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  R O M Â N I A 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL VRANCEA  
________________________________________________________________  

 
 

RAPORT PRIVIND EVALUAREA REZULTATELOR ACTIVIT ILOR 
DESF URATE DE INSTITU IA PREFECTULUI JUDE ULUI VRANCEA  

ÎN ANUL 2016 
 
 

I. INTRODUCERE 
 Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local.  

În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte urm toarele 
atribuţii principale: 
 -asigur , la nivelul judeţului, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a 
ordonanţelor şi a hot rârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a 
ordinii publice; 
 -acţioneaz  pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de 
guvernare şi dispune m surile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu 
competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii; 
 -acţioneaz  pentru menţinerea climatului de pace social  şi a unei comunic ri 
permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constant  
prevenirii tensiunilor sociale; 
 -colaboreaz  cu autorit ţile administraţiei publice locale pentru determinarea 
priorit ţilor de dezvoltare teritorial ; 
 -verific  legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale 
consiliului local sau ale primarului; 
 -asigur , împreun  cu autorit ţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, 
în condiţiile stabilite prin lege, a m surilor de preg tire şi intervenţie pentru situaţii 
de urgenţ ; 
 -dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de 
urgenţ , 
 -m surile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte 
în acest sens sumele special prev zute în bugetul propriu cu aceast  destinaţie; 
 -utilizeaz , în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la 
bugetul 
de stat şi baza logistic  de intervenţie în situaţii de criz , în scopul desf şur rii în 
bune condiţii a acestei activit ţi; 
 -dispune m surile corespunz toare pentru prevenirea infracţiunilor şi ap rarea 
drepturilor şi a siguranţei cet ţenilor, prin organele legal abilitate; 
 -dispune m suri de aplicare a politicilor naţionale hot râte de Guvern şi a 
politicilor de integrare european . 

Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prev zute de lege şi de celelalte acte 
normative, precum şi îns rcin rile stabilite de Guvern. 
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 Pentru exercitarea de c tre prefect a prerogativelor care îi revin potrivit 
Constituţiei, precum i a legilor i celorlalte acte normative care reglementeaz  
activitatea acestuia, se organizeaz  şi funcţioneaz  instituţia prefectului.  
 Instituţia prefectului este instituţie public  cu personalitate juridic , cu 
patrimoniu şi buget propriu, structurile sale de specialitate îndeplinind atribuţiile 
specificate în Hot rârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 
Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modific ri i 
complet ri. 
 
 VIZIUNEA 
 Suntem con tienți c  numai cet țeanul i comunitatea ne apreciaz  în mod 
realist rezultatele muncii i ne stimuleaz  în cre terea performanțelor. De aceea, 
întreaga activitate a instituției noastre se focalizeaz  pe nevoile i a tept rile 
beneficiarilor no tri pentru a le identifica în mod corect i a le satisface pe deplin. 
 Performanța instituției noastre va fi îmbun t țit  în fiecare zi deoarece 
succesul nostru se cl de te pe inovație. 
 Managementul se va baza pe obiective, cu ținte definite pentru indicatorii de 
performanț  monitorizați, care reflect  continuu rezultatele obținute. 
 
 
 MISIUNEA 
 În calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local i de garant al 
respect rii legii i a ordinii publice, misiunea prefectului este aceea de a asigura 
aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hot rârilor 
Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi menținerea ordinii publice i a 
climatului de pace social  în județ. 
 Instituția Prefectului acționeaz  pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor 
cuprinse în Programul de guvernare i colaboreaz  cu autorit ţile administraţiei 
publice locale pentru determinarea priorit ţilor de dezvoltare teritorial , întreaga sa 
activitate desf urându-se cu respectarea principiilor legalit ţii, imparţialit ţii, 
obiectivit ţii, transparenţei, eficienţei, responsabilit ţii, profesionaliz rii i orient rii 
c tre cet ţean. 
 
 

II. OBIECTIVE STRATEGICE 
 

 Pornind de la principiile pe care se întemeiaz  activitatea prefectului, respectiv, 
principiul legalit ţii, imparţialit ţii şi obiectivit ţii, al transparenţei şi liberului acces la 
informaţiile de interes public, al eficienţei, responsabilit ţii, profesionaliz rii i 
orient rii c tre cet ţean, obiectivele strategice definite pentru anul 2016 au fost: 

 Garantarea aplic rii i respect rii legii i ordinii publice, la nivelul județului; 
 Realizarea unei funcții manageriale eficiente prin utilizarea instrumentelor 

de planificare i monitorizare permanent  a managementului, având la 
baz  gestiunea riscului asociat principalelor activit ți; 

 Cre terea calit ții actului administrativ i asigurarea satisfacerii cerințelor 
beneficiarilor prin furnizarea de servicii conforme, de calitate; 

 Menținerea certific rii Sistemului de Management al Calit ții i continua 
îmbun t țire a acestuia. 
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III. REALIZ RI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETEN  

 
1. Creşterea gradului de reprezentare a Guvernului în teritoriu, 

prin supravegherea respect rii legii la nivelul jude ului 
 

1.1. Verific ri efectuate de comisii mixte constituite prin ordine 
ale prefectului 
 În vederea atingerii acestui indicator de performanț , la nivelul instituției au 
fost constituite mai multe comisii mixte care au efectuat o serie de verific r, care au 
avut drept obiectiv: 
 - reverificarea dosarelor de reconstituire care au f cut obiectul legilor fondului 
funciar în mai multe u.a.t.; 
 - verificarea, potrivit competenţelor, a aspectelor sesizate privind emiterea 
autorizaţiilor lucr rilor de construcţii pentru unele imobile de pe raza mai multor 
u.a.t.; 
 - îndrumare i control privind modul de aplicare i respectare a legislației în 
domeniul reconstituirii dreptului de proprietate; 
 -verificarea, potrivit competenţelor, a modului de respectare a prevederilor 
legale ce reglementeaz  activitatea de comercializare a produselor agroalimentare i 
industriale în piețele din municipiul Foc ani; 
 - siguranța rutier , conform OG nr. 43/1997; 
 - legalitatea adopt rii unor hot râri i punerea lor în aplicare de c tre primarul 
unor u.a.t.; 
 - verificarea unor sesiz ri privind emiterea de c tre primarul unei comunei a 
unor dispoziții privind stabilirea drepturilor  de natur  salarial , precum i respectarea 
regimului incompatibilit ților aplicabil funcționarilor din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 
 - respectarea legislației din domeniul gestion rii situațiilor de urgenț  
(identificarea i inventarierea pagubelor de c tre comitetele locale pentru situaţii de 
urgenţ ); 
 - verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de ap  i au fost 
realizate i întreținute anțurile i rigolele în localit țile din județ; 
 - verificarea st rii tehnice i funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de 
ap rare împotriva inundațiilor pe râurile interioare din județul Vrancea. 
 Totodat , în cursul anului 2016 au fost efectuate analize cu privire la aplicarea 
actelor normative în vigoare, pentru creşterea gradului de reprezentare a Guvernului 
în plan local, prin supravegherea respect rii legii la nivelul judeţului în urm toarele 
domenii:  
 - creşterea gradului de siguranţ  a elevilor şi personalului didactic şi 
prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unit ţilor de 
înv ţ mânt preuniversitar; 
 - organizarea i dezvoltarea carierei funcționarilor -respectarea procedurii de 
organizare/desf urare concursuri/examene recrutare/promovare funcționari publici; 
 - monitorizarea implement rii Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD);  
 - cre terea siguranței traficului rutier pe drumurile publice, cu prec dere pe 
cele aflate în administrarea Secției Drumuri Naționale Foc ani; 
 - monitorizarea modului de respectare la nivelul u.a.t.-uri a prevederilor OUG. 
nr.63/2010– încadrarea în num rul maxim de posturi; 
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 - finanţarea şi prioritizarea investiţiilor în infrastructura de reţele electrice 
pentru conectarea populaţiei; 
 - implementarea programului de realizare a perdelelor forestiere pentru 
protecţia autostr zilor şi drumurilor naţionale pe anul 2015; 
 - constatare pagube şi evaluare a pierderilor în agricultur , ca urmare a unor 
fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale şi 
produse de animalele s lbatice, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modific ri i complet ri; 
 - monitorizarea modului de îndeplinire a Planului comun de acțiune pentru 
combaterea traficului de persoane; 
 - protejarea monumentelor istorice prin monitorizarea modului de 
implementare a Planului cpmun de m suri pentru protejarea monumentelor istorice 
din județul Vrancea; 
 - respectarea drepturilor beneficiarilor prevederilor Legii nr. 341/2004 a 
recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta 
muncitoreasc  anticomunist  de la Braşov din noiembrie 1987, modificat  şi 
completat ;  
 - salarizarea personalului pl titi din fonduri publice; 
 - organizarea i administrarea paji tilor permanente; 
 - elaborarea proiectelor de hot râri ale Guvernului privind atestarea 
domeniului public al unit ților administrativ-teritoriale, precum i ale proiectelor de 
acte normative privind transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului în 
domeniul public al unit ților administrativ-teritoriale. 
 

 

2. Înt rirea capacit ii insitu ionale în activitatea de verificare a 
legalit ii actelor administrative emise/adoptate de autorit ile 
administra iei publice locale 

 
2.1. Verificarea legalit ții actelor administrative emise/adoptate de autorit țile 
administrației publice locale 
 În perioada 03.01 – 31.12.2016, au fost comunicate şi înregistrate la Instituţia 
Prefectului judeţului Vrancea, un num r de 40.162 acte administrative din care 
34.900 dispoziţii emise de primari, un num r de 5.060 hot râri adoptate de consiliile 
locale i un num r de 202 de hot râri adoptate de Consiliul Județean Vrancea. 
 Exercitarea controlului de legalitate aferent  intervalului de timp 03.01.2016 – 

31.12.2016 s-a concretizat prin aprecierea ca fiind nelegale, pe categorii de acte 

adminstrative: 

A. 68 hot râri adoptate de consiliile locale  
B. 27 dispozi ii emise de primari. 

A. Din totalul celor 68 de hot râri considerate nelegale:  

 50 au fost revocate de autoritatea emitent   
 pentru 18 au fost introduse acțiuni în contencios administrativ pentru anularea 

lor;  

B. Din totalul celor 27 dispozi ii considerate nelegale: 
 22 au fost revocate de autoritatea emitent   
 pentru 5 au fost introduse acțiuni în contencios administrativ pentru anularea 

lor; 
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2.2 Ac iuni efectuate în vederea îmbun t irii managementului 
institu ional în domeniul exercit rii controlului legalit ii actelor 
autorit ilor administra iei publice locale 

