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Raportul de activitate

al Institu iei Prefectului – Jude ul Neam  în anul 2021

I. INTRODUCERE

1. Legisla ie de baz

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

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

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

Aceste atribu ii principale decurg din:
Constitu ia României
Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Hot rârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi
ale Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 57/2019

Prin ordin al prefectului au fost definite viziunea, misiunea i 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 i respectarea legii i ordinii

publice, precum i 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 i realizarea unei comunic ri permanente
cu toate nivelurile institu ionale i sociale;

- verificarea legalit ii actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile
administra iei publice locale;

- conducerea i coordonarea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i
ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului,
organizate la nivelul jude ului;

- dezvoltarea economic  armonioas  a jude ului;
- prevenirea i gestionarea situa iilor de urgen .
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Valorile institu iei:
Legalitate
Transparen i cooperare
Profesionalism i eficien
Impar ialitate i integritate
Egalitate de anse
Orientare c tre cet ean

Totodat  s-a stabilit i o deviz :
„ (L)EGALITATE I RESPECT PENTRU CET ENI ”.

2. Structur  organizatoric

Institu ia Prefectului - Jude ul Neam  a func ionat, începând cu  data de 07.04.2021,
în urm toarea structur  organizatoric :

Cancelaria prefectului
Corpul de control al prefectului
Compartimentul audit intern
Structura de securitate
Compartimentul rela ii cu publicul, rela ii publice, secretariat i arhiv
Serviciul pentru afaceri europene, rela ii interna ionale, dezvoltare economic ,
strategii i programe guvernamentale, monitorizarea serviciilor publice
deconcentrate, situa ii de urgen , servicii comunitare de utilit i publice i ordine
public :
o Compartimentul pentru afaceri europene, rela ii interna ionale i dezvoltare

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

public
Serviciul financiar -  contabilitate, resurse umane, informatic i administrativ:
o Compartimentul buget i financiar -  contabilitate
o Compartimentul resurse umane
o Compartimentul achizi ii publice i administrativ
o Compartimentul informatic
Serviciul verificarea legalit ii actelor, contencios administrativ i procese
electorale:
o Compartimentul verificarea legalit ii actelor, contencios administrativ i

procese electorale
o Compartimentul reprezentare în instan e i fond funciar
o Biroul Apostil
Serviciul Public Comunitar de Pa apoarte
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Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a
Vehiculelor

a. Num r posturi aprobate - 86
b. Num r personal angajat - 76
c. Num r posturi vacante - 10

S-a întocmit statul de func ii al Institu iei Prefectului Jude ul Neam  care cuprinde 86
de posturi, din  care ocupate 63. Dintre acestea:

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

(din care ocupate 43)

36 de posturi sunt prev zute la serviciile publice comunitare, din care:

16 posturi în cadrul Serviciului public comunitar de pa apoarte:

ef serviciu 1
Ofi eri 5
Agen i 10
TOTAL 16

                      (din care ocupate 15 posturi)

22 de posturi în cadrul Serviciului public comunitar regim permise de
conducere i înmatriculare a vehiculelor:

ef serviciu 1
ofi eri 3
agen i 14
personal contractual – civil 4
TOTAL 22

                             (din care ocupate 18 posturi)

demnitari 3
înal i func ionari publici 1
ef serviciu 3

func ii publice de execu ie
/  contractuale

37

cancelaria prefectului 4
TOTAL 48
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II. OBIECTIVE STRATEGICE

Pentru anul 2021 Institu ia Prefectului - Jude ul Neam i-a asumat urm toarele
obiective generale:

- Coordonarea serviciilor publice deconcentrate i monitorizarea activit ilor
legate de implementarea la nivel jude ean a programelor i strategiilor
guvernamentale;

- Elaborarea Planului de m suri pentru realizarea la nivelul jude ului a
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare i asigurarea îndeplinirii lui;

- Men inerea  unui  nivel  ridicat  de  exigen  în  controlul  de  legalitate  a  actelor
administrative;

- Asigurarea transparen ei activit ii institu iei prefectului;
- Men inerea calit ii serviciilor ce sunt adresate direct cet enilor;
- Gestionarea cu eficien i profesionalism a situa iilor de urgen , în

eventualitatea apari iei lor;

Evolu iile care au marcat anul 2021, pe tot parcursul acestuia - în
contextul epidemiei privind infec ia cu noul coronavirus SARS-CoV-2,
declarat  în anul 2020 - au impus aplicarea de m suri integrate pentru
prevenirea i combaterea efectelor pandemiei, ca atare acestea s-au
constituit într-un obiectiv strategic prioritar.

Un alt obiectiv, care a decurs din prevederile Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 84/2020 pentru stabilirea unor m suri necesare în vederea
implement rii Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
– POAD, ale OUG nr. 115/2020 i ale OUG nr. 133/2020, a impus o serie de
ac iuni prev zute în sarcina institu iei prefectului, în calitate de coordonator
jude ean i partener în derularea programului.

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITU IONALE

     1. Eficientizare structural

Obiectiv specific: Îmbun irea sistemului de management al
institu iei

Pentru realizarea acestui obiectiv s-a avut în vedere implementarea i
dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, ca instrument pentru îmbun irea
performan ei i calit ii serviciilor în Institu ia Prefectului - jude ul Neam .

Totodat  s-a aplicat:
- un sistem de conducere bazat pe determinarea riguroas  a obiectivelor pân  la

nivelul personalului de execu ie, care particip  nemijlocit la realizarea lor
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 95 de  proceduri opera ionale, care
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se aplic  împreun  cu cele 19 proceduri de sistem, emise de Ministerul
Afacerilor Interne;
Func ionarea modulului de SMS-uri prin care, responsabilii din cadrul prim riilor,
sunt anun i despre existen a unei coresponden e urgente de la Institu ia
Prefectului în c su a de e-mail;
Utilizarea aplica iei WhatsApp pentru supunerea spre analiz i exprimarea
votului a hot rârilor Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen , în cazurile
în care membrii acestuia nu se pot întruni în edin , motivat de m surile pentru
prevenirea infec iilor cu virusul COVID-19;
Folosirea  aplica iei  DocManager,  prin  care  au  fost  gestionate  în  anul  2021  un
num r de 16.176 documente;
Digitalizarea circuitului dosarelor privind aplicarea Legilor funciare.

Obiectiv Rezultate
Îmbun irea sistemului de

management al institu iei
1. Implementarea SCIM
-  95   proceduri  opera ionale  /  99
activit i procedurabile
- 19 proceduri de sistem
2. Utilizarea mijloacelor electronice de
comunicare

  2. Gestionarea resurselor umane

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 i  statele de personal,
ori de câte ori a fost nevoie

Obiective Rezultate ob inute
-  Elaborarea  statului  de  func ii,  a
organigramei institu iei i a
statului de personal ori de câte ori
este nevoie;
- Acordarea drepturilor salariale;
- Evaluarea performan elor
  profesionale individuale;
- Transmiterea declara iilor de
avere i a declara iilor de interese

-  state de func ii actualizate;
-  state  de  personal,  actualizate  în
baza prevederilor legale;
- Au fost acordate drepturile salariale
- Au fost evaluate performan ele
salaria ilor;
- Au fost actualizate, transmise i
publicate pe internet declara iile de
avere i de interese;
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la A.N.I., gestionarea i publicarea
lor pe internet.

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 fi ele postului în func ie de atribu iile i competen ele pe
care le are func ionarul public, fi a postului fiind fundamental  pentru evaluarea
performan elor profesionale individuale;
Au fost respectate modalit ile de acordare a calificativelor în baza criteriilor de
performan .

Obiective Rezultate ob inute
Actualizarea fi elor posturilor;
Evaluarea performan elor
profesionale ale func ionarilor
publici.

43 de fi e ale postului actualizate;
43 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 ).

c) Dezvoltarea carierei func ionarilor publici
    Num r angaja i care au urmat cursuri de perfec ionare

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, au fost realizate urm toarele ac iuni:
au frecventat cursuri de perfec ionare 2 func ionari publici;
a fost asigurat  reprezentarea Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici în
comisiile de concurs i de solu ionare a contesta iilor pentru ocuparea func iilor
publice vacante din cadrul institu iilor publice i prim riilor;
s-a elaborat i aprobat Planul de perfec ionare a salaria ilor din cadrul Institu iei
Prefectului jude ul Neam .

Obiective Rezultate ob inute
Promovarea în grade
profesionale a func ionarilor
publici

Cursuri de perfec ionare

- 1 promovare în grad profesional

- 2 func ionari publici au urmat cursuri de
perfec ionare în domeniul resurse umane
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        3. Utilizarea resurselor financiare

Obiectiv specific:
Gestionarea eficient  a resurselor financiare

Realizarea acestui obiectiv  a fost asigurat  prin:
Respectarea etapelor impuse de Ordinul Ministrului Finan elor Publice
1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonan area i plata cheltuielilor
institu iilor publice;
Organizarea i efectuarea controlului financiar preventiv propriu conform
reglement rilor în vigoare;
Derularea finan rilor i cheltuielilor privind activitatea curent i cea de
investi ii s-a efectuat în baza bugetului aprobat, inându-se eviden a primar  a
tuturor opera iunilor economice;
Respectarea disciplinei bugetare prin încadrarea pl ilor nete în creditele
aprobate definitiv atât pe total, pe fiecare fel de cheltuial  în parte (cheltuieli de
personal, cheltuieli cu bunuri i servicii, cheltuieli de capital), cât i pe fiecare
articol bugetar;
Asigurarea înregistr rii în contabilitate a tuturor opera iunilor economice separat
pe feluri de activit i, s-au întocmit lunar balan ele de verificare distinct pentru
cele  dou  capitole  de  buget  :  „  Autorit i  publice”  i  separat  pentru  „Ordine
public i siguran  na ional ”;
S-au întocmit lucr rile contabile de sintez , trimestrial i anual, respectiv
situa iile financiare (bilan ul contabil, contul de rezultat patrimonial, contul de
execu ie bugetar i anexe) i s-a asigurat depunerea lor în termen la Ministerul
Afacerilor Interne;
Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului i valorificarea rezultatelor
acesteia;
Gospod rirea judicioas  a bunurilor materiale din dotare i cre terea eficien ei
utiliz rii acestora;
Asigurarea desf ur rii activit ii de achizi ii publice cu încadrarea în planul
anual i respectarea legisla iei specifice;
Asigurarea func ionalit ii institu iei din punct de vedere administrativ.

Pe categorii de cheltuieli, bugetul pe anul 2021 s-a prezentat astfel:

Categoria de cheltuial Cod Suma
 – mii lei  -

Bugetul de stat, din care: 51 8105
Bugetul de stat – Activitatea
curenta

51.01 5027

Autorit i publice i ac iuni externe 51.01.03.01 5027
Cheltuieli de personal 10 4488
Bunuri i servicii 20 506
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Transferuri 55 0
Alte cheltuieli 59 33
Cheltuieli de capital 70 0
Bugetul de stat 61.50 3058
Ordine public i siguran  na ional 61.50.00 3058
Cheltuieli de personal 10 2865
Bunuri i servicii 20 193
Bugetul de stat 68 20
Asigur ri i asisten  social 68.06 20
Asigur ri i asisten  social 68.08 0
Asigur ri i asisten  social 68.50.50 0

4. Activitatea de achizi ii publice

     Activitatea de achizi ii publice s-a desf urat conform prevederilor legale i a
”Procedurii opera ionale de lucru privind achizi iile publice din cadrul Institu iei
Prefectului - Jude ul Neam ”.
    În anul 2021 au fost ini iate 145 achizi ii directe pe SICAP i 72 de
cump ri directe.

Obiectiv Rezultate ob inute
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 achizi ie
direct  SICAP.

5. Asigurarea resurselor logistice, IT i comunica ii

Dotare
Calculatoare             - buc 68
Imprimante              - buc 27
Faxuri                      - buc 4
Scanner                   - buc 1
Laptop                     - buc 6
Copiatoare               - buc 5
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 fibr  optic
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În domeniul IT, s-a asigurat func ionarea infrastructurii IT&C hardware i
software din cadrul institu iei i suportul pentru to i utilizatorii, efectuându-se
urm toarele activit i:
- asigurare interven ie software i hardware, depanarea i înl turarea
disfunc ionalit ilor serviciilor IT la nivel hardware i software;
-   actualizarea site-ului oficial;
-  scanarea i devirusarea sistemelor informatice din cadrul institu iei i administrarea
aplica iei de antivirus;
-  furnizarea de suport de specialitate utilizatorilor legitimi ai infrastructurii IT;
-  organizarea i asigurarea securit ii datelor Institu iei Prefectului;
-  actualizarea i administrarea programului legislativ electronic Lex Expert;
-  administrarea conturilor de e-mail ale personalului institu iei sub numele de domeniu
„prefecturaneamt.ro”;
-  administrarea re elei interne i a conexiunii la Internet, precum i extinderea re elei în
urma reorganiz rii institu iei;
-  întocmirea de fi e de interven ie/echipament pentru toate sta iile de lucru, servere,
multifunc ionale, imprimante, re ea intern .

IV. REALIZ RI ÎN DOMENIUL DE COMPETEN

A. Cancelaria Prefectului

a) Agenda Prefectului

Aceasta a fost actualizat  s pt mânal i ori de câte ori a fost cazul.
Agenda prefectului a cuprins, în afara edin elor curente ale diferitelor comisii,

comitete i grupuri de lucru, prezidate de c tre prefect sau întâlniri cu conducerile
i/sau reprezentan ii unor institu ii/autorit i locale, i alte evenimente, întâlniri de lucru,

activit i care solicitau prezenta prefectului, din cele mai diverse domenii, cum ar fi:
- rb tori na ionale:
Ziua Principatelor Române, Ziua Na ional  a României, Ziua Drapelului, Ziua

Pompierilor, Ziua Armatei, Ziua Veteranilor de r zboi
- Vizite/ evenimente organizate, la care au participat mini tri, secretari de stat:

vizit  prim-ministru dl Florin Câ u, secretar de stat MAI, dl Gheorghe Sorescu, secretar
general al Guvernului dl Mircea Abrudean;

- Vizite oficialit i : E.S. Ambasadorul Republicii Coreea, E.S. Ambasadorul Indiei,
E.S. Ambasadorul Republicii Arabe Egipt.

