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I. INTRODUCERE 

 

1. Legislație de bază 

 

Instituția Prefectului județului Vrancea este organizată şi funcţionează sub 

conducerea prefectului, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii 

Guvernului nr. 460/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

 Potrivit dispozițiilor legale Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local.  

Prefectul îndeplineşte următoarele categorii de atribuţii: 

    a) atribuţii privind asigurarea implementării la nivel local a politicilor 

guvernamentale şi respectării ordinii publice; 

    b) atribuţii în exercitarea rolului constituţional de conducere a serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 

din unităţile administrativ-teritoriale; 

    c) atribuţii privind verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale şi atacarea actelor administrative ale acestor autorităţi pe 

care le consideră ilegale; 

    d) atribuţii de îndrumare, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, 

privind aplicarea normelor legale din sfera de competenţă; 

    e) atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
 

Pentru exercitarea de către prefect a prerogativelor care îi revin potrivit 

Constituţiei, precum și a legilor și celorlalte acte normative care reglementează 

activitatea acestuia, se organizează şi funcţionează instituţia prefectului. 
  

Instituţia prefectului este instituţie publică cu personalitate juridică, cu 

patrimoniu şi buget propriu, structurile sale de specialitate îndeplinind atribuţiile 

specificate în Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 

Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificări și completări. 

 

Viziunea 

 Suntem conștienți că numai cetățeanul și comunitatea ne apreciază în mod 

realist rezultatele muncii și ne stimulează în creșterea performanțelor. De aceea, 

întreaga activitate a instituției noastre se focalizează pe nevoile și așteptările 

beneficiarilor noștri pentru a le identifica în mod corect și a le satisface pe deplin. 
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 Performanța instituției noastre va fi îmbunătățită în fiecare zi deoarece succesul 

nostru se clădește pe inovație. 

 Managementul se va baza pe obiective, cu ținte definite pentru indicatorii de 

performanță monitorizați, care reflectă continuu rezultatele obținute. 

 

 Misiunea Instituţiei Prefectului – Judeţul Vrancea 

 În calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local și de garant al respectării 

legii și a ordinii publice, misiunea prefectului este aceea de a asigura aplicarea şi 

respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte 

acte normative, precum şi menținerea ordinii publice și a climatului de pace socială în 

județ. 

 Instituția Prefectului acționează pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse 

în Programul de guvernare și colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale 

pentru determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială, întreaga sa activitate 

desfășurându-se cu respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii, obiectivităţii, 

transparenţei, eficienţei, responsabilităţii, profesionalizării și orientării către cetăţean. 

 

 

2. Structură organizatorică 

 

2.a Număr posturi aprobate 
 
Structura organizatorică a instituţiei prefectului (organigrama) aprobată prin 

ordinul prefectului, cuprinde următoarele structuri: 
1. PREFECT – 1 post 
2. SUBPREFECT – 1 post 
3. CANCELARIA PREFECTULUI – 4 posturi  
4. AUDIT INTERN – 1 post 
5. STRUCTURA DE SECURITATE – 1 post  
6. COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE – 4 posturi  
7. COMPARTIMENT RESURSE UMANE ŞI ACHIZIŢII PUBLICE – 2 posturi  
8. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV – 5 posturi 
9. SERVICIUL AFACERI EUROPENE, RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI SERVICII 

PUBLICE DECONCENTRATE – 9 posturi, cu următoarele structuri: 
a) Compartiment dezvoltare economică, monitorizarea serviciilor publice 

deconcentrate şi minoritate romă; 
b) Compartiment afaceri europene şi cooperare internaţională; 
c) Compartiment situaţii de urgenţă, monitorizarea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice. 
10. SERVICIUL VERIFICAREA LEGALITĂŢII, A APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE, 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI APOSTILE – 9 posturi, cu următoarele structuri 
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a) Compartiment verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios 
administrativ; 

b) Compartiment apostilări, autorizări, atribuire de denumiri şi ordine prefect. 
11. SERVICIUL URMĂRIREA APLICĂRII ACTELOR CU CARACTER REPARATORIU, 

RELAŢII PUBLICE – 9 posturi, cu următoarele structuri 
a) Compartiment urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu; 
b) Compartiment informare, relaţii publice, secretariat, IT, arhivă. 
12. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENŢA 

PAŞAPOARTELOR SIMPLE – 17 posturi  
13. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR – 13 posturi  
 
Așadar structura posturilor aprobate în cadrul instituţiei a fost 

următoarea: 
1.a Număr posturi aprobate 
 Autoritate Publică – 46 aprobate; 
 Ordine Publică şi Siguranţă Naţională – 30 aprobate. 

 
 2.b Număr posturi ocupate 

 Autoritate Publică – 35 ocupate; 
 Ordine Publică şi Siguranţă Naţională – 28 ocupate 
 
2.c Număr posturi vacante 
 
 Autoritate Publică – 11 posturi vacante/temporar vacante 
- 1 post (temporar vacant) șef serviciu Serviciul urmărirea aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu, relaţii publice 
- 1 post consilier asistent (temporar vacant) Compartiment afaceri europene 

şi cooperare internaţională 
- 1 post consilier superior Compartiment resurse umane şi achiziţii publice 
- 1 post consilier superior Compartiment urmărirea aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu 
- 1 post consilier superior Compartiment financiar-contabilitate 
- 1 post consilier principal Structura de securitate 
- 1 post consilier afaceri europene 
- 2 posturi șoferi 
- 1 post prefect 
- 1 post subprefect 

 
 Ordine Publică şi Siguranţă Naţională  - 2 posturi  
- 1 post (temporar vacant) șef serviciu Serviciul public comunitar pentru 

evidența și eliberarea pașapoartelor simple 
- 1 post vacant ofițer specialist Serviciul public comunitar regim permise de 

conducere și înmatriculare a vehiculelor 
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II. OBIECTIVE STRATEGICE  

 

1. Asigurarea aplicării şi respectării Constituției, a legilor şi a celorlalte acte 

normative la nivelul județului Vrancea.  