 
 Un instrument de lucru utilizat în vederea îmbun t țirii managementului 
instituțional în domeniul exercit rii controlului legalit ţii actelor autorit ţilor 
administraţiei publice locale l-a constituit întocmirea unor rapoarte privind exercitarea 
controlului legalit ții actelor administrative adoptate/emise de UAT din județul 
Vrancea. 
 În acest sens, au fost dispuse i aplicate urm toarele m suri: 
 Unit țile administrativ teritoriale transmit lunar situația privind şedinţele ţinute 
de consiliul local, hot rârile adoptate în cadrul acestora, precum şi dispoziţiile emise 
de c tre primari; 
 Fiecare consilier juridic din cadrul serviciului de specialitate a constituit fi a de 
legalitate, document centralizator ce cuprinde elemente privind: evidența actelor 
administrative primite pentru verificare, actele care au fost verificate, rezultatul 
controlului de legalitate, precum i procedura prealabil  efectuat , atunci când 
situația o impune (cate care necesit  modificare, revocare sau abrogare). 
 Exercitarea controlului de legalitate s-a efectuat ţinând cont de existenţa 
întregii documentaţii prev zute de legislaţia în domeniu care a stat la baza 
adopt rii/emiterii actului. 
 Astfel, exercitarea controlului de legalitate s-a efectuat riguros, ținând seama 
de documentațiile prev zute de actele normative aplicabile în materie, atr gându-se 
atenția secretarilor UAT cu privire la: 
 indicarea corect  a actelor normative care reglementeaz  domeniul în care au 
fost adoptate/emise actele administrative 
 indicarea corect  a temeiurilor juridice din Legea nr. 215/2001, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 
 respectarea condiţiilor de fond şi form  ale actelor administrative 
adoptate/emise; 
 motivarea actelor administrative adoptate/emise cu acte normative în vigoare 
la data emiterii/adopt rii; 
 modul de redactare a actelor administrative; 
 respectarea competenţei în emiterea/adoptarea actelor administrative.  
 
 
2.3 Organizarea şi realizarea instruirii secretarilor unit ilor administrativ 
teritoriale din jude . 
 
 În cursul anului 2016, permanent, prin corespondența purtat , odat  cu 
comunicarea rezultatului exercit rii controlului de legalitate, au fost realizate în mod 
permanent i acțiuni de îndrumare care au vizat, în principal, urm toarele teme: 
  
1. Analiza aspectelor constatate cu ocazia exercit rii controlului de legalitate al 
actelor administrative emise/adoptate de autorit ţile administraţiei publice locale; 
2. Analiza comunic rii interinstituţionale între Instituţia Prefectului şi unit ţile 
administrativ teritoriale din judeţ; 
3. Identificarea m surilor care se impun în vederea stabilirii unui cadru de 
cooperare profesionist, eficient şi responsabil între autorit ţile locale şi Instituţia 
Prefectului; 
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 În vederea aplic rii unitare i coerente a prevederilor actelor normative la 
nivelul județului, au fost puse la dispoziția autorit ţilor publice locale, informații 
relevante în domeniile: 
 elaborarea proiectelor de hot râri ale Guvernului privind atestarea domeniului 
public al unit ților administrativ-teritoriale, precum i ale proiectelor de acte 
normative privind transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului în 
domeniul public al unit ților administrativ-teritoriale. 
 aplicarea actelor normative prin care au fost acordate cre teri de natur  
salarial  personalului angajat în cadrul unit ților administrativ teritoriale; 
 organizarea i desf urarea în bune condiții a alegerilor pentru autorit ţile 
administraţiei publice locale din anul 2016aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 
privind cre terea siguranței în unit țile de înv ț mânt, cu modific rile i complet rile 
ulterioare; 
 respectarea regimului incompatibilit ților i conflictului de interese ale ale ilor 
locali i funcționarilor publici;  
 organizarea i desf urarea în bune condiții a alegerilor pentru Camera 
Deputaților i Senat din anul 2016: 
  
 

3. Cre terea capacit ii de conducere a serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administra iei 
publice centrale care au sediul în jude  
 

3.1. Armonizarea i eficientizarea activit ii serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei 
publice centrale organizate la nivelul jude ului Vrancea 
 În vederea armoniz rii activit ţii serviciilor publice deconcentrate i 
implementarea programelor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului, au 
fost desf urate activit ți care au vizat mai multe tematici:  
  - creşterea gradului de siguranţ  a elevilor şi personalului didactic şi 
prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unit ţilor de 
înv ţ mânt preuniversitar; 
 - monitorizarea implement rii Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD);  
 - cre terea siguranței traficului rutier pe drumurile publice, cu prec dere pe 
cele aflate în administrarea Secției Drumuri Naționale Foc ani; 
 - monitorizarea modului de respectare la nivelul u.a.t.-uri a prevederilor OUG. 
nr.63/2010– încadrarea în num rul maxim de posturi; 
 - finanţarea şi prioritizarea investiţiilor în infrastructura de reţele electrice 
pentru conectarea populaţiei; 
 - implementarea programului de realizare a perdelelor forestiere pentru 
protecţia autostr zilor şi drumurilor naţionale pe anul 2015; 
 - constatare pagube şi evaluare a pierderilor în agricultur , ca urmare a unor 
fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale şi 
produse de animalele s lbatice, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modific ri i complet ri; 
 - modul de îndeplinire a Planului comun de acțiune pentru combaterea 
traficului de persoane; 
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 - protejarea monumentelor istorice prin monitorizarea modului de 
implementare a Planului comun de m suri pentru protejarea monumentelor istorice 
din județul Vrancea; 
 - respectarea drepturilor beneficiarilor prevederilor Legii nr. 341/2004 a 
recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta 
muncitoreasc  anticomunist  de la Braşov din noiembrie 1987, modificat  şi 
completat ;  
 - salarizarea personalului pl tit din fonduri publice; 
 - organizarea i administrarea paji tilor permanente. 
 În vederea eficientiz rii activit ții serviciilor publice deconcentrate, în anul 
2016 au fost întreprinse o serie de acțiuni, astfel: 
 - au fost solicitate inform ri lunare referitoare la acțiunile cu impact major 
asupra st rii socio-economice a județului;  
 - trimestrial s-au solicitat rapoarte referitoare la îndeplinirea acţiunilor cuprinse 
în „Planul de acţiuni pe anul 2016, pentru realizarea în judeţul Vrancea a obiectivelor 
derivate din Programul de guvernare”; 
 - datele extrase din inform rile transmise de c tre serviciile publice 
deconcentrate au fost utilizate pentru întocmirea unui num r de 12 de sinteze care 
au fost prezentate conducerii instituției; 
 - examinarea proiectelor bugetelor şi a situaţiilor financiare privind execuţia 
bugetar  întocmite de serviciile publice deconcentrate în conformitate cu procedura 
operațional  armonizat  ISO 9001 – SMAI. În perioada de referinț  12 SPD au 
transmis bugetele i execuțiile bugetare din 14 SPD care trebuiau s  depun  aceste 
documente (85,00%); 
 - examinarea i propunerea spre avizare de c tre prefect a unui num r de 32 
anchete sociale întocmite de AJPIS Vrancea în vederea acord rii de ajutoare de 
urgenț , în conformitate cu prevederile art. 28, al. (1) din Legea 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modific rile i complet rile ulterioare.  

- preg tirea pentru sezonul rece-evaluare constituire stocuri materiale 
antiderapante, evaluare dotare utilaje proprii i stadiul încheierii contractelor de 
desz pezire i încheiere protocoale de colaborare interinstituțional : Inspectoratul 
pentru Situații de Urgenț , Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul de Jandarmi, Secția 
Drumuri Naționale, Sistemul de Gospod rire a Apelor, Direcția de S n tate Public , 
Serviciul de Ambulanț , Direcția pentru Agricultur ; 

- elaborarea i implementarea Planului comun de acțiune la nivel județean 
pentru aplicarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 
2012-2016: Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul de Jandarmi, Direcția de S n tate 
Public , Direcția pentru Sport i Tineret, Inspectoratul Teritorial de Munc , Agenția 
pentru Ocuparea Forței de Munc , Agenția pentru Pl ți i Inspecție Social ; 

- implementarea programului de realizare a perdelelor forestiere pentru 
protecţia autostr zilor şi drumurilor naţionale pe anul 2015 – judeţul Vrancea: Oficiul 
de Cadastru i Publicitate Imobiliar , Direcția Silvic , Secția Drumuri Naționale; 
 În vederea îmbun t ţirii condițiilor în care î i desf oar  activitatea serviciile 
publice deconcentrate au fost prezentate inform ri în cadrul colegiului dup  cum 
urmeaz : 
 - preg tirea unit ţilor de înv ţ mânt din judeţul Vrancea, pentru începerea 
anului şcolar 2016-2017; 
 - protejarea i promovarea patrimoniului cultural al județului; 
 - calitatea apei potabile produs  i distribuit  populației 
 - execuția programelor naționale de s n tate la nivelul județului 
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 - acțiuni comune pentru protejarea s n t ții cet țenilor pe perioada 
premerg toare s rb torilor Pascale 
 - protecția consumatorilor la comercializarea alimentelor i serviciilor de 
alimentație public , în perioada lunilor cu temperaturi ridicate 
 - munca nedeclarat : cauze, domenii în care se manifest , evoluție temporal ; 
modalit ți de acțiune i rezultate instituționale; 
 - realizarea Programului anual de ocupare a forței de munc  i Planului anual 
de formare profesional  de c tre AJOFM Vrancea; 
 - analiza beneficiilor de sistenț  social  
 - evoluția num rului de pensionari/asigurați la nivelul județului Vrancea în 
perioada 2013-2016 
creşterea gradului de siguranţ  public  în incinta şi în zona adiacent  unit ţilor de 
înv ţ mânt preuniversitar 
 - paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor; 
 - acțiuni comune pentru protejarea siguranței cet țenilor pe perioada 
premerg toare s rb torilor Pascale 
 - gradul de asigurare a tehnicii de intervenție în situații de urgenț  
 -îmbun t țirea gradului de colectare a veniturilor la bugetul general 
consolidat, prin încurajarea conform rii voluntare a contribuabililor; 
 - activitatea de supravegherea vamal  desf urat  la nivelul Biroului Vamal de 
Interior Vrancea; 
 - monitorizarea m surilor de investigare, ecologizare i reconstrucție ecologic  
a siturilor contaminate situate în arealul fostelor depozite PETROM Foc ani i Adjud; 
 - influența extinderii rețelelor de canalizare din mediul rural asupra calit ții 
apei cursurilor de suprafaț ; 
 - salubrizarea cursurilor de ap ; modul de realizare i întreținere a anțurilor i 
rigolelor pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari; 
 - starea infracțional  i contravențional  în p durile de stat administrate de 
Direcția Silvic  Vrancea; m suri pentru reducerea presiunii asupra p durilor; 
 - creşterea suprafeţei fondului forestier prin împ durirea terenurilor degradate, 
înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie şi prima împ durire a terenurilor agricole 
 - campania agricol  de toamn : producții obținute i îns mânțarea culturilor 
 - certificarea final  a calit ţii seminţelor şi materialului s ditor; 
 - implementarea actelor normative şi a pl ţilor efectuate atât din fonduri 
europene cât şi de la bugetul naţional, la nivelul Centrului Județean Vrancea al 
Agenției de Pl ți i Intervenție pentru Agricultur ; 
 - întreținerea, reabilitarea i repararea amenaj rilor de desecare gravitațional  
i prin pompare, precum i a amenaj rilor de combatere a eroziunii solului, în 