- Evenimente locale: vizite de lucru în unit ile administrativ teritoriale, la unit i
de cult, servicii publice deconcentrate etc;

b) Comunicate de pres , alocu iuni;
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, institu ii.
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Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniu, s-au desf urat activit i
precum:

- redactarea comunicatelor i informa iilor de pres  cu privire la activitatea
prefectului i a aparatului propriu;

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

- acordarea de interviuri i declara ii de pres  de c tre prefect;
Evenimentele la care a participat prefectul au fost reflectate în mass-media ca

urmare a comunicatelor de pres  sau a particip rii nemijlocite a reprezentan ilor
acestora la reuniuni. Au fost transmise presei punctele de vedere oficiale, alocu iunile
sus inute de c tre prefect, ini iativele întreprinse de acesta, etc.

Au fost organizate conferin e de pres ,  din care unele organizate în parteneriat
cu conducerile unor servicii publice deconcentrate sau s-a participat la conferin ele de
pres  ale unora dintre acestea.

 B. Corpul de control al prefectului

Ac iuni de control dispuse de prefectul jude ului (num r de ac iuni);
Tematica abordat ; Principalele deficien e constatate. M suri propuse

Corpul de control al prefectului a desf urat un num r de 10 ac iuni de control,
sprijin i îndrumare, la nivelul autorit ilor administra iei publice locale din jude , cu
urm toarele obiective i tematici de control:

- existen a unor neconcordan e între organigrama si statul de func ii ale
prim riei, aprobate de consiliul local i avizate de ANFP, i situa ia real  în care este
organizat i func ioneaz  aparatul de specialitate al primarului;

- respectarea prevederilor legale referitoare la organizarea i desf urarea
edin elor de consiliu local, adoptarea hot rârilor, gestionarea dosarelor de edin ,

comunicarea hot rârilor;
     - modul de îndeplinire de c tre secretarii generali ai unit ilor administrativ -
teritoriale a atribu iilor stabilite în sarcina lor prin acte normative i îndrumarea activit ii
acestora;
     - verificarea legalit ii propunerilor înaintate de comisia comunal  de fond
funciar, în special existen a actelor doveditoare, pertinen a, verosimilitatea,
autenticitatea i concluden a acestora;

- existen a unor  presupuse nereguli privind exercitarea func iilor de primar,
viceprimar, ef serviciu contabilitate, ef serviciu urbanism i amenajarea teritoriului,
consilier pe achizi ii publice i de consilier al primarului;

- existen a unor nereguli în activitatea autorit ilor administra iei publice
locale i jude ene.

Au fost identificate prin controale deficien e referitoare la:
- au fost constatate nereguli privind modul de organizare a aparatului de

specialitate al primarului;
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- au fost constatate unele deficien e privind gestionarea dosarelor edin elor de
consiliu local;

- au fost constatate abateri de la legisla ia din domeniul fondului funciar;
- nerespectarea prevederilor legale privind ocuparea unor func ii publice sau

contractuale,
- neîndeplinirea obliga iilor stabilite de lege în sarcina autorit ilor administra iei

publice locale,
- înc lc ri ale legisla iei în domeniul autoriz rii lucr rilor de construc ii;
- gestionarea necorespunz toare a ajutoarelor POAD;
- stabilirea unor taxe speciale;
- nerespectarea prevederilor legale privind administrarea bunurilor din

patrimoniul UAT.
Au fost propuse urm toarele m suri:
- redistribuirea între unit ile administrativ-teritoriale având stoc excedentar i

unit ile administrativ-teritoriale având stoc deficitar din cadrul jude ului Neam , atât în
cazul produselor de igien , cât i în cazul produselor alimentare, cu acordul i
coordonarea prefectului

- refacerea dosarelor de edin  din perioada supus  controlului, potrivit
dispozi iilor legale în materie;

- îndeplinirea obliga iilor legale privind aducerea la cuno tin  public , prin
afi are, a dispozi iilor primarului, a ordinii de zi a edin elor de consiliu local, a
hot rârilor consiliului local i a celorlalte documente de interes public i întocmirea
proceselor-verbale de afi are, conform legii;

- elaborarea procedurii opera ionale privind adoptarea hot rârilor consiliului local
i a celei privind emiterea dispozi iilor primarului, conform modelelor transmise de

institu ia prefectului în anul 2018, adoptate legisla iei în vigoare;
- emiterea actelor administrative de autoritate pentru încetarea raporturilor de

munc  a tuturor persoanelor angajate cu contract individual de munc , în perioada de
alert , în mod direct, f  organizarea concursurilor prev zute de reglement rile legale
în vigoare;

- completarea tuturor contractelor de închiriere a paji tilor cu clauze privind
condi iile i nivelul lucr rilor de între inere a paji tilor i a utilit ilor zoopastorale ce
trebuie efectuate de c tre cresc torii de animale, în conformitate cu amenajamentul
pastoral finalizat i aprobat, în condi iile legii;

- ini ierea i aprobarea procedurii de distribuire a extraselor din amenajamentul
pastoral tuturor proprietarilor i/sau utilizatorilor de paji ti comunale;

- sesizarea comisiei de disciplin  pentru secretarii generali ai unit ilor
administrativ-teritoriale de pe lâng  Institu ia Prefectului – Jude ul Neam , într-un
singur caz;

- sesizarea Inspectoratului de Poli ie al Jude ului Neam  – Serviciul de Investigare
a Criminalit ii Economice într-un num r de trei cazuri;

- sesizarea Parchetului de pe lâng  Judec toria Bicaz, într-un singur caz.
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C. Controlul legalit ii, al aplic rii actelor normative i contencios
administrativ

1) Activitatea de verificare a legalit ii actelor administrative i a
modului de aplicare a actelor normative în ac iuni planificate. Tematica
abordat . Principalele deficien e constatate. M suri propuse.

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

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

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

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

Pentru atingerea acestui obiectiv, func ionarii Compartimentului verificarea
legalit ii actelor, contencios administrativ i procese electorale  au desf urat în anul
2021 urm toarele activit i:

au inut eviden a actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile
administra iei publice locale i jude ene transmise prefectului în vederea
verific rii legalit ii, au asigurat p strarea acestora, precum i eviden a
ac iunilor i dosarelor aflate pe rolul instan elor judec tore ti;
au examinat sub aspectul legalit ii, în termenele prev zute de lege, actele
administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei publice
locale i jude ene;
au propus prefectului sesizarea, dup  caz, a autorit ilor emitente în
vederea reanaliz rii actului considerat nelegal i 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 i au sus inut în fa a acesteia ac iunea
formulat , precum i c ile de atac, atunci când a fost cazul;
au elaborat rapoarte i au prezentat inform ri prefectului cu privire la actele
verificate;
au întocmit, lunar, informarea privind exercitarea controlului de legalitate,
informare care con ine principalele aspecte de înc lcare a actelor normative
în vigoare, precum i respectarea prevederii legale referitoare la
comunicarea actelor administrative emise/adoptate de c tre secretarii
unit ilor administrativ-teritoriale.
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a. Num r de hot râri verificate –     8.038
b. Num r de dispozi ii verificate – 24.003
c. Num r acte atacate în Contencios administrativ - 12

În cursul anului de referin  au fost controlate din punct de vedere al legalit ii
un num r de 32.041  acte administrative din care:

1.    272 de hot râri ale Consiliului Jude ean
2.    646 dispozi ii ale pre edintelui Consiliului Jude ean
3.  7.766 hot râri ale consiliilor locale
4. 23.357 dispozi ii ale primarilor

Din totalul actelor controlate, au fost considerate în tot sau în parte nelegale 221
de acte administrative, fiind întocmite 215 adrese de procedur  prealabil . În
cursul anului 2021 pentru 6 acte administrative s-au formulat direct cereri de
chemare în fa a instan ei de contencios administrativ, în scopul anul rii acestora. Din
cele 215 de acte administrative pentru care au fost întocmite adrese de procedur
prealabil , pentru un num r de 11 acte administrative s-a propus clasarea procedurilor,
pentru 189 acte autorit ile administra iei publice locale sesizate au dispus m surile
necesare intr rii în legalitate, pentru 9 acte sunt  în  derulare  procedurile  de
modificare/completare/revocare, iar pentru 6 acte administrative s-a solicitat
instan ei de contencios administrativ anularea.

În prezent, stadiul ac iunilor promovate de c tre prefect este urm torul:
- 8 ac iuni au fost admise în fond (în  cinci  cazuri  hot rârile  judec tore ti  au

mas definitive prin nerecurare, într-un caz autoritatea administra iei publice locale a
formulat recurs împotriva hot rârii judec tore ti, iar în dou  cazuri sentin ele nu au fost
înc  comunicate p ilor, solu ia fiind doar postat  pe portalul just.ro);

- 3 ac iuni au fost respinse în fond (pentru o ac iune prefectul fiind în termen de
a formula recurs împotriva hot rârii judec tore ti, iar în dou  cazuri s-a apreciat c  nu
se impune formularea c ilor de atac);

Preciz m c  prin intermediul unei cereri de chemare în judecat  s-a solicitat
instan ei de judecat  anularea unei hot râri adoptat  de un consiliu local, precum i a
unei dispozi ii emis  în aplicarea acelei hot râri.

Obiectiv Rezultate ob inute
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

- au  fost  controlate  din  punct  de  vedere  al
legalit ii un num r de 32.041 acte
administrative ale autorit ilor administra iei
publice locale i 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 221 acte administrative
- 215 proceduri prealabile întocmite (au
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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

fost dispuse m surile necesare pentru 189 acte,
11 proceduri au fost clasate, pentru 9 acte sunt
în derulare procedurile de modificare/
completare  /  revocare,  iar  pentru  6  acte  s-a
solicitat instan ei de contencios administrativ
anularea);
- pentru 6 acte administrative au  fost
formulate direct cereri de chemare în fa a
instan ei de contencios administrativ în scopul
anul rii acestora.

Aspectele de nelegalitate care au f cut necesar  interven ia prefectului, au
privit:

administrarea domeniului public i privat al unit ilor administrativ-teritoriale;
stabilirea impozitelor i taxelor locale;
aprobarea bugetelor locale sau adoptarea unor m suri cu impact asupra
bugetului local;
dispunerea unor m suri referitoare ori în leg tur  cu func iile publice/personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau cu privire la
drepturile salariale acordate personalului din aparatul de specialitate al
primarului;
dispunerea unor m suri în leg tur  cu raporturile de serviciu ale func ionarilor
publici sau cu privire la raporturile de munc  ale personalului contractual;
constituirea unor comisii cu nerespectarea prevederilor legale incidente;
adoptarea unor m suri privind re eaua colar  f  respectarea procedurii
legale;
adoptarea unor acte administrative cu nerespectarea normelor de tehnic
legislativ ;
adoptarea/emiterea unor acte administrative cu dep irea competen ei
materiale;
adoptarea unor acte în lipsa unor avize anterioare conforme;
alegerea viceprimarilor;
stabilirea eronat  a limitelor pentru amenzile contraven ionale sau
individualizarea acestora;
stabilirea  eronat  a  datei  de  intrare  în  vigoare  a  unor  acte  administrative  cu
caracter normativ;
aprobarea Regulamentelor de organizare i func ionare a consiliilor locale f  a
se respecta întru-totul prevederile legale;
aprobarea statutului unit ii administrativ-teritoriale cu nerespectarea
prevederilor legale;
înregistrarea ca acte adoptate de consiliile locale a unor hot râri f  s  fi fost
întrunit cvorumul prev zut de lege pentru adoptarea actului în cauz ;
desemnarea administratorului unei societ i comerciale f  respectarea
procedurii legale;
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modificarea unui act administrativ abrogat expres anterior;
adoptarea unor acte administrative privind respingerea proiectelor de hot râri;

2. Controale dispuse în urma sesiz rilor i audien elor înregistrate în
Institu ia Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fa a
locului

- 10 ac iuni de control realizate de Corpul de control al prefectului
- 10 ac iuni de control realizate de Comisii mixte

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

Pentru atingerea acestui obiectiv în anul 2021 s-au întreprins urm toarele
activit i:

elaborarea de studii i rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în
vigoare, precum i de propuneri privind îmbun irea st rii de legalitate;
participarea al turi de reprezentan i ai serviciilor publice deconcentrate la
ac iuni de verificare, potrivit competen elor, a modului de aplicare i respectare
a actelor normative la nivelul jude ului, în cadrul unor comisii mixte constituite
prin ordin al prefectului;
s-au desf urat ac iuni de îndrumare privind modul de exercitare de c tre
primari a atribu iilor delegate i executate de c tre ace tia în numele statului;
s-au elaborat proiectele unor ordine ale prefectului;

3) Instruirea secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale . Tematic
- num rul întâlnirilor

- num rul circularelor transmise în jude  cu instruc iuni / m suri pentru
aplicare acte normative

Au fost întocmite adrese de îndrumare privind:
- comunicarea num rului de posturi  aferent anului 2021, calculat potrivit

Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, precum i pentru stabilirea unor

suri financiare, cu modific rile i complet rile ulterioare, i celor ale Ordinului
ministrului dezvolt rii, lucr rilor publice i administra iei nr. 338/2021 privind aplicarea
prevederilor  art.  III  alin.  (11)  din  Ordonan a  de  urgen  a  Guvernului  nr.  63/2010
pentru modificarea i completarea Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale,
precum i pentru stabilirea unor m suri financiare;

