (Planuri de apărare pe tipuri 
de risc, grafice de simulări de situaţii de urgenţă, 
calendar cursuri de pregătire): 

- 27 de Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă (detaliate mai sus); 
 - Concepţia şi planul de desfăşurare a exerciţiului 

intern de cooperare cu forţe şi mijloace în teren 
cu TEMA: ”Activitatea Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „PETRODAVA” al judeţului 
Neamţ în cooperare cu alte componente ale 
sistemului de management al situaţiilor de 
urgenţă pentru intervenţia în cazul producerii unui 
accident rutier major, cu victime multiple, pe raza 
UAT Bicaz-Chei respectiv pe DN12 C, în aria 
protejată (cfm H.G. nr. 1.284 din 24 octombrie 
2007 privind declararea ariilor de protecţie 
specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei 
ecologice europene Natura 2000 în România) 
Cheile Bicazului -Hăşmaş, şi aplicarea Planului 
Roşu de Intervenţie al judeţului Neamţ” 
- Concepţia şi planul de desfăşurare a exerciţiului 

intern de cooperare cu forţe şi mijloace în teren 
cu TEMA: ”Activitatea Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „PETRODAVA” al judeţului 
Neamţ în cooperare cu alte componente ale 
sistemului de management al situaţiilor de 
urgenţă pentru intervenţia în cazul producerii unui 
accident chimic, cu implicaţii in afara 
amplasamentului la S.C. GA PRO CO CHEMICALS 
S.A. Săvineşti şi aplicarea Planului Roşu de 



 

Nr. 

Crt. 

Obiectivele 

operaţionale 

Termen 

de 
realizare 

Indicatori de 

performanţă 
stabiliți 

Stadiu 

la data de 
1.10.2019 

Comentarii 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Intervenţie al judeţului Neamţ” 
- concepţia şi planul de desfăşurare a exerciţiului 
intern de cooperare cu forţe şi mijloace în teren 
cu TEMA: ”Gestionarea situaţiilor de urgenţă 
generate de incendii la obiective de cult şi incendii 
la fondul forestier”. 
- concepţia şi planul de desfăşurare a exerciţiului 

intern de cooperare fără forţe şi mijloace în teren 
cu TEMA: 
“Activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „PETRODAVA” al judeţului Neamţ în 
cooperare cu alte componente ale sistemului de 
management al situaţiilor de urgenţă pentru 
intervenţia în cazul producerii unui accident 
chimic  la S.C. KOBER S.A –punctul de lucru 
Turturești şi aplicarea Planului Roşu de 
Intervenţie al judeţului Neamţ” 
- concepţia exerciţiului pentru situaţii de urgenţă 
cu TEMA:”Activitatea personalului didactic şi a 
elevilor din judeţul Neamţ pe timpul şi imediat 
după producerea unui cutremur” – 28 februarie 
2019; 

- 10 exerciţii lunare de transmitere a mesajelor de 
înştiinţare/prealarmare şi verificare a sistemului 
de alarmare publică, la nivelul judeţului Neamţ 

(MIERCUREA SIRENELOR ), inclusiv rapoarte de 
evaluare a acestor exerciţii; 
 -exerciţiul privind antrenarea structurilor de 
conducere şi răspuns în cazul producerii unui 

seism major „SEISM 2019”; 
- Ordinul Prefectului pentru aprobarea 
activităţilor ce urmează a se desfăşura de către 

Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă din 
judeţul Neamţ 2019; 
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8.3.Numărul verificărilor 
dispuse cu privire la acţiunile 

- Ordinul Prefectului pentru aprobarea 

„Calendarului pentru punerea în aplicare a 
prevederilor O.M.A.I. nr. 75 din 27 iunie 2019 
pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 

privind constituirea, încadrarea şi dotarea 
serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru 
situaţii de urgenţă”; 

- Ordinul prefectului pentru aprobarea 
Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de 
urgenţă în anul 2019; 

- Ordinul prefectului pentru aprobarea 
planificării pregătirii în domeniul situaţiilor de 
urgenţă a personalului cu funcţii de conducere şi 

atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din 
administraţia publică locală, servicii 
descentralizate şi deconcentrate, în anul 2019;   

- Ordinul prefectului pentru aprobarea 
replanificării pregătirii în domeniul situaţiilor de 
urgenţă a personalului cu funcţii de conducere şi 

atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din 
administraţia publică locală, servicii 
descentralizate şi deconcentrate, în anul 2019;   

- Procesul verbal privind acţiunea de 
verificare a modului în care au fost salubrizate 
cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute 

şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea 
secţiunilor de scurgere a apelor mari; 

- Ordine de Prefect privind evaluarea şi 
inventarierea pagubelor produse ca urmare a 

manifestării fenomenelor hidro-meteorologice 
periculoase;  
 

8.3.  
- 83 de acţiuni de verificare efectuate cu privire la 
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întreprinse de autorităţile 

administraţiei publice locale 
în domeniu. 
 