vederea elimin rii volumelor de ap  acumulate în exces, a prevenirii inund rii unor 
suprafețe agricole i a unor zone populate. 
 - stadiul derul rii Programului Național de Cadastru i Carte Funciar  în județul 
Vrancea; 
 - acțiuni pentru asigurarea unor condiţii normale de circulaţie pe drumurile 
naționale de pe teritoriul judeţului 
 - activitatea desf urat  de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier N-E III, la nivelul județului Vrancea, în anul 2016. 
 -analiza activit ții desf urat  la nivelul Inspectoratului Județean în Construcții 
Vrancea. 
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 3.2. Monitorizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate 
 Monitorizarea s-a realizat prin compartimentul de specialitate al instituției i a 
constat în urm rirea activit ții curente, pe baza rapoartelor lunare înaintate de 
serviciile publice deconcentrate. 
 De asemenea, au fost monitorizate modul i gradul de îndeplinire a acţiunilor 
cuprinse în „Planul de acţiuni pe anul 2016 pentru realizarea în judeţul Vrancea a 
obiectivelor derivate din Programul de guvernare” aprobat prin Hot rârea nr. 2 
Colegiului Prefectural. 
 Rezultatele acțiunilor de monitorizare s-au concretizat în inform ri înaintate 
prfectului i în rapoarte trimestriale de evaluare a acțiunilor cuprinse în Planul 
menționat mai sus. 
 3.3. Întâlniri de lucru cu reprezentanții serviciilor publice deconcentrate pe 
diferite tematici aflate în atenţie sau pe tematici dispuse de Guvern, precum: 
 Programul pentru salubrizare a localit ţilor i cursurilor de ap  din judeţ; 
 Gestionarea fenomenelor pe perioada sezonului rece; 
 Implementarea Planului Teritorial Comun de Acţiune - Cadru, pentru creşterea 

gradului de siguranţ  a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delincvenţei 
juvenile în incinta şi în zonele adiacente unit ţilor de înv ţ mânt preuniversitar 
în judeţul Vrancea; 

 Planul de acţiuni pentru gestionarea situaţiilor din sezonul toamn  – iarn ; 
 Stabilirea m surilor necesare monitoriz rii modului de implementare a 

Programului Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. 
 
 

4. Cre terea gradului de monitorizare a problematicii specifice 
minorit ilor na ionale 

 
În data de 14 ianuarie 2015 a fost adoptat , prin Hot rare de Guvern, 

,,Strategia de incluziune a cet țenilor români aparținând minorit ții rome pentru 
perioada 2015-2020”. Obiectivul principal al Strategiei este incluziunea socio-
economic  a cet țenilor români aparținând minorit ții rome, la un nivel similar celui 
al populației majoritare. Principalele domenii de intervenție sunt reprezentate de 
accesul la educație, locuri de munc , s n tate i locuințe, în complementaritate cu 
serviciile sociale i infrastructura, cultura i combaterea discrimin rii. 

Strategia este însoțit  de planuri de acțiune pentru fiecare domeniu major de 
intervenție, stabile te rezultate-țint , surse de finanțare, precum i un sistem flexibil 
de implementare i monitorizare. 
 În vederea implement rii strategiei i îndeplinirii obiectivelor specifice au fost 
desf urate acţiuni de îndrumare organizate pentru cunoaşterea normelor legale 
specifice, astfel: 
 - acţiuni de informare c tre instituțiile publice/ autorit ţi publice 
locale/organizații neguvernamentale, cu privire la legislaţia referitoare la drepturile 
minorit ţii rome, la organizarea de evenimente, prezentarea programului de masterat 
Studii Rome din cadrul SNSPA, realizarea bro urii privind admiterea la liceu 
(susținerea Evalu rii Naționale) programele cu finanțare european /extern  privind 
incluziunea social ; a fost realizat  o baz  de date, la solicitarea Ministerului 
Fondurilor Europene, cu personalul din cadrul instituțiilor publice de la nivel județean 
i local, care are ca atribuții îmbun t țirea situației romilor;  
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 - în cadrul edințelor Grupului de Lucru Mixt au fost prezentate inform ri cu 
privire la programele referitoare la incluziunea social .  
 - au fost derulate trei campanii de prevenire, cu accent deosebit punându-se 
pe comunit țile din M r e ti, Dumitre ti, Slobozia Bradului; 

- sub îndrumarea Instiuției Prefectului Vrancea au fost încheiate 8  protocoale 
de colaborare de c tre IPJ Vrancea cu: Penitenciarul Foc ani, Protoieria 1 Foc ani, 
Protoieria 2 Foc ani, Protoieria Panciu, Direcția de Asistenț  Social  i Protecția 
Drepturilor Copilului Vrancea, Biserica „Golgota“ M r e ti, Biserica Cre tin  dup  
Evanghelie „Speranța“ M r e ti, coala A. Saligny Foc ani i CSEI „Elena Doamna“ 
Foc ani. 
 Totodat , în cadrul edințelor Grupului de Lucru Mixt, s-a analizat activitatea 
mediatorilor sanitari i şcolari i procesul de identificare a persoanelor de etnie rom  
far  acte de identitate i stare civil ; de asemenea, în cadrul edinței Grupului de 
Lucru Mixt a fost prezentat  oportunitatea semn rii unui memorandum de cooperare 
cu Consiliul Europei i Comisia European , pentru susținerea programului ROMACT. 
 Alte activit ți desf urate: 
 -semnarea de c tre Prefectul jud. Vrancea i Consiliul Europei, în data de 19 
octombrie 2016, a Memorandumului de Cooperare în scopul Cooper rii în cadrul 
implement rii Programului Operațional Romact al Consiliului Europei i Comisiei 
Europene în România. 

 -ca urmare a problemelor existente pe partea de locuire Prefectul județului 
Vrancea i ROMACT au organizat, în data de 11 noiembrie, masa rotund  cu tema 
„Comunit ți incluzive – Accesul la locuire i nevoia de investiții“, eveniment în 
premier  pentru România. Datorit  succesului acestui eveniment echipa ROMACT e 
promovat acest tip de eveniment i în alte regiuni ale ț rii urmând chiar ca acst 
format s  fie utilizat i în cadrul dezbaterilor privind problemele din educație i 
s n tate.  
 -identificarea / catagrafierea nevoilor medico sociale ale populatiei cu risc atat 
in mediul urban cat si in mediul rural. 
 Biroul Județean pentru Romi s-a implicat, al turi de instituțiile cu atribuții în 
domeniu, în organizarea unor evenimente precum : „Dezrobirea romilor din România” 
- 20 februarie 2016; Ziua Internaţional  a Romilor de pretutindeni - 8 aprilie 2015 i  
Ziua minorit ților naționale - 18 decembrie 2016. 
 
 

5. Cre terea eficien ei comunic rii interne în institu ia prefectului 
 

 Pentru implementarea optim  a sistemului de control intern au fost stabilite 
obiectivele instituției pe anul 2016, la stabilirea acestora avându-se în vedere ca 
acestea s  asigure: 
 -eficacitatea şi eficienţa funcţion rii instituției, prin utilizarea eficient  a tuturor 
resurselor disponibile; 
 -fiabilitatea informaţiilor interne şi externe printr-un circuit adecvat al 
documentelor i informațiilor; 
 -conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne, pentru îndeplinirea 
în integralitate a atribuțiilor legale. 
 Au fost definite obiectivele generale, care au fost descompuse în obiective 
derivate, descompuse, la rândul lor, în obiective specifice, formând un ansamblu 
coerent.  
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 Formularea obiectivelor s-a realizat atât calitativ, cât i cantitativ, prin 
definirea indicatorilor de rezultate, comensurabili. 
 Toate obiectivele specifice se reg sesc în procedurile operaționale i de 
sistem, parte component  a sistemului de control managerial intern. 
 A fost elaborat Programul de implementare a sistemului de control managerial 
intern, astfel încât s  fie puse în concordanţ  activit ţile necesare pentru atingerea 
obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat, iar riscurile de a nu realiza 
obiectivele s  fie minime. 
 Au fost actualizate toate procedurile ce vizeaz  activitatea serviciului,acolo 
unde a fost cazul, astfel încât pentru orice acţiune şi/sau eveniment semnificativ, se 
utilizeaz  pe o documentaţie adecvat . 
 La actualizarea procedurilor s-a urm rit ca toate operaţiunile noi ce rezult  în 
urma modific rilor de structur  organizatoric  i legislație s  fie consemnate în 
documente, iar descrierea s  fie complet , precis  şi s  corespund  structurilor şi 
politicilor instituției. 
 În prezent, procedurile actualizate asigur  continuitatea activit ţii, în pofida 
fluctuaţiei de personal. 
 Au fost înființate pentru implementarea SICM în conformitate cu prevederile 
OSGG 400/2015 cu modific rile i complet rile ulterioare. Au fost elaborate 
regulamentele de organizare i funcționare a acestor structuri. 
 În urma actualiz rii componenței grupului de lucru cu atribuții de coordonare, 
monitorizare i îndrumare metodologic  privind dezvoltarea sistemului propriu de 
control intern/managerial la nivelul Instituției Prefectului, din care fac parte 3 salariați 
din cadrul serviciului, au fost documentate întâlnirile acestui organism, astfel: 
 Au fost elaborate Fi ele standardelor, în conformitate cu prevederile OSGG 
400/2015,  pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial alentit ților 
publice astfel încât s  poat  fi identificat în orice moment stadiul îndeplinirii fiec rui 
standard la nivelul instituției. 
 A fost elaborat  Informarea asupra stadiului implement rii standardelor de 
control intern managerial, care reprezint  o oglind  a stadiului îndeplinirii fiec rui 
standard la nivelul instituției, în anul 2016. 
 Pentru implementarea optim  a Sistemului de Management al Calit ții: 
 a fost realizat , de c tre cei 3 auditori certificați din cadrul serviciului, 
misiunea de audit intern a Sistemului de Management al Calit ții în baza Planului de 
audit aprobat de conducerea instituției. Cu ocazia misiunii desf urate nu s-au 
constatat neconformit ți; 
 -a fost instrumentat  Analiza de management a SMC pe baza concluziilor 
desprinse din Raportul de audit intern i a avut loc revizuirea indicatorilor i stabilirea 
obiectivelor pe anul 2016; 
 au fost armonizate obiectivele i procedurile din Manualul calit ții cu 
obiectivele i procedurile din cadrul Sistemului de control managerial intern, în scopul 
asigur rii acelora i coordonate de monitorizare i control. 
 În luna aprilie 2016, în urma auditului extern de supraveghere,  instrumentat 
de 3 speciali ti din cadrul RINA SIMTEX, nu au fost constatate neconformit ți. 
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6. Îmbun t irea activit ii institu iei prefectului şi a celorlalte 

structuri implicate în realizarea atribu iilor prev zute de actele normative 
cu caracter reparatoriu 