- solicitarea listei actualizate a informa iilor referitoare la ale ii locali de la nivelul
unit ilor administrativ-teritoriale, inclusiv a jude ului;

- informarea autorit ilor administra iei publice locale cu privire la procedura de
urmat în scopul solicit rii fondurilor necesare pentru efectuarea lucr rilor de refacere a
infrastructurii locale afectate de calamit i naturale;
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- informarea autorit ilor administra iei publice locale referitoare la intrarea în
vigoare a Legii nr. 153/2021, act normativ cu implica ii în procedura de trecere  a unui
bun neînregistrat în cartea funciar  din domeniul public al statului în domeniul public al
unit ii administrativ-teritoriale, precum i în procedura de constituire, în modul de
organizare i func ionare a comisiilor de disciplin  pentru func ionarii publici;

- solicitarea unor informa ii referitoare la gradul de satisfac ie al autorit ilor
administra iei publice locale în ceea ce prive te modul în care Ministerul Dezvolt rii,
Lucr rilor Publice i Administra iei gestioneaz  procesul de îndrumare, sprijinire i
monitorizare în aplicarea corect i unitar  a prevederilor Codului administrativ;

- reiterarea obliga iilor care revin secretarilor generali ai unit ilor administrativ-
teritoriale pe linia controlului de legalitate exercitat de c tre prefect;

- solicitarea datelor de contact ale reprezentan ilor autorit ilor administra iilor
publice locale în scopul comunic rii acestora c tre Administra ia Na ional  a Rezervelor
de Stat i Probleme Speciale;

- în tiin area autorit ilor administra iilor publice locale despre intrarea în vigoare
a Ordinului Prefectului nr. 348/29.10.2021 privind unele m suri pentru exercitarea
controlului de legalitate;

- clarificarea situa iei privind transmiterea actelor administrative prin intermediul
po tei electronice;

- informarea autorit ilor administra iei publice locale cu privire la opera iunile
legate de bunurile apar inând domeniului public pentru finalizarea ac iunii de atestare a
inventarului bunurilor apar inând domeniului public;

4) Reprezentarea Institu iei Prefectului la instan ele judec tore ti (num r
de ac iuni în instan )

Obiectiv specific:
Asigurarea reprezent rii cu profesionalism a institu iei sau
comisiilor în instan ele judec tore ti, în litigiile în care acestea
au calitate procesual

Pentru realizarea acestui obiectiv, Compartimentul reprezentare în instan e i 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 asigurat participarea, în edin ele publice, la unele procese cu grad sporit de
complexitate, prin prezen a juri tilor din compartiment, la termenele stabilite de
instan e;
A constituit dosarele de judecat i le-a înscris în eviden ele speciale (registrul
de cauze i termene);
A formulat r spunsuri la peti iile adresate institu iei, de c tre cet eni.
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În anul 2021, au fost întocmite i comunicate instan elor de judecat
documentele solicitate, s-au formulat întâmpin ri i preciz ri pentru un num r de 797
dosare cu termene de judecat  în anul trecut.

Obiectiv Rezultate ob inute
Participarea la cauzele aflate pe
rolul instan elor i formularea
întâmpin rilor

- s-a asigurat reprezentarea institu iei
într-un num r de 797 dosare aflate pe
rolul instan elor de judecat

5) Activitate de emitere a ordinelor cu caracter individual i/sau
normativ

a. modalitate de lucru pentru întocmirea proiectelor de ordin;
În anul 2021 au fost emise 404 ordine ale prefectului cu caracter individual

i/sau normativ, care au fost comunicate institu iilor i persoanelor interesate, iar cele
de interes public au fost publicate pe pagina de internet a institu iei

- 4 ordine ale prefectului cu caracter normativ
- 400 de ordine cu caracter individual

b. num r ordine cu caracter tehnic i/sau de specialitate - 150;
c. num r de ordine emise de prefect în calitate de pre edinte al

comitetului pentru situa ii de urgen  – 8;
d. num r ordine prin care s-au constituit comisii mixte de verificare –

51;
e. num r ordine prin care s-au constituit comisiile jude ene,municipale,

or ene ti i comunale de fond funciar -58
f. num r ordine privind încetare mandate primari/consilieri locali - 6

6) Activitatea desf urat  de Comisia de disciplin  (num r plângeri
adresate Comisiei de Disciplin )

La secretariatul Comisiei de disciplin  pentru func ionarii publici din cadrul
institu iei prefectului nu a fost înregistrat  în cursul anului 2021 nici o sesizare
referitoare la posibile abateri disciplinare s vâr ite de c tre func ionari din cadrul
aparatului de specialitate al prefectului.

În ceea ce prive te Comisia de disciplin  pentru secretarii unit ilor administrativ
– teritoriale, al c rei pre edinte este secretarul general al jude ului, aceasta s-a întrunit
în cursul anului 2021 în 4 edin e de lucru, în cadrul c rora a fost finalizat
cercetarea  disciplinar  declan at  ca urmare a sesiz rii formulat  de c tre primarul
unei comune cu privire la s vâr irea, de c tre secretarul general al respectivei comune,
a unei fapte care poate avea caracterul unei abateri disciplinare, comisia dispunând
clasarea procedurii i a fost analizat  o alt  sesizare formulat  de c tre prefectul
jude ului Neam , prin intermediul corpului de control, cu privire la s vâr irea, de c tre
secretarul general al unei comune, a unor fapte ce pot avea caracterul unor abateri
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disciplinare, cercetare suspendat  datorit  faptului c  toate aspectele sesizate în
raportul  corpului  de  control  al  prefectului  fac  obiectul  unui  dosar  penal  înregistrat  la
Parchetul de pe lâng  Judec toria Piatra Neam . Procedura angaj rii r spunderii
disciplinare, în acest ultim caz, va fi reluat  în momentul dispunerii clas rii ori renun rii
la urm rirea penal  sau pân  la data la care instan a judec toreasc  dispune achitarea,
renun area la aplicarea pedepsei, amânarea aplic rii pedepsei sau încetarea procesului
penal,  în  conformitate  cu  art.  492  alin.  (9)  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ, cu modific rile i complet rile ulterioare.

7) Activitatea desf urat  de Comisia jude ean  pentru atribuirea de
denumiri (num r întâlniri de lucru, num r de avize)

Comisia Jude ean  de Atribuire de Denumiri Neam  s-a reunit în cursul anului
2021 în 4 edin e, în cursul c rora au fost analizate documenta iile care au stat la baza
emiterii a patru avize favorabile.

8) Activitatea de Contencios administrativ (num r de ac iuni în instan a
de contencios administrativ)

În cursul anului 2021 au fost înregistrate pe rolul instan ei de contencios
administrativ un num r de 20 ac iuni, din care:

- 11 ac iuni promovate de c tre prefectul jude ului în vederea anul rii
unor acte administrative adoptate de autorit ile administrative
executive ale unor unit i administrativ-teritoriale cu înc lcarea
prevederilor legale;

- 1 ac iune promovat  de c tre prefectul jude ului în vederea anul rii
unei autoriza ii de construire;

- 5 ac iuni având ca obiect „anulare act administrativ”, promovate de
persoane fizice/juridice;

- 3 ac iuni având ca obiect „suspendare act administrativ”, promovate
de persoane fizice/juridice;

În prezent 2 cauze se afl  înc  pe rolul instan ei de fond, 2 în fa a instan elor de
recurs, 5 cauze au fost solu ionate cu decizii definitive prin nerecurare în favoarea
prefectului, 2 cauze au fost admise în fa a instan ei de fond, dar nu a fost comunicat
motivarea hot rârilor, în 3 cauze solu ia a fost în defavoarea prefectului (pentru 1 cauz
nu este împlinit termenul de declarare a recursului, iar 2 au r mas definitive prin
nerecurare), 2 cauze au fost solu ionate cu hot râri în defavoarea reclaman ilor
persoane fiice/juridice, 3 cauze au fost solu ionate cu hot râri definitive prin nerecurare
în favoarea reclamantului persoan  fizic /juridic , iar pentru 1 cauz  solu ionat  în
favoarea reclamantului persoan  juridic  nu a fost comunicat  motivarea hot rârii.
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D. Urm rirea aplic rii 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 (L 10/2001)

1) Aplicarea legilor fondului funciar
- num r edin e fond funciar
- num r hot râri ale Comisiei de fond funciar
- num r ordine de proprietate emise de prefect
- num r titluri de proprietate emise
- num r peti ii solu ionate

Pentru atingerea acestui obiectiv, Colectivul de sprijin al Comisiei jude ene pentru
stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor i Compartimentul
reprezentare în instan e i 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 i transmis hot rârile Comisiei Jude ene, comisiilor locale,
precum i altor institu ii cu atribu iuni în  aplicarea legilor funciare;
Au întocmit situa ii statistice cu privire la stadiul aplic rii legilor fondului
funciar.

- au avut  loc 4 edin e ale Comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privat  asupra terenurilor;

- s-au adoptat în comisia jude ean  212  de  hot râri, fiind analizate i
solu ionate peste 605 de cazuri;

- au fost restituite comisiilor locale de fond funciar, în vederea complet rii, un
num r de aproximativ 250 documenta ii;

- au fost modificate, pe cale administrativ , un num r de 174 titluri de
proprietate, în baza hot rârii Comisiei Jude ene nr. 10739/29.09.2016;

- au fost emise 619 de titluri de proprietate, din care 410 pentru
suprafe e agricole i 209 pentru terenuri cu vegeta ie forestier ;

- au fost emise 46 de ordine ale prefectului în  baza  prevederilor  art.  36
(6) din Legea 18/1991 a fondului funciar;

- au fost solu ionate un num r de 110 de peti ii având ca obiect probleme
de fond funciar.

Aplica ia implementat  în anul 2019 care reflect  atât activitatea Comisiei
jude ene pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor cât i a
colectivului de lucru care sprijin  activitatea comisiei,permi ând identificarea, de c tre
persoanele interesate, a stadiului de solu ionare a documenta iilor înaintate i
înregistrate la comisia jude ean  de fond funciar, func ioneaz  eficient.
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Obiectiv Rezultate ob inute
Convocarea edin 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  4  edin e  ale  Comisiei
jude ene de fond funciar
- 212 hot râri adoptate prin care au fost
solu ionate favorabil peste 570 de
documenta ii
-  au  fost emise 619 titluri noi de
proprietate i au fost modificate un num r
de 174 titluri de proprietate

2) Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada martie 1945-22 decembrie 1989

În ceea ce prive te notific rile solu ionate prin acte ale autorit ilor administra iei
publice locale au fost predate Autorit ii Na ionale pentru Restituirea Propriet ilor un
num r de 2 dosare întocmite de prim rii în baza notific rilor formulate de persoanele
îndrept ite.

E.  Activitatea serviciilor publice deconcentrate

Obiective specifice:
1. Eficientizarea monitoriz rii activit ii serviciilor publice deconcentrate;
2. Armonizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate i implementarea

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

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

a. Monitorizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate (num r
institu ii)

- modalitate de lucru, periodicitatea colect rii informa iilor
- deficien e constatate, m suri propuse, inform ri adresate

prefectului

Activit i desf urate pentru atingerea acestui obiectiv:
Monitorizarea s-a realizat prin compartimentul de specialitate al institu iei, în

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

a) rapoarte lunare, trimestriale i semestriale
b) ac iuni ale serviciilor publice deconcentrate, dispuse prin ordin

al prefectului:
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S-au emis de la începutul anului 51 de ordine ale prefectului pentru
constituirea unor comisii mixte de evaluare / verificare / control, 21 dintre acestea
având ca obiect de activitate evaluarea unor situa ii de pericol, inclusiv inventarierea
pagubelor produse de fenomenele meteo periculoase (inunda ii, alunec ri de teren,
siguran a unor construc ii, secet , secet  pedologic  etc.). Un num r de 7 comisii au
evaluat situa ia din focarele de pest  porcina african .

Comisiile mixte s-au implicat în verificarea:
- unor peti ii i sesiz ri;
- modului de salubrizare a localit ilor i cursurilor de ap ;
- modului de respectare a m surilor dispuse prin hot râri ale Comitetului Jude ean
pentru Situa ii de Urgen , privind alunec rile de teren;
- modului în care au fost utilizate fondurile alocate i au fost realizate lucr rile de
refacere a infrastructurii, de c tre unit ile administrativ-teritoriale afectate de
calamit ile naturale, din sumele acordate din Fondul de interven ie la dispozi ia
Guvernului
- stadiului preg tirilor pentru iarn , de c tre administratorii drumurilor na ionale,
jude ene i comunale;
- modul de respectare a prevederilor legale privind prevenirea i combaterea
pandemiei provocat  de virusul COVID-19.

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

Gestionarea m surilor pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei;
Stabilirea m surilor pentru derularea în jude  a Programului Opera ional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD;
Programul pentru salubrizarea localit ilor, cursurilor de ap i c ilor de
comunica ie din jude ;
Gestionarea fenomenelor ce pot ap rea pe perioada sezonului rece;
Stabilirea de m suri pentru cre terea gradului de siguran  în coli;
Gestionarea situa iilor de urgen  produse pe drumurile na ionale i de interes
local pe timpul sezonului de iarn ;
Programul de m suri pentru diminuarea poten ialelor efecte negative ale
fenomenului de z por pe râul Bistri a.

e) întâlniri periodice în comisii i comitete

b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor i 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 speciali tii care formeaz  acest grup;  în
anul 2021 au fost acordate 26 de avize consultative pe proiectele de buget i/sau
situa iile financiare.
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1. Activitatea Colegiului Prefectural
             Armonizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate i implementarea
programelor, politicilor, strategiilor i planurilor de ac iune ale Guvernului s-a f cut,
preponderent, prin intermediul Colegiului prefectural.