 
 
 

8.4. Gradul de realizare a 
acţiunilor cuprinse în 
Planurile de acţiune stabilite 

în cadrul comitetului 
judeţean pentru situaţii de 
urgenţă. 

măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei 

publice locale pe timpul manifestărilor 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase; 
- verificarea în teren (11 localități) din eșantionul 

stabilit a modului de utilizare a sumelor alocate 
prin HG 563/2019  
8.4. Realizate integral 

Au fost promovate două proiecte de hotărâre de 
Guvern privind alocarea unor sume din fondul de 
rezervă și fond de intervenție 
s-au solicitat 35.903 lei și au fost alocați 22.902 
mii lei 
Au fost transmise trei memorii către CNI pentru 
susținerea unor proiecte pentru finanțare  
S-a solicitat și primit sponsorizare de la 
Carpathcement (3,2 to ciment) și cherestea de la 
Regia Națională a Pădurilor Romsilva 10 mc 
(pentru cele 5 familii din Anexa Văleni a 
Muncipiului Piatra Neamț care și-au pierdut 
locuințele în urma inundațiilor)  

 

 
 
Proiectului educațional ”IMPLICĂ-TE: FII PUTEREA ROMÂNIEI!”, proiect original realizat de Instituția Prefectului județul Neamț, sub 
coordonarea prefectului, în colaborare cu Inspectoratul Școlar (desfășurat în perioada 6-21 mai 2019) cu participarea elevilor din 11 școli și licee. 

Scopul principal al acestui proiect a fost reprezentat de formarea gândirii critice, necesare elevilor, în funcție de vârstă și nivelul educațional, 
pentru a întelege fenomenele socio-umane din societatea contemporană, cât și rolul și responsabilitățile cetățeanului în România și Europa. 
Proiectul a avut 3 secțiuni – Secțiunea I Implica-te! Salvează o viață - cu grup țintă elevii claselor a III-a și a IV-a ai Școlilor gimnaziale nr. 3 

Piatra Neamt și "Ieremia Irimescu" Brusturi, secțiunea II - Puterea cuvântului tău - un concurs de creație (realizarea unui ziar on-line, propus 
elevilor claselor a VII-a si a VIII din următoarele școli: Liceul tehnologic "Ion Creangă" Pipirig, Școala gimnazială "Nicolae Buleu"Mărgineni, Școala 
gimnazială "Ion Creangă" Târgu Neamț, Școala gimnazială nr. 5 Piatra Neamț, Școala gimnazială "Calistrat Hogaș" Roman, Școala gimnazială 

Sagna, Școala gimnazială Vaduri - comuna Alexandru cel Bun, Sectiunea III intitulată "Pledoarie pentru Romania" - un atelier de dezbatere între 
două echipe de elevi din anii terminali de la Colegiul Național "Roman Vodă" Roman și Colegiul National "Calistrat Hogas" Piatra Neamt. 
 



 

Ministerul Afacerilor Externe a organizat, în perioada 11 – 13 octombrie 2019, o vizita de documentare dedicată corpului diplomatic 

acreditat în România, care a inclus și județul nostru, în scopul cunoașterii și promovării potențialului economic și turistic, a oportunităților de 
investiții și a patrimoniului material și imaterial. Mesajul oaspeților a fost de apreciere, atât cu privire la ospitalitatea cu care au fost primiți, cât și 
cu privire la oportunitățile de colaborare viitoare. Și-au exprimat interesul pentru realizarea unor schimburi cultural - educaționale (Armenia), 

schimburi comerciale cu tricotaje și confecții (Africa de Sud), sau cu accesorii pentru sisteme de termoizolații de la Bico Industries (China), oferte 
de turism (Slovenia). Toți participanții au fost interesați de produsele tradiționale, prezentate de GAL-uri. 

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe s-au arătat interesați de promovarea, prin expoziții temporare, a Culturii Cucuteni, pentru 

ineditul și valoarea exponatelor vizionate în Muzeul de Artă și Cultură Eneolitică. De asemenea s-au cerut detalii pentru promovarea proiectului 
educațional ”IMPLICĂ-TE: FII PUTEREA ROMÂNIEI!”, proiect original realizat de Instituția Prefectului județul Neamț, sub coordonarea prefectului, 
în colaborare cu Inspectoratul Școlar. 

 
Instituția Prefectului județul Neamț a avut inițiativa organizării unei întâlniri comune a Comitetelor Consultative de Dialog Civic 

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din județele Iași și Neamț. Lucrările s-au desfășurat în ”Sala de Sfat și Judecată” a Cetății 

Neamțului și a inclus prezentări reunite sub titlu generic ”Județul Neamț - natură, istorie și credință” 
           
         Din inițiativa prefectului a fost realizată o aplicație corespunzătoare procesului de digitalizare a circuitului dosarelor privind 
aplicarea Legilor funciare prin care cetățenii pot vizualiza traseul dosarului și soluția dată prin hotărârea adoptată în Comisia județeană. 

 
       Pentru rezolvarea situației cetățenilor din județul nostru care au terenuri pe raza județului Iași  (comuna Ion Neculce) au avut loc întâlniri 
între reprezentanții celor două comisii județene de fond funciar, care s-au finalizat cu semnarea unui protocol în care s-a prevăzut modalitatea de 

rezolvare pe care administrativă a acestei situații. 
 
Pentru a marca Ziua Instituției Prefectului, instituită prin Legea nr. 348 din 27 decembrie 2018, a fost organizată manifestarea cultural-ştiinţifică 

intitulată ”Rolul şi meritele Instituţiei Prefectului la dezvoltarea ţării noastre din punct de vedere economic, cultural şi social” desfășurată în sala 
de conferințe a Complexului Muzeal Județean Neamț.          

 