 

 6.1. Aplicarea legilor fondului funciar 

-au fost asigurate condiţiile optime pentru organizarea unui num r de 4 
şedinţe ale Comisiei Judeţene de fond funciar Vrancea; 

- colectivul tehnic de lucru i-a desf urat activitatea în fiecare zi, de luni pân  
joi, în intervalul orar 10.00 – 16.00, în care au fost analizate propunerile comisiilor 
locale de fond funciar; 

-au fost discutate procese-verbale privind  solutionarea  cererilor formulate in 
baza  Legii nr. 247/2005  pentru  reconstituirea  dreptului  de  proprietate  asupra 
terenurilor întocmite de Comisiile locale de fond funciar Adjud, Bro teni, Cote ti, 
Dumitre ti, Fitione ti, Homocea, M ic ne ti, N ne ti, Panciu, R coasa, 
Rugine ti, Soveja, Suraia, Vidra, Vin tori, Bro teni, Chiojdeni, Cior ti, 
Gura Cali ei, Odobe ti, P une ti, Str oane, ife ti, Vrîncioaia, Vintileasca, 
Ureche ti, Vulturu, Milcovul, Movili a, Mera, Slobozia Bradului, Vîrte coiu, 
Boghe ti, Dumbr veni, Garoafa, Jari tea, M ic ne ti, Paltin, Bîrse ti, 
Vîrte coiu, T n soaia, Pope ti, P une ti. 

 
-a fost soluționat  1 contestație formulate împotriva m surilor stabilite de 

c tre comisiile locale de fond funciar Bîrse ti. 
Alte aspecte care au f cut obiectul discuțiilor în cadrul comisiei județene de 

fond funciar: 
 - stadiul sentințelor judec tore ti nepuse în aplicare; 
 - cazuri privind Stațiunea de cercetare i dezvoltare S.C.D.V.V.; 
 - cazuri privind Direcția Silvic  Vrancea; 
 - situația hot rârilor prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate 
în fizic adoptate de Comisia județean  Vrancea pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privat  asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar, nepuse în 
executare; 
 -  situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecat ; 

În îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin comisiei județene de fond funciar au fost 
adoptate un num r de 98 hot râri, pentru un num r de 98 propuneri ale comisiilor 
locale. 

Au fost remise comisiilor locale de fond funciar, spre completare, 14 
documentații. 
 Au fost organizate 2 acțiuni de îndrumare la nivelul a tot atâtea comisii locale 
de fond funciar vizând obligativitatea finaliz rii activit ții de punere în posesie i de 
emitere a titlurilor de proprietate conform art.11, alin. 1 din Legea nr. 165/2013, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, acțiuni ce au vizat toate unit țile administrativ-
teritoriale. 
  
 Scopul acestor întâlniri a vizat urm toarele aspecte: 

 Soluţionarea/reanalizarea dosarelor, în regim de urgenţ , în ordinea 
cronologic  a depunerii cererilor de retrocedare conform art. 12 afin. 3 din Legea nr. 
165/2013, urmare îndeplinirii termenului prev zut de art, 7 alin. 1 din Legea nr. 
165/2013 şi în considerarea prevederilor art. 11 alin. 1 din acelaşi act normativ, 
potrivit c rora termenul limit  de eliberare a titlurilor de proprietate este 01.01.2016; 
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 Analiza aspectelor constatate cu ocazia verific rii, de c tre colectivul 
tehnic de lucru, a documentaţiilor înaintate de c tre comisiile locale de fond funciar, 
punct la care s-au reiterat cele transmise comisiilor locale prin circularele nr. 
13416/15.10.2014 şi nr. 838/16.01.2015 

 Probleme datorate modific rilor limitelor administrativ teritoriale la mai 
multe localit ţi în urma pronunţ rii unor sentinţe civile r mase definitive şi 
irevocabile. 
  

Au fost difuzate în teritoriu 3 circulare privind modul corect de întocmire a 
documentațiilor în vederea transmiterii comisiei județene de fond funciar. 
- s-au realizat analize referitoare la aplicarea actelor normative cu caracter 
reparatoriu i la stadiul aplicarii prevederilor Legii nr. 165/2013 privind m surile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natur  sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România concretizate cu 
întocmirea a 2 materiale de sintez  transmise conducerii instituției; 

La nivelul județului Vrancea, pân  la data de 31.12.2016, au fost întocmite 
144.034 titluri de proprietate i au fost eliberate 144.031 titluri. 
 6.2. Aplicarea Legii 290/2003 privind acordarea de desp gubiri sau 
compensa ii cet enilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, re inute sau r mase în Basarabia, Bucovina de Nord şi inutul 
Her a, ca urmare a st rii de r zboi şi a aplic rii Tratatului de Pace între 
România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 

În anul 2016 nu au fost convocate şedinţe în aplicarea Legii nr.290/2003. 
 

 6.3. Aplicarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat  

În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001, s-a exercitat controlul de 
legalitate pentru un num r de 200 de dispoziții emise în aplicarea Legii nr.10/2001 de 
c tre primarii unit ţilor administrativ teritoriale din judeţul Vrancea, dup  cum 
urmeaz : Foc ani, M r e ti, N ruja, Sihlea. 
 

 

7. Creşterea capacit ii de coordonare şi de verificare a activit ii 
serviciilor publice desf şurate în cadrul institu iei prefectului 
 
 7.1 Eliberarea apostilei 
 
 Ministerul Afacerilor Interne, începând cu data de 05.07.2013 a implementat 
proiectul „Sistem interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de c tre 
instituțiile prefectului pentru actele oficiale administrative”. 
 Acest proiect dezvolt  un seviciu administrativ informatic care asigur  
interoperabilitatea sistemelor informatice folosite de c tre instituţiile prefectului 
pentru eliberarea apostilei, prin intermediul unei baze de date centralizate, 
actualizat  în timp real, prin operaţionalizarea unui sistem eficace şi securizat de 
verificare a apostilelor eliberate precum şi prin dezvoltarea competenţelor 
profesionale ale persoanelor responsabile cu gestionarea bazei de date şi cu operarea 
înregistr rilor. 
 De rezultatele proiectului beneficiaz , în primul rând, persoanele interesate s  
consulte în timp real, prin mijloace electronice baza de date centralizat , precum i 
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s  verifice autenticitatea unei apostile emise de statul român (angajatori, mediu de 
afaceri, autorit ţi şi instituţii publice, instituţii de înv ţ mânt etc. din statele 
semnatare ale Convenţiei de la Haga), în contextul globaliz rii pieţei forţei de munc  
şi a liberei circulaţii a persoanelor şi serviciilor. 
 Obiectivul proiectului este simplificarea modalit ţii de verificare/consultare a 
informaţiilor privind actele oficiale administrative din România pentru care s-a 
eliberat apostila de c tre instituţiile prefectului prin dezvoltarea, implementarea şi 
promovarea unui sistem informatic ieftin, eficace şi securizat de vizualizare online a 
acestor informaţii şi introducerea posibilit ţii de eliberare a apostilei electronice. 
 În cursul anului 2016, Instituţia Prefectului judeţului Vrancea a eliberat 3.051 
apostile pentru 1886 acte oficiale administrative. 
 
 7.2 Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a 
Paşapoartelor Simple al jude ului Vrancea 
 
 Activitatea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa  
Paşapoartelor Simple Vrancea, în cursul anul 2016, s-a înscris în contextul general al 
efortului Ministerului Afacerilor Interne, respectiv a Direcţiei Generale de Paşapoarte 
de a respecta angajamentele asumate de România ca stat membru cu drepturi 
depline la Uniunea European  şi a celor stabilite în perspectiva ader rii ţ rii noastre 
la spaţiul Schengen. 
 În atenţia Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa 
Paşapoartelor Simple Vrancea s-au aflat obiective importante care au vizat îndeosebi: 
 aplicarea unitar  a prevederilor legale în materie; 
 diminuarea birocraţiei,  
 combaterea migraţiei ilegale în rândul cet ţenilor români; 
 organizarea activit ţii serviciului, pentru a r spunde cât mai operativ şi eficient 
solicit rilor cet ţenilor. 
 Pentru creşterea gradului de adresabilitate c tre SPCEEPS în ceea ce priveşte 
eliberarea paşaportului simplu electronic şi temporar pentru eliminarea cozilor la 
ghişee a fost închiriat un sistem electronic de dirijare şi ordonare pentru organizarea 
activit ţii de relaţii cu publicul.  
 Pentru respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003 au fost asigurate servicii de 
monitorizare a sistemelor de alarm  şi supraveghere la tentativa de efracţie a celor 3 
obiective din cadrul celor dou  servicii publice comunitare. 
 Cererile privind eliberarea paşapoartelor simple se soluţioneaz  în termene 
care curg de la data depunerii acestora astfel: 
 -cererile privind eliberarea paşapoartelor simple temporare, depuse în ţar -de 
la 2 ore la 3 zile; 
 -cererile privind eliberarea paşapoartelor simple electronice, depuse în ţar -14 
zile calendaristice. 