La nivelul jude ului Neam , Colegiul s-a întrunit în anul 2021 de 7 ori:
- a fost supus aprob rii membrilor colegiului Planul de ac iuni pentru

realizarea obiectivelor din programul de guvernare, la nivelul jude ului,
precum i tematica i subiectele de pe ordinea de zi a Colegiului
prefectural pentru anul 2021;

- au fost prezentate inform ri privind modul de realizare a atribu iilor din
domeniul  de  competen  a  serviciilor  publice  deconcentrate,  stadiul
implement rii programelor, politicilor, strategiilor i planurilor de ac iune
la nivelul jude ului;

- prezentarea nevoilor i dificult ilor cu care se confrunt  serviciile publice
deconcentrate i m surile propuse în vederea îmbun irii activit ii
acestora.

- Num rul edin elor de lucru – 7
- Num rul hot rârilor adoptate – 2
- Num rul serviciilor publice deconcentrate membre de drept în

Colegiul prefectural i al invita ilor cu statut permanent 11/20

Luna Ordinea de zi Observa ii
Februarie Aprobarea Planului de ac iuni pe anul

2021 pentru realizarea obiectivelor din
Programul de Guvernare
Aprobarea tematicii i subiectelor de pe
ordinea de zi a Colegiului prefectural
pentru anul 2021

- Hot rârea nr. 1 din
22.02.2021  privind
tematica orientativ  a
ordinii de zi a
edin elor Colegiului

prefectural Neam  în
anul 2021;
- Hot rârea nr. 2 din
22.02.2021  privind
aprobarea Planului
de ac iuni pentru
realizarea obiectivelor
din Programul de
Guvernare la nivelul
jude ului Neam .
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Martie Informare privind modul de realizare a
atribu iilor din domeniul de competen
a Agen iei Jude ene de Pl i i Inspec ie
Social
Prezentarea i analizarea stadiului
implement rii programelor, politicilor,
strategiilor i planurilor de ac iune la
nivelul jude ului, de c tre Agen ia de
Pl i i Interven ie pentru Agricultur
Prezentarea nevoilor i dificult ilor cu
care se confrunt  Inspectoratul
Teritorial de Munc i m surile propuse
în vederea îmbun irii activit ii

Nu sunt observa ii.

Aprilie Informare privind modul de realizare a
atribu iilor din domeniul de competen
a Direc iei Jude ene pentru Cultur
Prezentarea i analizarea stadiului
implement rii programelor, politicilor,
strategiilor i planurilor de ac iune la
nivelul jude ului, de c tre Oficiul
Jude ean pentru Finan area Investi iilor
Rurale
Prezentarea nevoilor i dificult ilor cu
care se confrunt  Direc ia Regional  de
Statistic i m surile propuse în vederea
îmbun irii activit ii

Nu sunt observa ii.

Mai Informare privind modul de realizare a
atribu iilor din domeniul de competen
a Direc iei Jude ene pentru Tineret i
Sport
Prezentarea i analizarea stadiului
implement rii programelor, politicilor,
strategiilor i planurilor de ac iune la
nivelul jude ului, de c tre Direc ia Silvic
Prezentarea nevoilor i dificult ilor cu
care se confrunt  Casa Jude ean  de
Asigur ri de S tate i m surile
propuse în vederea îmbun irii
activit ii

Nu sunt observa ii.

Iunie Informare privind modul de realizare a
atribu iilor din domeniul de competen
a Direc iei Jude ene pentru Agricultur
Prezentarea i analizarea stadiului

Nu sunt observa ii.
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implement rii programelor, politicilor,
strategiilor i planurilor de ac iune la
nivelul jude ului, de c tre Casa
Jude ean  de Pensii
Prezentarea nevoilor i dificult ilor cu
care se confrunt  Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar i m surile
propuse în vederea îmbun irii
activit ii

Iulie Informare privind modul de realizare a
atribu iilor din domeniul de competen
a Agen iei Jude ene pentru Ocuparea
For ei de Munc
Prezentarea i analizarea stadiului
implement rii programelor, politicilor,
strategiilor i planurilor de ac iune la
nivelul jude ului, de c tre Biroul Vamal
de Interior Neam
Prezentarea nevoilor i dificult ilor cu
care se confrunt  Garda Forestier
Neam i m surile propuse în vederea
îmbun irii activit ii

Nu sunt observa ii.

August Informare privind modul de realizare a
atribu iilor din domeniul de competen
a Inspectoratului Teritorial pentru
Calitatea Semin elor i a Materialului

ditor
Prezentarea i analizarea stadiului
implement rii programelor, politicilor,
strategiilor i planurilor de ac iune la
nivelul jude ului, de c tre Administra ia
Jude ean  a Finan elor Publice
Prezentarea nevoilor i dificult ilor cu
care se confrunt  Sistemul de
Gospod rire a Apelor i m surile
propuse în vederea îmbun irii
activit ii

Nu sunt observa ii.

Au prezentat inform ri în edin ele Colegiului Prefectural urm toarele servicii
publice deconcentrate: Agen ia Jude ean  de Pl i i Inspec ie Social , Agen ia de Pl i
i Interven ie pentru Agricultur , Inspectoratul Teritorial de Munc , Direc ia Jude ean

pentru Cultur , Oficiul Jude ean pentru Finan area Investi iilor Rurale, Direc ia
Regional  de Statistic , Direc ia Jude ean  pentru Tineret i Sport, Direc ia Silvic , Casa
Jude ean  de Asigur ri de S tate, Direc ia Jude ean  pentru Agricultur , Casa
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Jude ean  de Pensii, Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar , Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea For ei de Munc , Biroul Vamal de Interior Neam , Garda Forestier
Neam , Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor i a Materialului S ditor,
Administra ia Jude ean  a Finan elor Publice, Sistemul de Gospod rire a Apelor

- Num rul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de
activitate în cadrul edin elor de lucru ale Colegiului prefectural: 18

- Num rul inform rilor adresate prefectului referitoare la modul de
realizare a m surilor cuprinse în hot rârile colegiului prefectural: 2 (o
monitorizare a stadiului realiz rii m surilor din Planul de ac iuni privind
realizarea obiectivelor din Programul de guvernare la nivelul jude ului i
inform ri privind modul de realizare a atribu iilor din domeniul de
competen  a serviciilor publice deconcentrate, stadiul implement rii
programelor, politicilor, strategiilor i planurilor de ac iune la nivelul
jude ului, m surile propuse în vederea îmbun irii activit ii)

Colegiul prefectural Rezultate ob inute
Întâlniri lunare ale Colegiului
Prefectural

7 edin e de lucru

Analizarea unor probleme de interes
i stabilirea de m suri pentru

îmbun irea activit ii în domeniul
analizat

4  tematici dezb tute
18 servicii publice deconcentrate au
prezentat rapoarte
11 servicii publice deconcentrate
membre de drept ale Colegiului
prefectural
20 persoane cu statut de invitat
permanent

Stabilirea de m suri pentru
îmbun irea activit ii prin
hot râri ale Colegiului Prefectural

2 hot râri ale Colegiului Prefectural

2. Activitatea Comisiei de Dialog Social;

Colaborarea cu serviciile  publice deconcentrate, organiza iile
sindicale i patronale din jude  în vederea asigur rii unui climat de pace
social , prevenire i mediere a conflictelor sociale
Activit i desf urate pentru atingerea acestui obiectiv
      În cursul anului 2021, activitatea Comisiei de Dialog Social s-a concretizat în:

- 1 reuniune, organizat  conform prevederilor legale, fiind convocat
pentru dezbaterea urm toarelor teme:

aplicarea Legii nr. 153/2017 – legea cadru privind salarizarea
personalului pl tit din fonduri publice;
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stabilirea sporului de condi ii prin raportare la salariul de baz
aflat în plat ;
acordarea stimulentului de risc salaria ilor din asisten a social

3. Ac iuni de protest – num r, aspecte referitoare la gestionarea
protestelor

- O ac iune de protest, organizat  de reprezentan ii Confedera iei Na ionale
Sindicale „Cartel Alfa” – Uniunea Sindical  Teritorial  Filiala Neam , privind
nemul umirile legate de salarizarea anumitor categorii profesionale bugetare,
deblocarea negocierilor colective, aplicarea corect  a legisla iei, servicii publice de
calitate, pensii echitabile.

- O ac iune de protest, organizat  de reprezentan ii Uniunii Sindicale Sanitas
Neam , membru al Federa iei Sanitas din România, privind principalele probleme cu
care se confrunt  sistemul public de s tate i asisten  social . Solicit rile sindicatului
au fost înaintate Ministerului S ii i Guvernului României.

-  O  ac iune  de  protest,  organizat  de  reprezentan ii  Sindicatului  Liber  al
Lucr torilor din Înv mânt i Cercetare tiin ific  Neam , privind principalele
revendic ri referitoare la salarizarea personalului din înv mânt, precum i
nemul umirea personalului didactic implicat în modul de realizare a test rii cu teste
rapide antigen din saliv . Solicit rile sindicatului au fost înaintate Guvernului României,
respectiv Inspectoratului colar Jude ean Neam .

- O ac iune de protest, organizat  de reprezentan ii sindicatului poli tilor
”Europol” Filiala Neam , cu revendic ri privind refuzul factorilor responsabili din
Ministerul Afacerilor Interne de a elabora o legisla ie favorabil  poli tilor.

4. Activitatea Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice (CCDCPPV)

În contextul pandemiei creat  de r spândirea virusului SARS-CoV-2 i inând cont
de m surile de combatere luate prin actele normative, edin ele Comitetului Consultativ
de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice nu s-au putut desf ura cu
participare efectiv . inând cont de faptul c  persoanele vârstnice nu au suficiente
cuno tin e i abilit i în comunicarea on-line, dar i din cauza lipsei aparaturii necesare
desf ur rii edin elor de lucru în acest mod, întâlnirile lunare nu au putut fi organizate.

F. Servicii comunitare de utilit i publice
Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilit i Publice – au fost

urm rite m surile dispuse la nivelul unit ilor administrativ teritoriale pentru cre terea
calit ii serviciilor în domeniul utilit ilor publice.

 G. Managementul situa iilor de urgen

În domeniul situa iilor de urgen , obiectivul   prioritar  a  fost  acela  de  a
asigura îndeplinirea atribu iilor ce revin prefectului în calitate de pre edinte al
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Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  pentru gestionarea situa iilor de
urgen .

În realizarea acestui obiectiv, men ion m principale rezultate ob inute:
- întocmirea documentelor de planificare i organizarea activit ii pentru anul

2021;
- m suri pentru întocmirea, respectiv reactualizarea, de c tre institu iile i

organismele abilitate (în special Inspectoratul jude ean pentru Situa ii de Urgen i
Comitetele Locale pentru Situa ii de Urgen ), a Planurilor de ap rare i 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 i coordonarea ac iunilor desf urate pentru prevenirea i
combaterea fenomenelor hidro-meteorologice periculoase (polei, inunda ii, secet
pedologic , canicul ), precum i a evenimentelor deosebite ce puteau genera situa ii de
urgen  (incendii, accidente grave, etc);

- gestionarea situa iei de urgen  determinat  de poluarea râului Bicaz;
- îmbun irea colabor rii cu celelalte entit i implicate în gestionarea situa iilor

de urgen .

Cea mai important  parte a activit ii desf urat  de Comitetul
Jude ean pentru Situa ii de Urgen  în anul trecut s-a referit la coordonarea
implement rii, la nivelul jude ului i al localit ilor, a m surilor care se aplic
pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum
i la protejarea popula iei fa  de efectele situa iilor de urgen , limitarea

pagubelor materiale i refacerea obiectivelor afectate de dezastre.

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

Ac iunile desf urate în anul 2021 pentru atingerea obiectivului specific, au
urm rit prevenirea popula iei i 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 i 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 i la sediul Institu iei Prefectului, la
avertizare.
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Toate cele 380 inform ri/aten ion ri/avertiz ri hidrometeorologice au fost
transmise c tre comitetele locale pentru situa ii de urgen , în vederea
în tiin rii, avertiz rii i alarm rii popula iei din zonele de risc.
În conformitate cu Hot rârea CJSU nr. 75 din 27.07.2021, privind aprobarea
Listei obiectivelor afectate de calamit ile naturale produse pe teritoriul
jude ului Neam  în perioada mai - iulie 2021 i necesarul de fonduri pentru
înl turarea efectelor acestora, Hot rârea CJSU nr. 77 din 10.08.2021, privind
aprobarea Complet rii Listei obiectivelor afectate de calamit ile naturale
produse pe teritoriul jude ului Neam  în a doua jum tate a lunii iulie 2021 i
necesarul de fonduri pentru înl turarea efectelor acestora, au fost
centralizate pagubele produse în urma manifest rii fenomenelor
hidrometeorologice periculoase i au fost înaintate c tre Guvernul României,
Note  de  fundamentare  i  Proiecte  de  Hot râre  de  Guvern  privind  alocarea
unei sume din Fondul de interven ie la dispozi ia Guvernului, prev zut în
bugetul de stat pentru anul 2021, pentru unit i administrativ-teritoriale din
jude ul Neam , afectate de calamit i naturale.
A fost realizat  reinventarierea alunec rilor de teren manifestate la nivelul
jude ului Neam  în perioada 2016-2020.