 
Principalii indicatori specifici realizaţi la nivelul Serviciului Public Comunitar pentru 

Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Vrancea, 
 în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 

Total cereri de eliberare a paşapoartelor, din care : 19006 

cereri electronice, din care: 13942 

              - electronice primite la ghişeu 9920 

              - electronice  ambasad  4022 

 cereri temporare, din care: 5064 
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               - simple temporare 5022 

               - temporare CRDS 42 

Total cereri de eliberare a paşapoartelor electronice CRDS, din care: 873 

                - primite la  ghişeul serviciului 148 

                - primite  prin ambasad  725 

Total paşapoarte eliberate 13821 

                                          - paşapoarte temporare, din care: 5065 

                    - simple temporare 5023 

                    - temporare CRDS 42 

                                          - paşapoarte electronice, din care:  8756 

                  - simple electronice 8622 

                  - electronice CRDS 134 

Total persoane c rora le-a fost restrâns de c tre instanţ  dreptul la libera 
circulaţie în str in tate 

0 

Total persoane c rora le-a fost suspendat de c tre instanţ  dreptul la libera 
circulaţie în str in tate 

550 

Num r persoane depistate, date în urm rire general  sau local   0 

Num r persoane care au s vârşit infracţiuni la regimul paşapoartelor 0 

Total persoane sancţionate contravenţional  167 

Valoarea amenzilor încasate 3480 

Paşapoarte temporare consumate 5081 

Paşapoarte temporare emise 5064 

Num r paşapoarte rebuturi cu defecte de fabricaţie 0 

Num r paşapoarte rebuturi tehnologice 12 

Num r paşapoarte rebuturi de emitere 3 

Num r etichete pe rol  defecte 0 

Valoarea taxelor  încasate pentru alte servicii 1606 
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 7.3 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i 
Înmatriculare a Vehiculelor 
 Efectivul serviciului exercit  atribuțiile ce-i revin conform actelor normative în 
vigoare cu privire la organizarea, coordonarea i desf urarea activit ții de examinare 
a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, eliberarea certificatelor 
de înmatriculare i autorizațiilor de circulație provizorie, eliberarea pl cilor cu numere 
de înmatriculare, precum i evidența informatizat  a conduc torilor auto i 
vehiculelor rutiere. Întreaga activitate se desf soar  în interesul persoanei i al 
comunita ții, în sprijinul instituțiilor statului, pe baza i în executarea legii, 
urm rindu-se transpunerea prevederilor i directivelor comunitare în domeniu i 
armonizarea normelor privind examenele de conducere la proba practic . 
 
 Activitatea desf urat  în domeniul regim permise de conducere i 
examin ri 
 Compartimentul regim permise de conducere i examin ri are în principal 2 
(dou ) linii de munc : 
 linia regim permise de conducere; 
 examinarea candidaților în vederea obținerii permisului de conducere. 

 
Principalele activit ți desf urate în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 

Nr. 
crt. 

ACTIVITATEA 01.01.2016/ 
31.12.2016 

01.01.2015/ 
31.12.2015 

Observații 

1 Candidați examinați teorie 9073 9437  

2 
Candidați admi i teorie 5091 5965  

admi i teorie % 56,11 63,11  

3 
Candidați examinați proba 
practic  

9363 5828  

4 

Candidați admi i proba 
practic  

4267 2666  

admisi proba practica% 45,57 45,74  

5 Permise de conducere 
emise 

11345 6085  

6 Permise de conducere 
obținute prin examen 

4267 2558  

7 Permise de conducere cu o 
noua valabilitate 
administrativ  

5631 1928  

8 Permise de conducere – 
duplicat  

827 1274  

9 Num r permise 
preschimbare –anterior 
1995 

42 32  

10 Permise de conducere 
emise de autorit țile 
str ine preschimbate 

578 293  

 
 
 În perioada 01.01.2016– 31.12.2016 au fost un num r de 192 zile de examen, 
din care, zile examinare profesioni ti 39 (categoriile C,CE si D). 
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 În prezent în evidența informatizat  a serviciului se g sesc un num r de 
107804 conduc tori auto. La ace tia se adaug  posesorii de permise de conducere 
din evidența manual , respectiv 11607. În total la nivelul S.P.C.R.P.C.I.V. Vrancea 
sunt în evidenț   un num r de 119411 conduc tori auto.  
 În perioada analizat  au fost preluate în vederea preschimb rii cu documente 
similare române ti un num r de 620 dosare permise de conducere str ine. În toate 
aceste situații au fost dispuse verificarea autenticit ții documentului i valabilit ții 
categoriei la unit țile emitente din țara unde a fost emis permisul de conducere, 
repartizarea acestora pe ț ri  fiind urm toarea : 

- Italia - 521 Anglia - 31  , Spania  - 39 , Moldova - 13 ,  Danemarca  -  1    
Monaco - 1  , Qatar- 1, Olanda – 2, Grecia – 6,Ungaria- 1, Portugalia -1, 
Turcia-1, Ucraina-1, Serbia- 1  

 Au fost preschimbate efectiv, cu preluare imagine foto i eliberare dovad , un  
num r de 578 permise de conducere str ine. 
 
 Activitate desf urat  în domeniul înmatricul ri i eviden  vehicule 
rutiere 

 

Nr. 
crt 

DENUMIRE 01.01.2016/ 
31.12.2016 

01.01.2015 / 
31.12.2015 

 

1 Certificate de inmatriculare 
emise 

 

11211 7082  

2 Inmatriculari 
 

10221 6419  

3 Numar inscrieri 6455 3913  

4 Transcrieri  3766 2506  

5 Radieri –total 5581 3603  

6 Radieri cu scoatere din 
circulatie 

1815 1097  

7 Autorizatii provizorii emise 11483 6743  

8 Anulare inmatriculare 0 0  

9 Certificate 
preschimbate/duplicate 

990 663  

 
La data prezentului raport parcul auto din județul Vrancea este de 96 vehicule 

faț  de 89809 vehicule în semestrul I 2015, înregistrându-se o cre tere cu 4847 
unit ți faț  de perioada similar  a anului trecut. 

 În sensul fluidiz rii fluxurilor de date privind achitarea taxei pe poluare utilizate 
la prima înmatriculare în Romania a vehiculelor s-a încheiat Protocolul nr. 
220119/2010 care stabile te condițiile tehnice privind schimbul automat de informații 
între unit țile teritoriale ale Trezoreriei statului i serviciile publice comunitare regim 
permise de conducere i înmatricul ri vehicule. 

 În baza protocolului de mai sus la nivelul județului Vrancea a fost întocmit  

Convenția nr. 7873/16.04.2010 i 6371/20.04.2010 a Directiei Generale a Finanțelor 

Publice Vrancea, respectiv Instituția Prefectului Vrancea, care stabile te cadrul i 
condițiile transmiterii i primirii zilnic, prin rețeaua Intranet a sistemului informatic de 

evidenț  a permiselor de conducere i înmatriculare a vehiculelor, a fi elor cu 

încas rile taxei pe poluare pentru autovehicule. 
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 În perioada analizat  au fost verificate zilnic la ghi eul înmatricul ri cu ocazia 

primirii solicit rilor de emitere a certificatelor de înmatriculare taxele privind achitarea 

timbrului de mediu prin acccesarea Portalului ANAF- 7196 auto. 

 Potrivit dispoziției DRPCIV nr. 208046/2010 au fost verificate prin portalul RAR 
cu ocazia înmatricul rii un num r de 11211 vehicule. 
 Au fost efectuate 74 verific ri pentru auto cu lips  documente de înmatriculare 
str ine; 

 Au fost efectuate 31 verific ri atunci când au fost constatate date diferite în 
aplicatia EUCARIS faț  de documentele prezentate de solicitant. 

 În perioada analizat  la compartimentul înmatricul ri i evidenț  vehicule 
rutiere au mai fost desf urate urmatoarele activit ți: 

- au fost verificate i întocmite adrese de r spuns la 1466 de solicitari ale 
persoanelor fizice i juridice; 

- au fost eliberate la ghi eu un num r de 72 de certificate de înmatriculare în 
cazul dețin torilor care nu au fost g siți la domiciliu de c tre reprezentanții Po tei 
Române; 

- au fost predate la DRPCIV prin serviciul de profil din cadrul Instituției 
Prefectului județului Vrancea suma de 823.015 RON, reprezentând atât 
contravaloarea pl cuțelor cu numere de înmatriculare cât i taxele de p strare, 
respectiv acordarea de numere preferențiale. 

- Activitatea de colectare selectiv  a de eurilor rezultate din predarea pl cuțelor 
cu numere de înmatriculare în cazul radierilor i transcrierii dreptului de proprietate s-
a desf urat în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2010 (privind colectarea 
selectiv  a de eurilor) i a Dispoziției DRPCIV nr.18937/2007. În perioada analizat  a 
fost predat  cantitatea de 880 kg de euri aluminiu c tre reprezentantul desemnat. 
 

8. Cre terea eficien ei comitetelor i comisiilor i a altor structuri 
din care fac parte i reprezentan i ai institu iei prefectului 
 

 în domeniul gestion rii situa iilor de urgen  
 
 Obiectivul general: Gestionarea eficient  a situaţiilor de urgenţ  de c tre 
autorit ţile administraţiei publice locale din judeţ sub coordonarea Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgenț  

 Obiectiv specific 1 : Preg tirea intervenției 
 Ac iuni i rezultate ob inute 
 - revizuirea procedurilor de lucru ale Comitetului Județean pentru Situații de 
Urgenț : 

 Procedur  operațional  privind modalitatea de evacuare a gravidelor aflate la 
termen în situații de urgenț  generate de fenomene meteo periculoase 
specifice perioadei de iarn . 

 Procedur  operațional  privind asigurarea fluxului informațional – decizional în 
scopul primirii/transmiterii inform rilor, atențion rilor i avertiz rilor hidro-
meteorologice. 

  Procedur  operațional  privind modul de întocmire, transmitere i conținutul 
rapoartelor operative privind efectele manifest rii diferitelor tipuri de risc. 