1. Num rul edin elor Comitetului Jude ean pentru Situa ii de
Urgen  - 86

2. Num rul hot rârilor adoptate -117
3. Num rul ordinelor emise de c tre prefect pe linia gestion rii

situa iilor de urgen

Prefectul jude ului, prin 21 de ordine emise, a constituit comisii mixte, care s-
au deplasat în zonele afectate pentru inventarierea i evaluarea pagubelor produse în
urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

4. Planuri aprobate

Concep ii i planuri; exerci ii pentru situa ii de urgen ;
a)  - Concep ia i planul de desf urare a exerci iului intern de cooperare cu

for e  i  mijloace  în  teren  cu  TEMA:  „Activitatea Inspectoratului pentru Situa ii de
Urgen  „PETRODAVA” al jude ului Neam  în cooperare cu alte componente ale
sistemului  de  management  al  situa iilor  de  urgen  la  producerea  unui  incendiu  la  o
unitate Hotelier  din sta iunea Dur u i aplicarea Planului Ro u de Interven ie al
jude ului Neam ” – 22.03.2021;

b)  - Concep ia i planul de desf urare a exerci iului intern de cooperare cu
for e  i  mijloace  în  teren  cu  TEMA:  „Activitatea Inspectoratului pentru Situa ii de
Urgen  „PETRODAVA” al jude ului Neam  în cooperare cu alte componente ale
sistemului de management al situa iilor de urgen  la producerea unui incendiu produs
la Pia a Central  din Municipiul Piatra Neam i aplicarea Planului Ro u de Interven ie al
jude ului Neam ” – 17.08.2021;
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c) Concep ia i planul de desf urare a exerci iului intern de conducere f
for e  i  mijloace  în  teren  cu  TEMA:  „Activitatea Inspectoratului pentru Situa ii de
Urgen  „PETRODAVA” al jude ului Neam  în cooperare cu alte componente ale
sistemului de management al situa iilor de urgen  la producerea unui incendiu urmat
de  explozie  la  S.C.  KÖBER  S.R.L.  Dumbrava  Ro ie  i  aplicarea  Planului  Ro u  de
Interven ie al jude ului Neam ” – 21.10.2021;

d) Concep ia i planul de desf urare a exerci iului intern de conducere f
for e i mijloace în teren cu TEMA: „Verificarea fluxului informa ional organizat la nivelul
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  al jude ului Neam , la producerea
inunda iilor în bazinul hidrografic al râului Moldova, jude ul Neam ” – 06.10.2021.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administra iei i internelor nr.
1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i asigurarea
activit ii de în tiin are, avertizare, prealarmare i alarmare în situa ii de urgen , în
anul 2021 au fost planificate un num r de 23 de antrenamente de în tiin are a
comitetelor jude ene/locale, a institu iilor publice i  a operatorilor economici surs  de
risc.

Ordine de prefect:
- În conformitate cu Ordinul prefectului nr. 26 din 22.01.2021 pentru

aprobarea planific rii preg tirii în domeniul situa iilor de urgen  a personalului cu
func ii de conducere din administra ia public  local , servicii descentralizate i
deconcentrate în anul 2021, la Centrul Zonal de Preg tire de Protec ie Civil  Bac u, au
fost planificate 59 de persoane cu func ii de conducere i atribu ii în domeniul situa iilor
de urgen  din administra ia public  local .

- În baza Ordinul prefectului nr. 38 din 02.02.2021 privind Activit ile ce
urmeaz  a se desf ura de c tre Serviciile Voluntare pentru Situa ii de
Urgen  din jude ul Neam  în anul 2021, personalul Serviciului Preg tire pentru
Interven ie i Rezilien a Comunit ilor a organizat i desf urat un program comun de
preg tire a membrilor serviciilor voluntare i a personalului serviciilor profesioniste,
pentru îmbun irea activit ilor de interven ie în situa ii de urgen , a modului de
lucru cu echipamentele i accesoriile utilizate în cadrul opera iunilor pentru interven ie,
precum i a regulilor ce trebuie respectate pe parcursul interven iilor în situa ii de
urgen .

Aceste activit i s-au desf urat pe grupe de 3 - 4 servicii voluntare, fiind
desf urate cu preponderen  la remizele S.V.S.U. dotate cu autospeciale sau în
subunit ile de interven ie. La aceste activit i au participat efii S.V.S.U., care au
asigurat prezen a a minim 5 voluntari echipa i în inut  de interven ie (costum de
protec ie, casc , centur  de siguran , m nu i de interven ie) din cadrul serviciului
voluntar pentru situa ii de urgen . În aceste activit i au fost angrena i 448 voluntari.
- Ordinul prefectului nr. 37 din 29.01.2021 pentru aprobarea Planului de preg tire
în domeniul situa iilor de urgen  în anul 2021;

- Ordinul prefectului privind constituirea unei comisii pentru verificarea modului în
care au fost salubrizate cursurile de ap , precum i realiz rii i între inerii an urilor i
rigolelor în localit i, pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari;
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- Procesul verbal privind ac iunea de verificare a modului în care au fost
salubrizate cursurile de ap i au fost realizate i între inute an urile i rigolele în
localit i, pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari;

- Ordine de Prefect privind evaluarea i inventarierea pagubelor produse ca urmare
a manifest rii fenomenelor hidrometeorologice periculoase (21 de ordine adoptate de
prefect)

- Ordine de prefect privind reorganizarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de
Urgen i a Grupurilor de Suport Tehnic;

- Ordine de prefect privind reorganizarea Grupului de lucru pentru derularea
Programului Opera ional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD în jude ul Neam ;

- Ordine de prefect privind constituirea de comisii mixte pentru verificarea tehnicii
de interven ie i stocurile de materiale antiderapante, la nivelul jude ului Neam ;

- Ordin de prefect privind constituirea unei comisii mixte de verificare a modului în
care au fost utilizate fondurile alocate i au fost realizate lucr rile de refacere a
infrastructurii, de c tre unit ile administrativ-teritoriale afectate de calamit ile
naturale, din sumele acordate din Fondul de interven ie la dispozi ia Guvernului.

5. suri dispuse în baza ordinelor i dispozi iilor CNSU, a conducerii
MAI, rezultate în urma particip rii la videoconferin e i ac iuni
executate pe timpul producerii situa iilor de urgen

În anul 2021, prevenirea situa iilor de urgen  la nivelul jude ului Neam  a
constat în adoptarea de c tre comitetul jude ean a urm toarelor ac iuni i m suri cu
caracter proactiv:

au fost întocmite/actualizate planurile de ap rare i interven ie la nivel
jude ean specifice diferitelor tipurilor de risc;

în vederea preg tirii pentru sezonul rece, au fost organizate activit ile
referitoare la prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor f  ad post i a celor
care locuiesc în spa ii neînc lzite;

au fost verificate stocurile de materiale chimice i antiderapante, utilajele,
echipamentele i mijloacele specifice pentru prevenirea i combaterea poleiului i a
înz pezirii drumurilor, precum i pentru desz pezirea acestora;

a fost preg tit spa iul în care î i poate desf ura activitatea Comandamentul
opera ional jude ean pentru gestionarea situa iilor de urgen  specifice perioadei de
iarn ;

avertiz rile i/sau aten ion rile hidro-meteorologice primite au fost retransmise
tre comitetele locale pentru situa ii de urgen , în completarea acestora fiind trasate

sarcini constând în adoptarea de m suri pentru prevenirea i limitarea efectelor
situa iilor de urgen ;

a fost verificat  instituirea serviciului de permanen  la sediile prim riilor;
a fost coordonat  salvarea persoanelor i a animalelor surprinse de viituri;
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s-a intervenit cu for e i mijloace pentru evacuarea apei din gospod riile
popula iei;

a fost asigurat  asisten a medical  de urgen ;
au fost localizate i lichidate incendiile;
a  fost  coordonat  salvarea  persoanelor  blocate  în  ma ini  ca  urmare  a

înz pezirii c ilor de comunica ii rutiere;
au fost identificate i transportate în spa iile special amenajate persoanele f

ad post, pentru prevenirea deceselor prin hipotermie, în conformitate cu prevederile
procedurii specifice pe perioada sezonului rece;

a fost monitorizat  viabilitatea drumurilor în perioada manifest rii fenomenelor
meteorologice specifice sezonului rece;

personal specializat din cadrul S.G.A. Neam , I.S.U. Neam i din cadrul
Comitetelor Locale pentru Situa ii de Urgen  Borca, Farca a i Poiana Teiului a
monitorizat în permanen  evolu ia fenomenului de z por pe cursul râului Bistri a;

s-au pus în aplicare planurile operative de interven ie;
a fost organizat i coordonat  activitatea la nivel jude ului Neam  cu privire la

gestionarea situa iilor de urgen  generate de virusul SARS-Cov 2.
Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam i comitetele locale pentru situa ii
de urgen i-au desf urat activitatea preponderent în sistem on-line; în situa iile în
care s-a impus convocarea prin prezen  fizic , aceasta s-a realizat cu respectarea

surilor de distan are social , în vederea analiz rii situa iilor de urgen  ap rute,
precum i adopt rii de m suri pentru prevenirea i limitarea efectelor situa iilor de
urgen .

6. Ac iuni întreprinse i m suri dispuse în contextul gestion rii
pandemiei generate de noul Coronavirus SARS-CoV-2

Centrul Jude ean de Conducere i Coordonare a Interven iei Neam  este înfiin at
din anul 2007, în cadrul Inspectoratului Pentru Situa ii de Urgen  Neam . Organizarea
CJCCI este reglementat  prin Regulamentul privind gestionarea situa iilor de urgen
specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administra iei i Internelor, aprobat
prin Ordinul Ministrului Administra ie i Internelor nr. 181 din 2010.

Pân  în anul 2020, Centrul Jude ean de Conducere i Coordonare a Interven iei
Neam , a fost completat cu personal din cadrul altor institu ii doar pe timpul desf ur rii
exerci iilor  de  tip  SEISM,  organizate  de  c tre  Inspectoratul  General  pentru  Situa ii  de
Urgen .

În anul 2020, ca urmare a manifest rii situa iilor de urgen  generate de virusul
SARS-COV-2, CJCCI Neam , care activeaz  la nivel galben-alert , fiind încadrat cu
personal din cadrul Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  “PETRODAVA”, a trecut la
nivel portocaliu-activare par ial, încadrarea acestuia fiind completat  cu personal din
cadrul institu iilor cu atribu ii în gestionarea situa iilor de urgen  generate de epidemii /
pandemii, respective Inspectoratul de Poli ie Jude ean Neam , Inspectoratul Jude ean
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de Jandarmi Neam , Direc ia de S tate Public  Neam , Direc ia Sanitar  – Veterinar
i pentru Siguran a Alimentelor Neam i Ministerul Ap rii Na ionale.

Completarea CJCCI Neam  s-a realizat având în vederea urm toarele prevederi
legislative:

prevederilor art. 14 din H.G. nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul
tipurilor de risc;

Ordinele Comandantului Ac iunii privind coordonarea i conducerea, la
nivel na ional, a ac iunilor de prevenire i gestionare a situa iilor de urgen  determinate
de manifestarea noului coronavirus SARS-Cov-2.

În baza prevederilor de mai sus, la nivel jude ean, în anul 2021 au fost emise
urm toarele acte de reglementare:

Ordinul Prefectului nr. 1 din 08.01.2021 Completare la ordinul privind
coordonarea i conducerea, la nivel jude ean, a ac iunilor de prevenire i gestionare a
situa iilor de urgen  determinate de manifestarea noului coronavirus SARS-CoV-2;

Ordinul  Prefectului  nr.  182  din  17.12.2021  referitor  la  COMPLETARE  LA
ORDINUL privind coordonarea i conducerea, la nivel na ional, a ac iunilor de prevenire
i gestionare a situa iilor de urgen  determinate de manifestarea noului coronavirus

SARS-CoV-2, sarcinile i responsabilit ile nucleului de coordonare a vaccin rii din cadrul
CJCCI Neam .

Activitatea CJCCI Neam  a constat în principal în coordonarea, monitorizarea i
gestionarea tuturor activit ilor generate de manifestarea virusului SARS-COV-2, fiind
încadrat permanente, 24/7.

În  vederea  încadr rii  turelor  din  CJCCI  Neam ,  din  cadrul  ISU  Neam  au
executat servicii ofi eri i subofi eri din structurile de la re edin a unit ii. În anul 2021
au fost transmise în total un num r de aproximativ 6570 raport ri i centraliz ri c tre
Centrul Na ional de Conducere i Coordonare a Interven iei, reprezentând o medie de
18 /zi. În afara raport rilor curente, care se realizeaz  prin sisteme informatice ale MAI
dar i prin internet, la nivelul CJCCI Neam  s-au centralizat i analizat date privind
emiterea a aproximativ 1860 decizii / avize de întrerupere a m surilor privind
izolarea / carantinarea persoanelor fa  de care s-au dispus astfel de m suri, conform
excep iilor prev zute în legisla ie.

Activitatea Centrului de Coordonare i Conducere a Interven iei Neam  este
coordonat  de c tre Prefectul Jude ului Neam .

În anul 2021 au fost adoptate un num r de 117 de hot râri ale Comitetului
Jude ean  pentru  Situa ii  de  Urgen  Neam  din  care  101  hot râri  au  stabilit  m suri
pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei  de COVID-19.

Pe perioada st rii de alert  pe teritoriul României, în contextul pandemiei de
COVID-19,  au fost întreprinse urm toarele:

a fost opera ionalizat  activitatea Centrului Jude ean de Coordonare i
Conducere a Interven iei;

a fost aprobat i actualizat  periodic lista spa iilor necesare pentru
carantinarea persoanelor;
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au fost stabilite m suri pentru verificarea respect rii obliga iilor de izolare de
tre persoanele carantinate/aflate în izolare;

 s-au organizat întâlniri cu managerii unit ilor medicale pentru stabilirea unor
suri organizatorice;

au fost întocmite actele administrative i coresponden ele necesare pentru
delegarea / deta area personalului medical;

au fost stabilite i comunicate m surile ce revin în sarcina autorit ilor
administra iei publice locale;

centralizarea i inerea eviden ei necesarului de echipamente de protec ie i
dezinfectan i comunicat de institu iile publice cu activitatea în domeniul prevenirii i
combaterii pandemiei;

centralizarea i inerea eviden ei necesarului de medicamente, materiale
sanitare i aparatur  medical  comunicat de unit ile medicale;

au fost dispuse m suri pentru verificarea modului de respectare a m surilor de
prevenire a infect rii cu SRAS-CoV2;

a fost aprobat, în baza propunerilor Inspectoratului colar Jude ean, cu avizul
Direc iei de S tate Public , scenariul de func ionare pentru fiecare unitate de
înv mânt din jude ul Neam , pentru începutul anului colar 2021 – 2022;

a fost analizat , în baza inform rilor primite de la Direc ia de S tate Public ,
inciden a  cazurilor  de  infectare  în  localit ile  jude ului  i,  în  func ie  de  limitele  de
inciden , au fost dispuse m surile corespunz toare;

au fost demarate ac iunile organizatorice pentru Campania de vaccinare
împotriva virusului COVID-19.

Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor

Activitatea comitetului a vizat analizarea i gestionara situa iilor în care au fost
confirmate focare de pest  porcin  african  la animale s lbatice sau domestice.

Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor s-a întrunit în 21 edin e, pentru a
aproba planurile de m suri pentru eradicarea pestei porcine africane la mistre i/porci
domestici, care au cuprins m suri ferme i restrictive pentru prevenirea apari iei PPA la
nivelul localit ilor din jude  aflate în zona de protec ie i  de supraveghere, accentuând

 to i factorii de decizie trebuie s  se implice rapid i responsabil  pentru a evita/limita
apari ia i r spândirea focarului de boal .

Au  fost  emise,  în  baza  prevederilor  legale  aplicabile  în  domeniu,  7  ordine  ale
prefectului prin care au fost constituite comisii de evaluare a animalelor din exploata iile
afectate, unde au fost înregistrate suspiciunile de pest  porcin  african .

H. Monitorizarea activit ilor desf urate în jude  pentru asigurarea
ordinii publice

Institu ia noastr  a asigurat o bun  conlucrare cu unit ile responsabile din
subordinea Ministerului Afacerilor Interne la elaborarea i implementarea m surilor
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necesare pentru asigurarea respect rii drepturilor individuale, ap rarea propriet ii
publice i a propriet ii private, siguran a cet enilor i prevenirea infrac iunilor.

Prin Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  s-au adoptat 117 de
hot râri pentru prevenirea i gestionarea unor situa ii de urgen , asigurarea ordinii
publice, constatarea  încadr rii în limitele inciden ei cumulate la 14 zile, în vederea
punerii în aplicare a m surilor stabilite prin Hot râri de Guvern, precum i suspendarea
cursurilor cu prezen  fizic  la nivelul unei unit i de înv mânt din jude ul Neam .

 Institu ia noastr  a informat la nivel institu ional cu privire la adun rile publice,
spontane sau organizate, cu caracter revendicativ, de protest ale cet enilor în spa iul
public.

Comisiile constituite, prin ordin al prefectului, au desf urat verific ri în toate
localit ile jude ului, vizând respectarea m surilor, stabilite prin acte normative, de
prevenire i combatere a infect rii cu virusul COVID-19, atât în mediul urban cât i în
cel rural, la unit ile din domeniul HORECA, transport persoane, unit i de cazare,
centre comerciale, tranduri i piscine, pie e, târguri, oboare i alte zone aglomerate.

Rela ia cu minorit ile na ionale
1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de
îmbun ire a situa iei romilor

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 2015-
2020”, în vigoare pân  la aprobarea strategiei pentru perioada urm toare.

Biroul Jude ean pentru Romi a avut 6 întâlniri cu reprezentan i ai comunit ilor
de romi din localit ile: Piatra Neam , Roznov, Bicaz, Borca, Valea Ursului, Oniceni la
care au participat primarii localit ilor, reprezentan ii poli iei locale, reprezenta ii
serviciilor de asisten  social , mediatori colari i mediatori sanitari.

Alte ac iuni:
- campanii de informare cu privire la beneficiile vaccin rii împotriva virusului  COVID-

19 la  persoanele  mai în vârst i din categoriile vulnerabile din punct de vedere social;
- monitorizarea situa iei persoanelor izolate la domiciliu din cauza pandemiei i care

nu î i putea asigura mijloacele de existen ;
- participarea la 2 videoconferin e organizate de Agen ia Na ional  pentru Romi cu

tematica: rolul implic rii resurselor umane rome în contextul m surilor dispuse  pentru
prevenirea i combaterea pandemiei provocat  de virusul COVID-19;

În jude ul nostru s-a ac ionat pentru rezolvarea problemelor comunitare precum:
ob inerea de documente de identitate pentru persoanele care nu de ineau acte,
preg tirea i profesionalizarea exper ilor pentru romi, sprijin pentru ob inerea titlurilor
de proprietate, cre terea num rului de mediatori sanitari pentru romi, formarea de
mediatori colari romi sub directa îndrumare a Inspectoratului colar Jude ean si a
Centrului Jude ean de Resurse i Asisten  Educa ional .
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2. Cooperarea cu minorit ile existente la nivelul jude ului.
Identificarea problemelor i implicarea în rezolvarea acestora

Au fost organizate o serie de întâlniri între reprezenta ii Prim riei municipiului
Piatra Neam i locatarii cartierului V leni din municipiul Piatra Neam ,  pentru a evita
evacuarea unor familii de romi  din imobilele închiriate, în  perioada rece a anului,

sind o solu ie de amânare i prelungire a termenului de evacuare.

Obiectiv Rezultate ob inute
Realizarea obiectivelor Strategiei
de îmbun ire a situa iei
romilor la nivel jude ean

- consolidarea colabor rii  dintre
institu iile publice responsabile în
vederea integr rii romilor i rezolv rii
situa iilor punctual ap rute

I. Activit i pentru urm rirea modului de aplicare a unor acte
normative

1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind cre terea siguran ei
în unit ile de înv mânt, cu modific rile ulterioare
       A fost actualizat i perfectat PLANUL TERITORIAL COMUN DE AC IUNE CADRU
pentru cre terea gradului de siguran  a elevilor i a personalului didactic i prevenirea
delincven ei juvenile în incinta i în zonele adiacente unit ilor de înv mânt
preuniversitar având ca semnatari / parteneri: Inspectoratul de Poli ie al Jude ului
Neam , Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Neam , Inspectoratul colar Jude ean
Neam , Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  ”Petrodava” al jude ului Neam ,
Pre edintele Consiliului Jude ean Neam , Prefectul jude ului Neam .

Planul Teritorial Comun de Ac iune (PTCA) cuprinde 4 obiective specifice i 30
de activit i / ac iuni, cu responsabili i termene de realizare.

Principalele realiz ri:
ac iuni de analiz i informare, privind problematica riscurilor i vulnerabilit ilor
ce in de ordinea public i siguran a în unit ile de înv mânt, cu structurile
deconcentrate implicate.

Asigurarea supravegherii unit ilor de înv mânt

La nivelul jude ului Neam  func ioneaz  un num r de 318 unit i de înv mânt,
din  care  95  în  mediul  urban  i  223  în  mediul  rural.  Din  punct  de  vedere  al  asigur rii
pazei: 48 sunt asigurate cu paz  proprie/societ i specializate, 193 dispun de mijloace
electronice de supraveghere video, iar 77 nu au niciun fel de paz , fiind întreprinse
demersuri în vederea lu rii m surilor de alocare a fondurilor necesare asigur rii unei
modalit i de paz / supraveghere.
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Întâlniri de lucru organizate pentru analizarea gradului de asigurare a
siguran ei în coli în anul colar 2020-2021

Având în vedere m surile de protec ie i distan are social  dispuse în contextul
pandemiei generat  de virusul COVID-19, au avut loc dou edin e comune cu toate
institu iile implicate în domeniul siguran ei colare, având ca rezultat întocmirea,
aprobarea i implementarea la nivel jude ean, a Planului Teritorial Comun de
Ac iune – Cadru pentru cre terea gradului de siguran  a elevilor i a
personalului didactic i prevenirea delincven ei juvenile în incinta i în zonele
adiacente unit ilor de înv mânt preuniversitar pentru anul de înv mânt
2021-2022.

Ac iunile întreprinse pentru elaborarea /reevaluarea i aprobarea
Sistemului cadru de asigurare  a protec iei unit ilor colare, a siguran ei
elevilor i a personalului didactic din unit ile de înv mânt preuniversitar
de pe raza jude ului

- Ac iuni de cooperare ale Inspectoratului Jude ean de Jandarmi Neam i
Inspectoratului Jude ean de Poli ie, cu reprezentan ii Inspectoratului colar Jude ean
Neam  în vederea sprijinirii în teren, pentru  identificarea unit ilor de înv mânt care
prezint  grad ridicat de risc în domeniul siguran ei colare;

- Implementarea i evaluarea, în mod unitar, la nivel jude ean, a
prevederilor  Planului Na ional Comun de Ac iune – Cadru  i a planului teritorial
subsecvent, pentru cre terea gradului de siguran  a elevilor i a personalului didactic i
prevenirea delincven ei juvenile în incinta i în zonele adiacente unit ilor de înv mânt
preuniversitar.

Implicarea autorit ilor locale în asigurarea resurselor financiare
necesare realiz rii împrejmuirilor, securiz rii cl dirilor unit ilor de
înv mânt preuniversitar, etc.

- Înaintarea de comunic ri scrise c tre consiliile locale, precum i monitorizarea
semestrial  a progreselor în domeniu (conform machetelor anex  la raport rile
semestriale).

Colaborarea cu structurile Ministerului Afacerilor Interne organizate în
teritoriu pentru asigurarea siguran ei în coli a elevilor i a personalului
didactic în unit ile de înv mânt preuniversitar, în incint i în zonele
adiacente ale acestora:

- au avut loc întâlniri ale reprezentan ilor IPJ Neam , IJJ Neam i Poli iile Locale
din municipii i ora e pentru identificarea dificult ilor i riscurilor constatate de
patrulele  de  poli ie,  jandarmi  i  poli ie  local  care  au  în  supraveghere  unit ile  de
înv mânt preuniversitar de pe raza jude ului;

În primul semestru al anului colar 2021 – 2022 cursurile colare care presupun
prezen a „fa  în fa ” au fost suspendate, în unele unit i de înv mânt, datorit
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apari iei cazurilor confirmate de îmboln vire cu virusul SARS-CoV-2, desf urându-se
astfel online.

2. Aplicarea dispozi iilor HG 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru coli al României în perioada 2017-2023 i pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia în anul colar 2017-2018

Pentru aplicarea prevederilor Programului pentru coli al României, la nivelul
jude ului este constituit , prin ordin al prefectului, o comisie alc tuit  din: prefect,
pre edintele consiliului jude ean, un reprezentant al inspectoratului colar jude ean, un
reprezentant al direc iei sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor, un
reprezentant al direc iei de s tate public , un reprezentant al administra iei jude ene
a finan elor publice, un reprezentant al comisariatului jude ean pentru protec ia
consumatorilor, un reprezentant al direc iei agricole jude ene i un reprezentant al
oficiului fitosanitar jude ean.
        Comisia, sub coordonarea prefectului, i-a îndeplinit responsabilit ile prev zute la
art. 18 alin. (3) din HG 640/2017, respectiv a analizat i i-a dat acordul cu privire la
structura produselor i frecven a cu care vor fi distribuite pentru anul colar 2021-2022,
a informat publicul larg, prin mijloacele de informare în mas , despre implementarea
Programului în jude , iar Inspectoratul colar a acordat sprijin pentru punerea în
aplicare a m surilor educative prev zute la art. 4 alin. (1) din hot râre (referitoare la
beneficiile consumului de fructe i legume proaspete i de lapte i produse lactate).

J. Alte activit i

1. Participarea în efectuarea ac iunilor de control ce i-au fost solicitate
prefectului de c tre ministere sau alte institu ii ale administra iei
centrale
Se realizeaz  anual (de regul  în luna octombrie) verificarea st rii tehnice i

func ionale a construc iilor hidrotehnice cu rol de ap rare împotriva inunda iilor de pe
râurile interioare din jude .

De asemenea, prin ordin al prefectului au fost constituite comisii mixte pentru
monitorizarea Programului pentru salubrizarea localit ilor i cursurilor de ap i
verificarea tehnic  de interven ie i stocurile de material antiderapant, în bazele de
desz pezire.

S-au efectuat verific ri, de c tre comisii mixte constituite prin ordin al prefectului,
referitoare la:

- verificarea modului de respectare a prevederilor legale în activitatea
desf urat  de c tre agen ii economici la P str ria Chei a, comuna Ta ca;

- verificarea modului în care se realizeaz  monitorizarea valorilor înregistrate la
evacuarea apelor uzate din incinta S.C. Heidelberg Cement S.A. – Fabrica de Ciment
Ta ca, precum i verificarea modului de respectare a dispozi iilor legale în domeniul
protec iei mediului;
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- verificarea modului de respectare a prevederilor legale în materie privind
autorizarea activit ii unui centru reziden ial, a modului de organizare i condi iile
asigurate beneficiarilor

-  verificarea  modului  de  respectare  a  m surilor  dispuse  prin  hot râri  ale
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen , privind alunec rile de teren;

- verificarea modului în care au fost salubrizate, de c tre autorit ile
administra iei publice locale, localit ile i cursurile de ap ;

-  verificarea  tehnicii  de  interven ie  i  a  stocurilor  de  material  antiderapant  din
bazele de desz pezire pentru drumurile na ionale, jude ene i comunale;

- verificarea modului de respectare a prevederilor legale i a normativului in
materie de executare a unor lucr ri de construc ii („Amenajare iaz piscicol cu
valorificarea materialului excavat, comuna Rediu, jude ul Neam ”);

- verificarea modului în care au fost utilizate fondurile alocate i au fost realizate
lucr rile de refacere a infrastructurii, de c tre unit ile administrativ-teritoriale afectate
de calamit ile naturale, din sumele acordate din Fondul de interven ie la dispozi ia
Guvernului.