-desf urarea de acţiuni în vederea preg tirii pentru sezonul rece 2014 – 2015: 
 Întocmirea situației privind stadiul preg tirilor pentru iarn  la nivelul UAT, 
respectiv:  
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 situaţia privind contractele de servicii de desz pezire încheiate sau, 
dup  caz, 
 situaţia utilajelor proprii, în situaţia în care desz pezirea se realizeaz  în 
regie proprie; 
 asigurarea combustibilului necesar; 
 asigurarea stocurilor de materiale antiderapante 

 actualizarea listei cu spaţiile de cazare/ad posturi temporare, şi asigurarea 
acestora cu dot rile minime necesare, care s  poat  fi utilizate în dou  tipuri de 
situaţii: 

 pentru persoanele care pot r mâne înz pezite în trafic; 
 pentru persoanele f r  locuinţ  de pe raza fiec rei unit ți administrativ-

teritoriale. 

 participarea în perioada 24 – 26 octombrie comisia care a efectuat verificarea 
st rii tehnice i funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de ap rare împotriva 
inundațiilor, din județul Vrancea 
 Obiectiv specific 2 : intervenția operativ  pe durata manifest rii situației de 
urgenț  i acțiuni ce vizeaz  înl turarea efectelor produse  
 Ac iuni i rezultate ob inute  : 
 - Colectarea datelor i întocmirea unor rapoarte centralizatoare de pagube, 
astfel: 
 - Rapoarte de sintez  privind ap rarea împotriva inundațiilor, fenomenelor 
meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice i polu rii 
accidentale în județul Vrancea din perioadele 10-17.02 2016, 10-13.03.2016, 10-
16.04 2016, 24.05-20.06.2016, 23-24.08.2016, 11-13.10.2016. 
 - Rapoarte de sintez  privind pagubele înregistrate la nivelul județului Vrancea 
ca urmare a alunec rilor de teren din luna aprilie 2016 i din perioadele 24.05-
20.06.2016, 23-24.08.2016 i 11.10-09.11.2016 
 - Constituirea unor comisii de validare a pagubelor semnalate de Comitetele 
locale pentru situaţii de urgenţ . Pe parcursul anului 2016 au fost emise 48 de 
Ordine ale prefectului pentru constituirea unor asemenea organisme. Comisiile au 
întocmit procese verbale de constatare a unor pagube, documente ce au fost validate 
în cadrul edințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgenț . 
-Elaborarea a 3 proiecte de Hot rârîre de Guvern pentru alocarea unor sume 
necesare înl tur rii efectelor fenomenelor meteo periculoase (proiecte concretizate în 
HG 468/06.07.2016, HG 752/18.10.2016 i HG 975/23.12.2016 privind alocarea unei 
sume totale de 35.588 mii lei din Fondul Intervenție la dispoziția Guvernului). 
 - Asigurarea secretariatului Centrului Local de Combatere a Bolilor: 
 Elaborarea unui num r de 2 ordine privind actualizarea componenței 
Centrului; 
 Preg tirea celor 3 edințe ale centrului, întâlniri ce au avut ca obiect 
gestionarea situației create ca urmare a pericolului apariției pestei porcine în județul 
Vrancea; 
 Elaborarea unui num r de 2 ordine ale prefectului privind convocarea 
comisiilor de evaluare în vederea stabilirii sumelor pentru pierderea suferit  de 
proprietarii de animale în urma manifest rii anemiei leucozei enzootic  bovin  i 
anemiei infecțioase ecvin ; 
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 în domeniul dialogului social i al dialogului cu persoanele 
vârstnice 

 Comisia de Dialog Social din jude ul Vrancea s-a întrunit în 10 edințe. 
 Tematica dezb tut  a avut în vedere, în principal, propunerile partenerilor 
sociali, din inițiativa Instituției Prefectului fiind prezentate modific rile legislative 
astfel încât acestea s  fie corect diseminate: 

  Raport asupra activit ții Comisiei de dialog social din județul Vrancea în anul 
2015; 

 Întâlnire cu reprezentanții Sindicatului Metalurgistul Foc ani, pentru 
prezentarea situației SC STG STEEL Bucure ti, punct de lucru Foc ani; 

 Întâlnire cu reprezentanții Sindicatului Lucr torilor Po tali din România, Filiala 
Vrancea; 

 Informare asupra activit ților desf urate în vederea aplic rii prevederilor OUG 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991; 

 Intervenția Patronatului Intreprinderilor Mici i Mijlocii Vrancea în leg tur  cu 
impozitul pe cl diri datorat de agenții economici, reglementat de Legea 
277/2015 privind Codul fiscal, coroborat cu Legea 207/2015 privind Codul de 
procedur  fiscal ; 

 Prezentarea r spunsurilor formulate de Compania Național  PO TA ROMÂN  
i Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale i Persoanelor Vârstnice la 

solicitarea înaintat  în urma întrunirii Comisiei de dialog social din luna martie 
 Informare asupra modului de aplicare în județul Vrancea a prevederilor HG 

423 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru 
finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în înv ţ mântul de mas , precum şi metodologia de alocare a acestor 
sume unit ţilor de înv ţ mânt de mas , pentru anul 2016; 

 Prezentarea inform rii transmise de Ministerul Comunicațiilor i pentru 
Societatea Informațional  cu privire la aplicația IMM; 

 Informare asupra modalit ții de comercializare a produselor în piața agro-
alimentar  din municipiul Foc ani; 

 Informare asupra modalit ții de comercializare a strugurilor în locurile special 
autorizate din județul Vrancea; 

 Solicitarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale i Persoanelor 
Vârstnice de prezentare a unor preciz ri legate de aplicarea OUG 20/2016 
pentru modificarea i completarea OUG 57/2015 privind salarizarea 
personalului pl tit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum i unele m suri fiscal-bugetare i pentru modificarea i completarea 
unor acte normative; 

 Prezentarea Programului de Guvernare 2016-2020 al mediului de afaceri; 
 Stadiul acțiunilor întreprinse de Agenția Județean  pentru Ocuparea Forței de 

Munc  Vrancea în vederea realiz rii Programului anual de ocupare a forței de 
munc  i Planului anual de formare profesional ; 

 Prezentarea OUG 60/2016 pentru modificarea i completarea Legii 76/2002 
privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii forței de 
munc ; 

 Rezultatele acțiunilor de control în Piața Agroalimentar  Foc ani, desf urate 
de ITM Vrancea i IJSU Vrancea ca urmare a aspectelor dezb tute în cadrul 
Comisiei de dialog social; 
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 Stadiul soluțion rii revendic rilor Sindicatului Lucr torilor Po tali din România; 
 Intreprinderile mici si mijlocii din județul Vrancea, parteneri sociali pentru 

dezvoltare durabil ; 
 Raport cu privire la activitatea desf urat  de Inspectoratul de Stat pentru 

Controlul în Transportul Rutier N-E III, la nivelul județului Vrancea, în anul 
2016; 

 Raport privind execuția programelor naționale de s n tate la nivelul județului 
Vrancea, în anul 2016; 

 Analiza activit ții desf urat  la nivelul Inspectoratului Județean în Construcții 
Vrancea, în anul 2016. 

 Totodat , au fost formulate propuneri cu privire la organizarea de întâlniri cu 
reprezentanţi locali ai societ ţii civile, sindicate şi patronate, care au avut ca teme: 
 - Prezentare a unor preciz ri legate de aplicarea OUG 20/2016 pentru 
modificarea i completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului pl tit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum i unele m suri 
fiscal-bugetare i pentru modificarea i completarea unor acte normative 
 - Stadiul acțiunilor întreprinse în vederea realiz rii Programului anual de 
ocupare a forței de munc  i Planului anual de formare profesional . 
 - Rezultatele acțiunilor de control în Piața Agroalimentar  Foc ani, desf urate 
de ITM Vrancea i IJSU Vrancea ca urmare a aspectelor dezb tute în cadrul Comisiei 
de dialog social 
 - Activitatea desf urat  de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier N-E III, la nivelul județului Vrancea, în anul 2016. 
 - Execuția programelor naționale de s n tate la nivelul județului Vrancea, în 
anul 2016. 

 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 
Vârstnice s-a întrunit 8 edințe în scopul analiz rii problemelor cu caracter socio-
economic, care privesc persoanele vârstnice, elaborarea de propuneri i identificarea 
unor soluţii la aceste probleme. 
 Tematicile dezb tute în cadrul edințelor au fost selectate avându-se în vedere 
crearea cadrului necesar dezvolt rii unor relaţii de colaborare cu serviciile publice 
astfel încât persoanele vârstnice s  poat  fi informate permanent asupra problemelor 
de interes.  
 Totodat , s-a avut în vedere consultarea reprezentanţilor persoanelor 
vârstnice în probleme cu caracter economic, social, medical şi cultural, de interes al 
acestora, fiind dezb tute teme de actualitate cum ar fi: 
 - asigurarea serviciilor de s n tate; 
 - stadiul implement rii la nivelul judeţului Vrancea a programului operaţional 
Ajutorarea persoanelor defavorizate finanţat din fondul de ajutor european destinat 
celor mai defavorizate persoane (POAD); 
 - respectarea legislaţiei în vigoare la comercializarea produselor agricole în  
pieţele agroalimentare; 
 - asigurarea furniz rii agentului termic, în sistem centralizat, populaţiei din 
municipiul Focşani de c tre S.C. ENET Focşani, în iarna 2016-2017. 
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IV. COOPERARE INTRA I INTERINSTITU IONAL , RELA II 
INTERNA IONALE 
 
 Principalele tipuri de relații pe care le dezvolt  Instituția Prefectului în 
exercitarea atribuțiilor conferite de lege se încadreaz  în urm toarele categorii:  

- relaţii cu autorit țile administraţiei publice centrale; 
- relaţii cu autorit ţile administraţiei publice locale şi judeţene; 
- relaţii cu autorit ţile publice care exercit  puterea legislativ  i judec toreasc ;  
- relaţiile cu organizaţiile neguvernamentale; relaţiile cu cet ţenii. 
 
 
Cooperarea intra-institu ional  
 
În cadrul instituției, cooperarea între compartimentele funcționale este 

reglementat  prin procedurile de sistem i proces, ordine ale prefectului, referate, 
note interne etc.  

Cooperarea formalizat  este completat  prin mijloace informale. 
 
 
Cooperarea inter-institu ional  
 
În cadrul raporturilor de lucru cu autorit țile administrației publice centrale 

Instituția Prefectului județul Vrancea întocme te i transmite rapoarte, analize, 
monitoriz ri privind activitatea proprie, stadiul implement rii unor m suri dispuse de 
ministere, propuneri de armonizare legislativ , ca urmare a celor 530 de solicit ri 
venite de la MAI prin sistemul de radiograme. Tot c tre MAI au fost înaintate 3 
proiecte de Hot râre de Guvern pentru a fi analizate şi promovate în edințele de 
Guvern.  

Cooperarea cu autorit țile administrației publice locale i judeţene a fost 
facilitat  de utilizarea platformei Intranet dezvoltat  la nivelul Instituției Prefectului. 
 Pe lâng  cooperarea în comisiile i comitetele menționate, reprezentanţilor 
serviciilor publice deconcentrate au participat la lucr rile Comisiei pentru atribuire de 
denumiri, care s-a reunit în 7 şedinţe şi a emis 7 avize favorabile, precum i la 
edințele Comisiei Județean  privind Incluziune Social  i Comisiei Județean  

Vrancea în Domeniul Egalit ții de anse între Femei i B rbați. 
 