2. Ac iunile pentru urm rirea aplic rii programului de guvernare la
nivelul jude ului

– Num r actori implica i în aplicarea Programului de Guvernare – 27
servicii publice deconcentrate i alte servicii de interes jude ean

– Num rul ac iunilor cuprinse în Planul de ac iuni pentru aplicarea
Programului de Guvernare – 166

Realizarea m surilor din ”Planul de ac iuni pentru realizarea
obiectivelor din Programul de Guvernare”

Planul de ac iuni a fost elaborat la începutul anului 2021, cumulând
programele  serviciilor publice deconcentrate, ac iunile sucursalelor/filialelor jude ene
ale companiilor na ionale i ale Consiliului Jude ean i a fost monitorizat semestrial. În
Plan au fost specificate priorit ile i obiectivele concrete, realizabile într-o perioad
definit , pentru care au fost men ionate activit ile necesare pentru realizarea
obiectivelor.

Obiective Rezultate ob inute
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 – aprobat prin Hot râre
a Colegiului Prefectural în luna
februarie
- o  monitorizare la semestrul I,
transmis  Ministerului Afacerilor
Interne
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Obiective Rezultate ob inute
Informarea Institu iei Prefectului
lunar i semestrial de c tre
serviciile publice deconcentrate

-  rapoarte de activitate transmise de
serviciile publice deconcentrate

3. Implementarea la nivelul jude ului a Programului Opera ional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (ajutoare alimentare, produse de igien
i tichete sociale electronice pentru mese calde)

a) În sprijinul derul rii Programului opera ional Ajutorarea persoanelor
defavorizate (ajutoare alimentare, produse de igien ) s-a   comunicat,  la
solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, adresele centrelor de depozitare
organizate de  autorit ile administra iei publice locale unde furnizorii vor livra
ajutoarele alimentare i produsele de igien , persoanele care fac parte din Grupul de
lucru POAD, atât la nivelul unit ilor administrativ teritoriale cât i la nivelul Institu iei
Prefectului – jude ul Neam .

Prin Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 84/2020 pentru stabilirea unor
suri necesare în vederea implement rii Programului opera ional Ajutorarea

persoanelor defavorizate – POAD au fost stabilite în sarcina Institu iei Prefectului
atribu ii privind organizarea depozit rii, recep ion rii, distribuirii, inerii eviden ei
pachetelor cu ajutoare alimentare i produse de igien , precum i raportarea unor
informa ii i arhivarea documentelor rezultate.

În aplicarea acestor prevederi legale, a fost constituit, prin ordin al prefectului,
Grupul de lucru pentru derularea POAD la nivelul jude ului Neam . Din grupul de lucru,
coordonat de subprefectul jude ului, fac parte, al turi de reprezentan i ai institu iei
prefectului i ai ANSVSA, prin Direc ia Sanitar  Veterinar i pentru Siguran a
Alimentelor jude ean , i reprezentan i ai consiliului jude ean, prin Direc ia General  de
Asisten  Social i Protec ia Copilului i reprezentan ii autorit ilor administra iei
publice locale.

Pentru eficientizarea activit ii grupului de lucru, au fost constituite 9 echipe
formate din reprezenta i ai institu iei prefectului, care s-au deplasat în localit ile
jude ului i au participat la activit ile de organizare a depozit rii, recep ion rii,
distribuirii i inerii eviden ei pachetelor cu ajutoare alimentare i produse de igien .

Pe parcursul anului 2021 au fost livrate în jude ul Neam , în cadrul POAD 2019 –
2021, dou  tran e cu produse de igien i dou  tran e cu produse alimentare.

Num r total de beneficiari ai POAD în jude ul Neam : 44.777
Num r  pachete  cu  produse  de  igien  distribuite:  tran a  III  –  44.777
pachete i tran a a IV-a – 44.777 pachete
Num r pachete cu produse alimentare distribuite: tran a II – 44.777
pachete i tran a a III-a – 44.777 pachete

b) Prin Ordonan a de Urgen  nr. 115/2020 au fost stabilite unele m suri pentru
sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiaz  de mese calde
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pe baz  de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri
externe nerambursabile, precum i unele m suri de distribuire a acestora.

Noile prevederi legislative au stabilit în sarcina Institu iei Prefectului atribu ii
privind centralizarea listelor cu beneficiari finali, primite de la UAT-uri i casa Jude ean
de Pensii, i transmiterea acestora la Ministerul Fondurilor Europene, distribuirea
tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde c tre autorit ile administra iei
publice locale de pe raza teritorial  unde î i au domiciliul destinatarii finali împreun  cu
informa iile necesare privind lista unit ilor afiliate care servesc masa cald i
monitorizarea realiz rii proiectului la nivel jude ean.

Institu ia Prefectului a recep ionat cutiile cu suporturile electronice pentru mese
calde i le-a predat unit ilor administrativ teritoriale. Reprezentan ii unit ilor
administrativ-teritoriale au înmânat destinatarilor finali plicurile livrate de emitentul
card-urilor, în cel mai scurt timp posibil de la primire. Fiecare beneficiar a primi un plic
sigilat ce con ine cardul, codul PIN i lista unit ilor afiliate care ofer / servesc/ livreaz
masa cald .

V. SUPORT DECIZIONAL
1. Control intern managerial; Registrul riscurilor; Registrul procedurilor

 a) Control intern managerial
Pentru dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul Institu iei

prefectului s-a asigurat elaborarea, aprobarea i aplicarea :
- structurilor organizatorice;
- reglement rilor metodologice;
- procedurilor;
- criteriilor de evaluare.
Astfel, concret în anul 2021 s-au realizat urm toarele:
- a fost actualizat  componen a Comisiei de monitorizare, coordonare i îndrumare

metodologic  a implement rii i dezvolt rii sistemului de control intern
managerial din cadrul Institu iei Prefectului - Jude ul Neam , în conformitate cu
prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entit ilor publice i în
conformitate cu modific rile intervenite în structura comisiei;

- a fost actualizat Regulamentul de organizare i func ionare al Comisiei de
monitorizare;

- au fost elaborate Programul de dezvoltare a SCIM la nivelul Institu iei Prefectului
- Jude ul Neam  pe anul 2021 i Planul de ac iuni pentru implementarea
acestuia;

- s-a aprobat un Plan de management al institu iei prin care au fost asumate
obiectivelor generale, specifice i indicatorii de performan  la nivelul institu iei
prefectului;

- s-au elaborat situa iile semestriale/anuale privind stadiul implement rii sistemului
de control intern/managerial;
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- s-a elaborat raportul 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.

b) Registrul riscurilor
Au fost desemna i, prin ordin al prefectului, responsabilii cu riscurile la nivelul

compartimentelor din structura organizatoric  a institu iei prefectului.
Au fost reanalizate, de c tre toate structurile institu iei, riscurile specifice

activit ilor desf urate i a fost actualizat registrul riscurilor;
 De asemenea, este întocmit Planul de control al riscurilor.

c) Registrul procedurilor
Procedurile opera ionale elaborate i aplicate de institu ia prefectului, precum i

procedurile de sistem primite, spre aplicare, de la Ministerul Afacerilor Interne, sunt
înregistrate în Registrul de eviden  al procedurilor. Registrul este inut electronic i în
format de hârtie.

2. Audit intern

Compartimentul audit intern func ioneaz  în subordinea direct  a prefectului,
activitatea fiind desf urat  prin intermediul unui auditor. Supervizarea misiunilor de
audit intern este realizat  de c tre Direc ia Audit Public Intern din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne.

Auditorul a întocmit Planul de audit intern pentru anul 2021, cu nr.
18451/27.11.2020 i Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2021-2023
cu nr. 18450/27.11.2020.

La nivelul compartimentului audit public intern, în anul 2021, au fost planificate i
realizate un num r de 3 misiuni de audit de regularitate pe domeniile: Resurse Umane,
Juridic (verificarea legalit ii actelor) i Arhiv .

Gradul de realizare a misiunilor de audit public intern a fost de 100%.
Raportul anual al activit ii de audit public intern a fost elaborat în conformitate

cu prevederile art. 13, litera f din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,
republicat , cu modific rile ulterioare, precum i ale pct. 1.4.6 din Hot rârea de guvern
nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea auditului intern,
a  pct.  2.4.2.7  din  OMAI  nr.  18/2015 pentru  aprobarea  Normelor  Metodologice  privind
exercitarea auditului public intern in Ministerul Afacerilor Interne i a Cartei auditului
intern in M.A.I, având în vedere adresa nr. 545337/14.12.2021 a Direc iei Audit Public
Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne privind structura minimal  a Raportului
privind activitatea de audit public intern aferent  anului 2021 i anexele acestuia.

La nivelul structurii de audit public intern, din cadrul Institu iei Prefectului –
jude ul Neam , s-a elaborat Planul Anual de Îmbun ire a Calit ii Activit ii de Audit
Intern pentru anul 2021 cu nr. 18454/27.11.2020, înso it de planul de ac iune.

A fost realizat Raportul privind monitorizarea calit ii activit ii de audit intern cu
nr. 12208/22.09.2021, pentru perioada 01.01.2021 – 01.07.2021.
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În cursul  anului  2021, activitatea compartimentului  de audit  public  intern a fost
evaluat  de c tre Camera de Conturi Neam .

 Direc ia Audit Public Intern din Ministerul Afacerilor Interne  a desf urat o
misiune de audit de evaluare a activit ii de audit intern, în perioada 06.09.2021 –
15.10.2021  i  a  elaborat  raportul  de  evaluare  a  activit ii  de  audit  public  intern  nr.
543926 din 15.10.2021.

3. Etic i conduit

În baza prevederilor O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu
modific rile i complet rile ulterioare i H.G. nr. 931/2021 privind procedura de
desemnare, atribu iile, modalitatea de organizare a activit ii i procedura de evaluare a
performan elor profesionale individuale ale consilierului de etic , precum i pentru
aprobarea modalit ii de raportare a institu iilor i autorit ilor în scopul asigur rii
implement rii, monitoriz rii i controlului respect rii principiilor i normelor privind
conduita func ionarilor publici, la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Neam  a fost
nominalizat, prin ordin al prefectului, consilierul etic.

A fost elaborat, aprobat prin ordin al prefectului i comunicat întregului personal
din institu ie CODUL ETIC al salaria ilor din Institu ia Prefectului – Jude ul
Neam ,

S-a transmis la A.N.F.P. Raportul privind respectarea normelor de conduit , iar
semestrial Raportul privind situa ia implement rii procedurilor disciplinare.

De la data intr rii  în vigoare a legisla iei  precizate mai  sus i  pân  în prezent în
institu ia noastr  nu au fost constatate abateri de la normele de conduit i nu au fost
aplicate sanc iuni disciplinare.

Periodic au fost transmise la A.N.F.P. Chestionare de evaluare a implement rii
normelor de conduit  profesional  a func ionarilor publici.

4. Protec ia informa iilor clasificate

La nivelul institu iei cât i pentru cele dou  servicii publice comunitare, prin Ordin
al Prefectului a fost numit eful structurii de securitate i au fost trasate atribu ii pe linia
protec iei informa iilor clasificate.

De asemenea, la nivelul institu iei cât i pentru cele dou  servicii publice
comunitare au fost întocmite planuri de preg tire, precum i planuri de control pe linia
protec iei informa iilor clasificate.

5. Prevenirea i combaterea corup iei. Actualizarea riscurilor la
corup ie i monitorizarea lor

Obiective:
Prevenirea corup iei în Institu ia prefectului jude ul Neam ;
Cre terea gradului de informare în domeniu;
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Combaterea corup iei prin m suri administrative;
Implementarea planului sectorial pentru remedierea vulnerabilit ilor specifice
institu iei

Astfel, în domeniul prevenirii i combaterii corup iei, s-au realizat:
- instruiri cu salaria i ai Institu iei Prefectului, pe teme de prevenire a corup iei i

de educa ie pentru promovarea integrit ii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
realizate de c tre Serviciul Jude ean Anticorup ie Neam ;

- Raportul privind implementarea inventarului m surilor de transparen
institu ional i de prevenire a corup iei pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, la
nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Neam ;

- Raportul privind implementarea standardului general publicarea informa iilor
de interes public, pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021;

Cele dou  rapoarte au fost comunicate c tre Direc ia General  pentru Rela iile
cu Institu iile Prefectului.

De asemenea, s-a r spuns la un chestionar tematic cu titlu: “Evaluare tematic
a Institu iei Prefectului pe linia Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a
Vehiculelor privind managementul riscurilor de corup ie”. Chestionarul a fost solicitat de

tre Direc ia General  Anticorup ie.

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE

1. Serviciul Public Comunitar de Pa apoarte

Obiectiv specific: Ridicarea calit ii serviciilor publice prestate pentru
cet eni

La Serviciul Public Comunitar de Pa apoarte s-au înregistrat :
- 22.315 cereri pentru eliberarea pa apoartelor (fa  de 13.081 în anul 2020),

din care:
- 20.972 cereri pentru eliberarea pa apoartelor simple (fa  de 11.736 în anul
2020)
- 1.343 cereri pentru eliberarea pa aportului simplu electronic depuse la sediul
serviciului (fa  de 1.345 în anul 2020)

Au fost livrate, la ghi eul pentru eliberarea pa apoartelor, 21.625 pa apoarte
simple electronice (fa  de 10.360 în anul 2020) din care 346 cu men ionarea
domiciliului în str in tate.

Au fost înregistrate i solu ionate un num r de 1.085 lucr ri con inând m suri pe
linie de restric ii (fa  de 1.048 în anul 2020).
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2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i
Înmatriculare a Vehiculelor

- Activit i desf urate pe linie de permise de conducere i examin ri auto

- au fost primite documente pentru editarea unui num r de 20868 permise (fa  de
19463 permise în anul 2020)

- au fost examina i la proba teoretica un numar de 17338 candida i în vederea
ob inerii  permisului  de  conducere  (fa  de  13895  în  anul  2020),  procentul  de
promovabilitate fiind de 41,80%

- au fost examina i la proba practica un numar de 13930 candida i în vederea
ob inerii  permisului  de  conducere  (fa  de  13123  în  anul  2020),  procentul  de
promovabilitate fiind de 56,07%

- au fost primite i solu ionate 869 cereri/peti ii de la institu ii publice si persoane
juridice i fizice.

- Activit i desf urate pe linie de înmatriculare i eviden  a
vehiculelor

- s-au primit si verificat documente pentru înmatricularea a 31357 vehicule (fa
de 27690 vehicule în anul 2020);

- au fost eliberate 11044 autorizatii provizorii;
- au fost efectuate un num r de 4656 radieri auto;
- au fost primite i solu ionate 2125 cereri/peti ii/lucr ri de la institu ii publice si

persoane juridice i fizice.
La sfâr itul anului 2021, parcul auto al judetului Neamt era format din 187773

vehicule, fata de 178262 vehicule în anul 2020.
Toate operatiunile pe linie de înmatriculare se efectueaza, exclusiv, pe baza unor

programari online.

VII. COOPERAREA INTERINSTITU IONAL I RELA II
INTERNA IONALE

Obiective specifice:
1. Îmbun irea cooper rii 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 ile administra iei publice centrale, ministerele i celelalte organe
de specialitate ale administra iei publice centrale;

- rela ii cu autorit ile administra iei publice locale i 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.
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A. COOPERAREA INTERINSTITU IONAL

- În cadrul raporturilor de lucru cu autorit ile administra iei publice centrale
(îndeosebi cu Ministerul Afacerilor Interne) Institu ia Prefectului - jude ul Neam  a
realizat urm toarele activit i: rapoarte, analize, monitoriz ri privind activitatea proprie,
Planul de ac iuni pentru realizarea Programului de guvernare, stadiul unor m suri
dispuse de ministere, propuneri de armonizare legislativ , Raportul de monitorizare a
implement rii Sistemului de Control Intern Managerial,  Raportul de monitorizare 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 i  a
indicatorilor aferen i, informa ii necesare fundament rii unor decizii ori unor acte
normative; s-au centralizat i transmis date, ca urmare a solicit rilor venite de la MAI.
Prin Ministerul Dezvolt rii, Lucr rilor Publice i Administra iei au fost înaintate 9
proiecte de Hot râre de Guvern pentru a fi analizate i promovate în edin ele de
Guvern.

- Cu privire la cooperarea cu autorit ile administra iei publice locale i
jude ene

Activit i realizate: analize, instruiri, primirea i transmiterea de date,
promovarea unor proiecte de hot râre de Guvern.

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 ile administra iei publice centrale, pentru rezolvarea unor peti ii sau
cereri primite de la cet eni.

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

- 51 de ac iuni comune în cadrul comisiilor mixte;

- Cooperarea cu organiza iile neguvernamentale
A fost men inut  leg tura Institu iei Prefectului, ca organ de reprezentare a

Guvernului în teritoriu, cu diverse organiza ii ale societ ii civile.

Obiective Rezultate ob inute
Îmbun irea cooper rii inter-
institu ionale:
- cu autorit ile administra iei

publice centrale;

Rapoarte, analize, monitoriz ri privind
activitatea proprie, planurile de ac iuni pentru
realizarea Programului de guvernare, stadiul
unor m suri dispuse de ministere, propuneri de
armonizare legislativ , informa ii necesare
fundament rii unor decizii ori unor acte
normative;
- transmiterea de date, ca urmare a solicit rilor
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- cu serviciile publice deconcentrate
ale ministerelor i ale celorlalte
organe ale administra iei publice
centrale din subordinea Guvernului,
organizate la nivelul jude ului;

- cu autorit ile administra iei
publice locale;

- cooperarea cu organiza iile
neguvernamentale

venite de la MAI
- 9 proiecte de Hot râre de Guvern pentru
a fi analizate i promovate în edin ele de
Guvern.
- analize, instruiri, primirea i transmiterea de
date, puncte de vedere etc.
- 51 de ac iuni comune în cadrul comisiilor
mixte;
- analize, dezbateri, rapoarte i inform ri,
ac iuni comune, hot râri aprobate în cadrul
celor 13 comisii, comitete i grupuri de lucru
care func ioneaz , potrivit prevederilor legale,
în coordonarea institu iei prefectului cu sprijinul
SPD;
-  au  fost 86 de edin e ale Comitetului
Jude ean pentru Situa ii de Urgen , fiind
adoptate 117 hot râri.
Ca urmare a dezbaterilor, autorit ile
administra iei publice centrale au fost sesizate
cu privire la probleme de finan are, dificult i
de punere în aplicare a unor acte normative
etc.
Analize, instruiri, primirea i transmiterea de
date, promovarea unor proiecte de hot râre de
Guvern.

Institu ia prefectului a solicitat sprijinul
autorit ilor administra iei publice locale pentru
ob inerea unor informa ii necesare unor analize
dispuse de autorit ile administra iei publice
centrale, pentru rezolvarea unor peti ii sau
cereri primite de la cet eni.
- alte activit i i evenimente organizate în
comun

B. RELA II INTERNA IONALE

Vizitele unor ambasadori/reprezentan i ai corpului diplomatic în jude ul Neam :

în perioada 08-10 iunie 2021 vizita ambasadorului Republicii Coreea la
Bucure ti

Pe  parcursul  celor  dou  zile,  oficialul  coreean  a  avut  întâlniri  cu  oficialit i  ale
administra iei publice locale si reprezentan i ai mediului de afaceri din jude ul Neam ,
pentru a discuta de viitoare colabor ri între comunit ile dintre cele dou  state. Scopul
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întâlnirilor fiind exploatarea poten ialului economic existent în zon i identificarea de
oportunit i, c i i modalit i concrete de cooperare i afaceri cu jude ul nostru.

în perioada 06-07 iulie 2021 a avut loc vizita excelen ei Sale Dl. Rahul
Shrivastava – Ambasadorul Indiei în România. În cadrul vizitei au avut loc întâlniri cu
reprezentan ii mediului de afaceri din Zona Metropolitan  Piatra Neam , principalele
subiecte abordate în cadrul întâlnirilor au vizat cunoa terea reciproc  a autorit ilor din
cele dou ri, identificarea unor domenii de colaborare, crearea unor pun i de leg tur
între ora ul Piatra-Neam i India, în contextul unui interes crescut din partea
companiilor indiene pentru investi ii în România i inclusiv în Piatra-Neam , dar i
oportunitatea unor schimburi de experien .

tot în aceast  perioad , oaspete de onoare a fost Ambasadorul Ambasadei
Republicii Arabe Egipt în România, care a fost interesat de poten ialul turistic al
jude ului Neam .

Obiectiv Rezultate ob inute
Dinamizarea activit ii de rela ii
externe

3 vizite protocolare ale unor ambasadori
în România

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE

Informarea institu iilor publice asupra oportunit ilor de finan are

Obiectiv specific:
Cre terea gradului de informare, con tientizare i în elegere în rândul

poten ialilor beneficiari

Accesarea Fondului de Solidaritate a Uniunii Europene - FSUE

La solicitarea Ministerului Lucr rilor Publice, Dezvolt rii i Administra iei, institu ia
prefectului a centralizat datele comunicate de unit ile administrativ teritoriale,
referitoare la cheltuielile efectuate sau angajate de c tre autorit ile administra iei
publice locale pentru înl turarea efectelor dezastrelor naturale, în vederea acces rii
Fondului de Solidaritate a Uniunii Europene.

Situa ia centralizat   a datelor primite de la UAT- urile din jude ul Neam  a fost
înaintat  Ministerului Lucr rilor Publice, Dezvolt rii i Administra iei.

 IX. MANAGEMENTUL COMUNIC RII
       1. Informare i rela ii publice. Num rul de solicit ri de informa ii publice

Strategia de îmbun ire a comunic rii institu iei define te ca principal obiectiv
”cre terea gradului de informare a publicului, odat  cu cre terea sau consolidarea
prestigiului institu iei”.
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Pentru îmbun irea comunic rii cu autorit ile administra iei publice locale, din
întâlnirile cu primarii localit ilor precum i din peti iile i memoriile primite, au fost
identificate principalele probleme, pentru multe dintre acestea fiind propuse rezolv ri i
solu ii, în limitele legale.

Pentru gestionarea situa iilor de urgen  a func ionat un grup de comunicare pe
WhatsApp, care s-a dovedit foarte eficient, atât în perioada inunda iilor din vara anului
trecut, cât i în contextul m surilor dispuse pentru combaterea efectelor pandemiei
provocat  de virusul COVID-19. Acest grup i-a dovedit utilitate în situa iile în care
Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  a trebuit s  adopte hot râri de îndat ,
fiind imposibil  întrunirea fizic  a membrilor acestuia.

Site-ul oficial al institu iei: https://nt.prefectura.mai.gov.ro/ a  fost  utilizat  ca
instrument de comunicare on-line, pentru mediatizarea evenimentelor i comunicarea
informa iilor de interes public, dar i a altor documente de interes pentru cet eni.

Pagina oficial  a institu iei respect  toate reglement rile legale în materie i este
un instrument de promovare a principiului transparen ei în administra ia public .

Pe componenta comunic rii interne au avut loc întâlniri, de regul  s pt mânale,
între prefect  i func ionarii de conducere.

       2. Activitatea de solu ionare a peti iilor i de organizare a audien elor
Obiective specifice:

 Monitorizarea solu ion rii în termen a peti iilor;
 Expedierea, clasarea i arhivarea peti iilor;
 Redirec ionarea c tre institu iile i autorit ile competente în solu ionarea
peti iilor;
 Organizarea audien elor.

În anul 2021 au fost înregistrate la Institu ia Prefectului – jude ul Neam i
examinate 713 de peti ii adresate institu iei, la care se adaug  cele redirec ionate de
la autorit ile centrale.

De asemenea, au fost primi i în audien  un num r de 39 cet eni, iar telefonic,
au fost consilia i un num r de 1684 cet eni.

Au fost înregistrate 71 de cereri formulate în temeiul Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informa iile de interes public.

         3. Apostilarea documentelor

    În ceea ce prive te activitatea de acordare a apostilei, la Institu ia Prefectului au
fost înregistrate 1305 de cereri (fa  de 1055 cereri, în anul anterior) i au primit
rezolvare un num r de 1728 de acte  (fa  de 1417 acte în anul 2020).

Obiective Rezultate ob inute
- rezolvarea tuturor peti iilor
înregistrate
- primirea în audien  a cet enilor

- 713 peti ii înregistrate i rezolvate

- 39 audien e acordate i consilierea

https://nt.prefectura.mai.gov.ro/
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- apostilarea tuturor actelor, conform
solicit rilor
- asigurarea liberului acces la informa ii
de interes public

telefonic  a 1684 cet eni
- 1.728 acte apostilate

- 71 de cereri înregistrate în temeiul Legii
544/2001 i solu ionate

X. DIFICULT I IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE / PROPUNERI DE
EFICIENTIZARE A ACTIVIT II

O problem  care împieteaz  asupra calit ii serviciilor oferite este cea a spa iilor
de lucru, cu prec dere cele destinate rela iei cu publicul. Spa iile alocate institu iei
prefectului sunt mult diminuate i insuficiente pentru buna desf urare a activit ii de

tre personalul  din aparatul propriu.
Totodat  cl direa în care func ioneaz  Institu ia Prefectului este în proprietatea

i administrarea Consiliului Jude ean, din acest motiv neputând fi alocate fonduri
destinate unor investi ii, repara ii, moderniz ri etc.

XI. OBIECTIVE 2022

- Coordonarea, la nivel jude ean, a activit ilor dispuse pentru prevenirea i
combaterea efectelor pandemiei provocat  de virusul COVID-19;

- Coordonarea, la nivel jude ean, a ac iunilor prev zute în Strategia de vaccinare
împotriva COVID-19 în România,  pentru organizarea întregului proces;

- Coordonarea, la nivel jude ean, a ac iunilor privind preg tirea i efectuarea
recens mântului popula iei i locuin elor;

- Coordonarea serviciilor publice deconcentrate i monitorizarea activit ilor legate de
implementarea la nivel jude ean a programelor i strategiilor guvernamentale;

- Elaborarea Planului de m suri pentru realizarea la nivelul jude ului a obiectivelor
cuprinse în noul Program de guvernare i asigurarea îndeplinirii lui;

- Men inerea unui nivel ridicat de exigen  în controlul de legalitate a actelor
administrative;

- Asigurarea transparen ei activit ii institu iei prefectului;
- Men inerea calit ii serviciilor ce sunt adresate direct cet enilor;
- Gestionarea cu eficien i profesionalism a situa iilor de urgen , în eventualitatea

apari iei lor;
- Coordonarea, la nivel jude ean, a activit ilor stabilite pentru implementarea

Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD (ajutoare
alimentare, produse de igien i tichete sociale electronice pentru mese calde).

XII. CONCLUZII

Obiectivele strategice asumate la nivelul Institu iei Prefectului - Jude ul Neam
pentru anul 2021 au fost îndeplinite, având în vedere o serie de puncte tari care
caracterizeaz  mediul de lucru din institu ie:  experien , corectitudine, transparen  în
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rela ia cu mass-media i cet enii, accesul la informa ii în timp util, stabilirea unei re ele
eficiente de comunicare cu serviciile publice deconcentrate, autorit ile locale i
organiza iile neguvernamentale partenere în unele proiecte comune, management
eficient prin dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

Pentru îndeplinirea obiectivelor anului 2022 vor fi men inute bunele practici ce in
de transparen , corectitudine, predictibilitate, urmând s  fie pus un mai mare accent
pe unele activit i ce vizeaz  simplificarea administrativ , adoptarea unor proceduri
menite s  îmbun easc  rela iile inter-institu ionale cu serviciile publice deconcentrate
i autorit ile administra iei publice centrale i locale.