 
V. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITU IONALE 
 
1. Eficientizarea structural  

 
 În contextul unor resurse umane limitate, pe parcursul anului 2016 s-a urm rit 
creşterea capacit ţii de management a instituţiei din toate perspectivele: planificare, 
organizare, implementare, monitorizare şi evaluare.  
 Prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. II/3522/29.01.2016 privind 
repartizarea num rului maxim de posturi şi a structurii posturilor pentru Instituţiile 
Prefectului, capitolul bugetar 51.01.-„Autorit ţi publice şi acţiuni externe”, precum şi 
pentru stabilirea unor m suri privind monitorizarea în anul 2015 a posturilor aprobate 
pentru Ministerul Afacerilor Interne finanţate din capitolul bugetar 51.01.-“Autorit ţi 
publice şi acţiuni externe”, pentru Instituţia Prefectului, judeţul Vrancea, a fost 
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repartizat un num r de 41 de posturi a c ror structur  a fost stabilit  prin Anexa nr. 
41 la ordin.  
 În baza acestui ordin, a fost aprobat de c tre ordonatorul principal de credite, 
statul de funcţii valabil pentru anul 2016.  

Pentru a se asigura un management eficient, regulamentul de organizare şi 
funcţionare al instituţiei a fost actualizat. 

Regulamentul Intern al Instituţiei Prefectului-judeţul Vrancea a fost actualizat 
prin Ordinul Prefectului nr. 49 din 17.03.2016, Ordinul Prefectului nr. 402 din 
01.11.2016 şi Ordinul Prefectului nr. 428 din 09.12.2016 conform modific rilor 
legislative din anul 2016.  

Menţion m c  în 2016, au fost actualizate, dup  caz, fişele de post conform 
prevederilor legale, în termenul stabilit. 

 
2. Gestionarea resurselor umane 

 
La finele anului structura posturilor în cadrul instituţiei a fost urm toarea: 

- Autoritate Public  – 41; 
- Ordine Public  şi Siguranţ  Naţional  – 30. 

La capitolul „Autoritate Public ” din 41 de posturi aprobate în statul de funcţii, 
au fost ocupate un num r de 40 de posturi, repartizate astfel:  

- 2 înalţi funcţionari publici – prefect şi subprefect; 
- 3 funcţionari publici de conducere – 3 şefi de serviciu;  
- 25 funcţionari publici de execuţie,  
- 10 posturi de personal contractual. 

Structura posturilor în cadrul instituţiei – autoritate  publică 

Inalţi FP

FP de conducere 

FP de execuţie

Personal contractual

 
 
La capitolul „Ordine Public  şi Siguranţ  Naţional ” sunt aprobate în statele de 

organizare un num r de 13 posturi la SPCEEPS şi 17 posturi la SPCRPCÎV, din care 
sunt ocupate un num r de 25, dup  cum urmeaz : 

- 2 funcţionari publici cu statut special – de conducere – 2 şefi de 
serviciu; 

- 20 funcţionari publici cu statut special – de execuţie, din care unul 
suspendat, fiind în concediul de îngrijire şi creştere a copilului pân  la 2 
ani; 

- 3 personal civil. 
Repartizarea posturilor ocupate pentru Serviciile publice comunitare este 

urm toarea: 
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Structura pe gen a personalului în ansamblu şi la nivelul serviciilor publice 

comunitare este redat  în tabelul de mai de mai jos. 
STRUCTURA Masculin Feminin 

SPCRPCÎV 11 4 

SPCEEPS 5 5 

Instituţia Prefectului Vrancea 
(autoritate public ) 

19 21 

Pe total instituţie 35 30 

 
Dup  cum se observ  personalul de gen masculin are o pondere puţin mai 

mare respectiv 53,85% faţ  de 46,15% ponderea personalului de gen feminin.  
 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne 
nr. II/3787/16.02.2016 privind gestionarea în anul 2016 a posturilor aprobate pentru 
Ministerul Afacerilor Interne finanţate din capitolul bugetar 51.01.-“Autorit ţi publice 
şi acţiuni externe”, lunar s-a comunicat ordonatorului principal de credite situaţia 
gestion rii posturilor, precum şi statul de personal cu menţionarea modific rilor 
intervenite şi a drepturilor salariale stabilite. 

Conform prevederilor H.G. nr.432/2004 privind dosarul profesional al 
funcţionarilor publici, cu modific rile şi complet rile ulterioare compartimentul de 
resurse umane a actualizat toate dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi a 
completat toate datele în registrul de evidenţ  al funcţionarilor publici. 

În anul 2016 au fost operate modific rile/actualiz rile în programul informatic 
MAI-ReviSAL.  

A fost gestionat „Portalul de management” al funcţiilor publice şi a funcţionarilor 
publici fiind actualizate informaţiile din baza de date. 

În anul 2016, au fost desc rcate de pe portalul de management al funcţiilor şi 
funcţionarilor publici un num r de peste 200 de documente, care au fost comunicate 
celor interesaţi. Funcţionarii publici din cadrul instituţiei noastre au fost reprezentaţi 
A.N.F.P. în comisii de concurs/ soluţionarea contestaţiilor la peste 200 de concursuri 
de recrutare sau promovare organizate la nivelul autorit ţilor sau instituţiilor publice 
din judeţul Vrancea. 

Compartimentul de resurse umane a emis în anul 2016 peste 190 de adeverinţe 
de salariat/ venit pentru salariaţii.  

În conformitate cu prevederile art.7 din Instrucţiunile pentru elaborarea planului 
de ocupare a funcţiilor publice, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006, au fost transmise la M.A.I., propunerile privind 
Planul de ocupare a funcţiilor publice al instituţiei.  
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Trimestrial, respectiv semestrial, s-au transmis la A.N.F.P. machetele cu privire 
la respectarea normelor de conduit  de c tre funcţionarii publici şi la implementarea 
procedurilor disciplinare.  

Declaraţiile de avere şi Declaraţiile de interese au fost înregistrate în registrele 
speciale, au fost postate pe site-ul instituţiei şi au fost comunicate c tre A.N.I., cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 176/2010, cu modific rile şi complet rile ulterioare.  

În vederea aprofund rii prevederilor legale specifice fiec rui domeniu de 
activitate a fost elaborat Programul anual de perfecţionare profesional  al salariaţilor 
instituţiei şi ulterior a fost comunicat la M.A.I.  

Totodat , trebuie menţionat şi faptul c , în cursul anului 2016, a existat 
preocuparea pentru îmbun t țirea performanțelor profesionale ale salariaților prin 
participarea la cursuri de perfecționare. Astfel, în limita sumelor alocate cu aceast  
desinaţie, au urmat cursuri de formare profesional  4 funcţionari publici, 7 
funcţionari publici cu statut special. 

Activitatea personalului instituţiei a fost evaluat  în ianuarie 2017 pentru 
activitatea din cursul anului 2016.  La întocmirea rapoartelor de evaluare au fost 
avute în vedere obiectivele stabilite pentru fiecare salariat, precum şi gradul de 
îndeplinire a criteriilor de evaluare stabilite pentru fiecare perioad  evaluat .  

Responsabilul cu resursele umane a acordat personalului de conducere sprijinul 
necesar în vederea elabor rii rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale. Pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului 
pentru anul 2016, activitatea premerg toare privind procesul de evaluare a fost 
demarat din luna decembrie 2015, iar calificativele obţinute de personal au fost 
„foarte bine”. 

În anul 2016 au fost organizate trei concursuri de recrutare.  
 

3. Utilizarea resurselor financiare 
 
În anul 2016, în cadrul instituţiei s-au angajat, lichidat si ordonanţat cheltuieli 

în limita alocaţiilor bugetare aprobate şi s-au utilizat creditele bugetare pe baza 
urm toarelor principii: 

 economicitate, în sensul c  s-au minimizat costurile resurselor alocate 
pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activit ţi, cu menţinerea 
corespunz toare a acestor rezultate; 

 eficacitate, adic  s-a avut în vedere maximizarea gradului de îndeplinire a 
obiectivelor programate pentru fiecare dintre activit ţi şi maximizarea raportului 
dintre rezultatul efectiv al activit ţii respective şi efectul proiectat; 

 eficien , în sensul c  s-au maximizat rezultatele unei activit ţi în relaţie 
cu resursele utilizate. 

Pe tot parcursul anului s-au efectuat cheltuieli în limita creditelor alocate, pe 
baza bunei gestiuni financiare, astfel c , bugetul total alocat a fost de 9.824,00 mii 
lei, iar pl ţile efective au fost de 9.419,09  mii lei, detaliat pe urm toarele titluri de 
cheltuieli: 

 cheltuieli de personal, în care alocaţiile bugetare aprobate au fost de 
8.607,00 mii lei, iar cheltuielile angajate au fost de 8.381,75 mii lei; 
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 cheltuieli materiale, în cadrul c rora creditele bugetare aprobate au fost 
de 1.129,00 mii lei şi cheltuielile realizate au fost de 951,56 mii lei. 

 Active nefinanciare, cu aloca ii bugetare în sum  de 50 mii lei şi 
cheltuieli realizate în valoare de 49,32 mii lei; 

 Desp gubiri civile, ale c ror credite bugetare aprobate au fost de 38 mii 
lei, iar pl ţile efectuate au fost de 36,46 mii lei. 

 La Cap. 68, Asigur ri şi asisten  social ”, alocaţiile bugetare 
acordate au fost în sum  de 12, 00 mii lei şi cheltuielile angajate au fost de 10,39 mii 

lei. 

Prin intermediul compartimentului financiar – contabilitate s-a organizat 
contabilitatea cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare, prin care s-a asigurat 
evidenţa pl ţilor de cas , cât şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei 
bugetare. S-a asigurat de asemenea, evidenţa prevederilor bugetare aprobate, a 
deschiderilor de credite , potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul 
Finanţelor Publice, ţinerea la zi a evidenţei contabile şi a indicatorilor programului de 
cheltuieli aprobate unit ţii, precum şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare 
contabile şi cele privind execuţia bugetar . 
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4. Asigurarea resurselor logistice 

 
 Activitatea se desf şoar  în principal conform urm toarelor acte normative: 
OUG nr. 34/2006 cu modific rile şi complet rile ulterioare, HG nr. 925/2006 pentru 
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie public, precum i Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, OMAI 
nr.599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnic  de 
autovehicule a structurilor MAI. 

Pe tot parcursul anului s-a urm rit asigurarea condiţiilor pentru buna 
funcţionare a activit ţii tuturor compartimentelor, asigurându-se baza material  şi 
echipamentele necesare desf şur rii activit ţii curente în m sura resurselor 
financiare disponibile.  

Conform prevederilor bugetare s-au realizat obiectivele propuse pentru anul 
2016 şi anume dotarea cu 1 autoturism a parcului auto, la I.P. 

În m sura bugetului alocat s-au asigurat condiţiile pentru buna funcţionare a 
parcului auto şi au fost respectate prevederile OMAI 599/2008 pentru aprobarea 
Normativului privind asigurarea tehnic  de autovehicule a structurilor MAI, 
întocmindu-se zilnic foile de parcurs, cu centralizarea consumului de combustibil pe 
fiecare maşin  şi predarea evidenţei pentru înregistrare în evidenţele contabile, 
urm rindu-se încadrarea consumului de carburant în normativele aprobate. 

Pentru aplicarea corect  a legislației în vigoare, s-a elaborat, actualizat şi 
modificat în funcţie de bugetele lunare alocate, programul anual al achiziţiilor publice 
pe anul 2016, în baza necesit ţilor transmise de structurile din cadrul instituţiei. Acest 
plan a fost utilizat ca un instrument managerial pe baza c ruia s-a planificat procesul 
de achiziţie.  

Pentru desf şurarea în condiţii optime a activit ţii aparatului de specialitate al 
prefectului au fost încheiate contracte sau acte adiţionale, dup  caz, cu furnizorii de 
energie electric , cu prestatorii de servicii audiovizuale, servicii de cur ţenie a 
spaţiilor Instituţiei Prefectului, judeţul Vrancea, servicii de sp lare autovehicule din 
parcul auto, servicii de igienizare a aparatelor de aer condiţionat. De asemenea, au 
fost asigurate materialele consumabile, de întreţinere şi cur ţenie, piese de schimb, 
combustibili şi a imprimatelor necesare. Achiziţiile s-au efectuat direct pe baz  de 
referat de necesitate, studiu de piaţ  şi comand  ferm , offline sau online prin 
intermediul catalogului electronic publicat în Sistemul electronic al Achiziţiilor Publice.  

În baza acordurilor cadru încheiate de Ministerul Afacerilor Interne cu diverşi 
operatori economici, au fost încheiate contracte subsecvente de servicii de telefonie 
fix  şi închiriere linii de comunicaţii terestr , de servicii de furnizare KIT-uri 
semn tur  electronic , de servicii de telefonie mobil  (voce/date) şi de servicii de 
internet mobil. 

S-au întocmit documente primare de intrare, mişcare şi scoatere din evidenţe 
a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar.  

S-a elaborat, împreun  cu celelalte servicii şi compartimente din cadrul 
aparatului propriu, programul de investiţii de efectuat pentru anul 2016. 

În cursul anului de raportare, au fost organizate, împreun  cu Cancelaria 
Prefectului, toate activit ţile de protocol şi de reprezentare a instituţiei. 
 
 4.1. În domeniul activit ii IT 
 În anul 2016, structura cu competențe în domeniul IT a întreprins urm toarele 
activit ți: 
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 • administrare sistem informatic al Instituţiei Prefectului: administrare reţea, 
echipamente IT, aplicaţii software şi baze de date;  
• activit ți de asistenț  tehnic  în utilizarea aplicațiilor, analiz , testare, implementare 
i exploatare a aplicațiilor informatice; 

• (re)instalarea, configurarea, administrarea i securitatea echipamentelor IT precum 
i (re)instalarea programelor informatice pe acestea;  

• diseminarea informaţiei pe cale electronic  – asigurarea transmisiei/recepţiei de 
date între Instituţia Prefectului, Ministerul Afacerilor Interne şi alte organisme (e-
mail);  
• administrarea accesului la Internet pentru personalul instituției i furnizarea 
serviciilor de po t  electronic   
• monitorizarea, devirusarea i implementarea politicilor de securitate;  
• întreţinerea şi actualizarea site-ului oficial al Instituţiei Prefectului;  
• asigurarea, la cererea personalului, cu aprobarea conducerii Instituţiei Prefectului, a 
programelor informatice pentru desf şurarea în condiţii optime a activit ţilor specifice 
privind constituirea, organizarea şi gestionarea datelor şi acţiunilor;  
• întreţinerea aplicaţiei şi a bazelor de date a sistemului de management al a 
documentelor, precum i a software-ului legislativ;  
• prelucrarea şi transmiterea unor documente c tre prim riile din judeţul Vrancea, 
servicii publice deconcentrate, cet țeni i alte entit ți cu care instituția relaționeaz  
folosind poşta electronic  sau serviciul fax.  
• asigurarea funcţion rii optime a serviciilor de comunicații (acces Internet şi poşt  
electronic ) la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul instituției;  
• efectuarea unor lucr ri de intervenţie pe echipamentele I.T. în vederea remedierii 
problemelor ap rute şi asigur rii funcţion rii acestora la parametri optimi;  
• participarea la întocmirea diferitelor materiale şi documente în format electronic;  
• asigurarea condiţiilor tehnice pentru desf şurarea şedinţelor, întâlnirilor, 
prezent rilor organizate de c tre Instituţia Prefectului.  
 
 4.2. În domeniul activit ii de arhivare a documentelor 
        - a fost asigurat  leg tura cu Direcţia Judeţean  a Arhivelor Naţionale în 
vederea acredit rii persoanelor responsabile cu arhiva din teritoriu; 

- au fost eliberate 36 de copii ale ordinului prefectului emise in baza art. 36 
din Legea nr. 18/1991; 

- s-au întocmit inventarele i procesele verbale în vederea pred rii în depozitul 
de arhiv  pentru 985 unit ți arhivistice;  
 - au fost întocmite procese verbale de selecționare pentru 1127 unit ți 
arhivistice;  

- a fost asigurat  multiplicarea documentelor şi lucr rilor curente ale salariaţilor 
instituţiei; 

- a fost asigurat  exploatarea şi întreţinerea multifuncționalelor, ghilotinei şi 
aparatului de plastifiere, în scopul realiz rii lucr rilor din cadrul instituţiei. 
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5. Armonizare legislativ   

 Inițiative privind îmbun t țirea cadrului legislativ în vigoare: 
  clarific ri privind modul de aplicare a prevederilor HG nr. 799 privind 
implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, 
modificat  prin HG nr. 80/2015 i HG nr. 627/2015.  

 
 

6. Prevenirea i combaterea corup iei  
Prevenirea şi combaterea corupţiei de la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul  

Vrancea a continuat s  fie una dintre cele mai importante obiective ale conducerii 
instituţiei.  

Pe parcursul anului s-a continuat şi finalizat procesul de elaborare a Registrului 
Riscurilor de Corupţie pentru anul 2016, respectiv: Partea I- Identificarea, descrierea 
şi evaluarea riscurilor şi Partea a II-a - Determinarea şi aplicarea m surilor de 
prevenire/control pentru Instituţia Prefectului – Judeţul Vrancea.  

Semestrial s-au realizat raport rile solicitate de c tre forurile superioare având 
ca obiect m surilor de prevenire şi combatere a corupţiei. 

Pe parcursul anului personalul Instituţiei Prefectului – Judeţul Vrancea a 
participat la sesiuni de informare organizate de Serviciul Judeţean Anticorupţie 
Vrancea având ca teme:  

 prevenirea unor fapte sau incidente de corupţie care s  afecteze activit ţile 
sau imaginea instituţiei; 

 Strategia naţional  anticorupţie pe perioada 2012 – 2015. 
La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Vrancea în anul 2016 nu au fost 

raportate fapte de corupţie.  
 

VI. MANAGEMENTUL COMUNIC RII 
 

 Monitorizarea eficient  i identificarea situațiilor de risc anterior manifest rii 
acestora a constituit principiul în baza c ruia Instituția Prefectului a stabilit tipul de 
informații, conținutul acestora, frecvența comunic rii, sursele i destinatarii 
infromațiilor, astfel încât efii de servicii i compartimente, salariații s - i poat  
îndeplini sarcinile. 
 Comunicarea organizațional  a avut urm toarele caracteristici: 

 orientatarea spre finalitate – asumând obiectivele specificate în cadrul 
politicii privind calitatea asumate în cadrul Sistemului de Management al 
Calit ții – ISO 9001; 

 multidirecțional  - s-a realizat de sus în jos prin canalele de comunicare 
direct  între conducerea instituției i efii de compartimente i pe 
orizontal  între ace tia din urm  i salariați. Suportul Logistic în acest 
angrenaj a fost asigurat prin intermediul sistemul integrat de 
managemt al documentelor i prin întâlnirile operative cu efii de 
compartimente, desf urate s pt mânal; 

 adaptat  prin folosirea unor instrumente de informare specifice 
sectorului de activitate; 

 flexibil  în sensul integr rii comunic rii informale ca instrument utilizat. 
 La nivel organizaţional, prin intermediul instituţiei Purt torului de cuvânt au 
fost oferite presei şi publicului informaţii privind acțiuni întreprinse în domeniul de 
competenț . 
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 În vederea creşterii gradului de transparenț  a activit ții instituției prefectului, 
prin informarea continu  cu privire la activitatea instituției i furnizarea unui spectru 
larg de informații de interes public i prin implicarea partenerilor sociali în procesul 
decizional, Departamentul de comunicare al Instituției prefectului Vrancea a transmis 
c tre mass media local  i central  un num r de 97 de inform ri i comunicate de 
pres . 
- În perioada aprilie, mai, iunie, iulie i august 2016, departamentul de 
comunicare al Instituției prefectului Vrancea a transmis c tre mass media local  i 
central  un num r de 40 de in form ri i comunicate de pres . 
- În perioada septembrie, octombrie si noiembrie 2016, departamentul de 
comunicare al Instituției prefectului Vrancea a transmis c tre mass media local  i 
central  un num r de 57 de in form ri i comunicate de pres . 

Pe parcursul anului 2016, site-ul Instituției Prefectului Vrancea a fost interfața 
intre public i Cancelaria Prefectului. Tot în aceea i perioad , pagina de Facebook a 
Prefecturii Vrancea a fost updatat  cu toate acțiunile întreprinse de conducera 
instituției 
 

 
VII. OBIECTIVE I PRIORIT I 2017 
 
 

- Coordonarea în vederea îndeplinirii, la nivelul judeţului, a obiectivelor 
cuprinse în Programul de guvernare, prin colaborarea cu serviciile publice 
deconcentrate ale ministerelor şi cu celelalte organe ale administraţiei 
publice centrale de pe raza judeţului Vrancea; 

- Creşterea gradului de reprezentare a Guvernului în teritoriu, prin 
supravegherea respect rii legii; 

- Înt rirea capacit ţii instituţionale în activitatea de verificare a legalit ţii 
actelor administraţiei publice locale; 

- Creşterea capacit ţii de coordonare şi verificare a activit ţii serviciilor publice 
desf şurate în cadrul instituţiei prefectului; îmbun t țirea calit ții serviciilor 
ce sunt adresate direct cet ţenilor 

- Furnizarea cu celeritate a unor servicii de calitate cet ţenilor; 
- Îmbun t ţirea activit ţii instituţiei prefectului şi a celorlalte structuri implicate 

în realizarea atribuţiilor prev zute de actele normative cu caracter 
reparatoriu; 

- Creşterea gradului de cooperare în managementul situaţiilor de urgenţ ; 
- Asigurarea transparenţei activit ţii instituţiei prefectului 

 
 
 

 