2. Asigurarea legalității actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile 

administrației publice locale şi contenciosul administrativ.  

3. Asigurarea bunei desfăşurări a activității comisiilor de specialitate coordonate 

de către prefect care au în vedere exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicării 

actelor normative cu caracter reparatoriu.  

4. Armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate şi implementarea 

programelor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului  

5. Asigurarea bunei organizări şi desfăşurări a activității pentru situații de 

urgență, precum şi pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu 

au caracter militar.  

6. Asigurarea exercitării prerogativelor stabilite prin lege în responsabilitatea 

prefectului cu privire la conducerea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi 

ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea guvernului.  

7. Eficientizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de către Instituția 

Prefectului. 
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III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 

 

1.Eficientizarea structurală 

 

Eficientizarea structurală a fost abordată, în principal, avându-se în vedere 
implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, instrument prin 
care se asigură realizarea, pe termen mediu, implementarea în cultura organizațională a 
unui management modern, eficient, precum și derularea activităților specifice pe baza 
unor proceduri coerente. 

Totodată au fost realizat obiectivul reprezentat de acreditarea sistemului de 
informații și comunicații, în urma elaborării documentației întocmite de către personalul 
de specialitate din cadrul instituției; 

În contextul unor resurse umane limitate, pe parcursul anului 2019 s-a urmărit 
creşterea capacității de management al instituției din toate perspectivele: planificare, 
organizare, implementare, monitorizare şi evaluare.  
 

2. Gestionarea resurselor umane 

 

În cursul anului 2019, pe linie de resurse umane s-au atins obiectivele şi s-au 
îndeplinit atribuţiile ce-i revin prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Instituţiei Prefectului Județului Vrancea, după cum urmează: 

- s-a întocmit statul de funcţii al Instituţiei Prefectului Județul Vrancea, 
începând cu 01.01.2019, pe baza numărului şi structurii posturilor repartizate de către 
Ministerul Afacerilor Interne; 

- lunar s-a întocmit statul de personal al instituţiei şi s-a transmis către 
Compartimentul financiar-contabilitate şi Direcţia Generală Management Resurse 
Umane din cadrul MAI; 

- s-au făcut demersuri în vederea ocupării posturilor vacante din statul de 
funcţii al instituţiei, ocupându-se un număr de 1 post din cele vacante.  

- având în vedere transferurile, încetările raporturilor de serviciu şi ale 
contractelor individuale de muncă, statul de funcţii la data de 31.12.2019, se prezintă, 
după cum urmează: din totalul de 46 funcţii, 11 erau vacante (6 funcţii publice şi 5 
funcţii contractuale) şi 35 ocupate (29 funcţii publice şi 6 funcţii contractuale); 

- s-au operat contractele individuale de muncă ale personalului contractual 
din cadrul instituţiei noastre în portalul e-Management Resurse Umane, e-Revisal, 
lansat în anul 2012 de către Ministerul Afacerilor Interne; 

- s-au operat actele administrative privind modificările intervenite în situaţia 
funcţiilor şi a funcţionarilor publici, precum şi descărcarea documentelor în format 
electronic 

- în/din Portalul de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor 
publici, lansat în anul 2012 de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 
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- s-a elaborat şi aprobat Planul de perfecţionare a salariaţilor din cadrul 
Instituţiei Prefectului Județul Vrancea pe anul 2019; s-au întreprins demersurile 
necesare în vederea participării funcţionarilor publici şi a personalului contractual din 
cadrul instituţiei la programe de perfecţionare profesională; astfel, au participat un 
număr de 7 salariaţi la cursuri, seminarii şi vizite de lucru; 

- au fost completate şi, după caz, au fost întocmite dosarele profesionale 
ale funcţionarilor publici din instituţie, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 432/2004 privind 
dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
date referitoare la pregătirea profesională, drepturile salariale, situaţia concediilor, 
precum şi cu orice modificare survenită, faţă de datele iniţiale înregistrate în 
formularele tip; 

- concediile de odihnă, fără plată şi medicale s-au acordat salariaţilor în 
funcţie de programarea concediilor de odihnă pentru anul 2019 şi cu respectarea 
prevederilor legale pentru acordarea celorlalte tipuri de concedii. S-a solicitat tuturor 
salariaţilor instituţiei programarea efectuării concediilor de odihnă pentru anul 2020; 

- în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările 
ulterioare, s-au înregistrat şi transmis la Agenţia Naţională de Integritate şi s-a asigurat 
publicarea pe site-ul Instituţiei Prefectului, a declaraţiilor de avere şi declaraţiilor de 
interese; 

- s-a completat Formularul L153 privind veniturile salariale ale personalului 
plătit din fonduri publice; 

- s-a actualizat documentația pentru acordarea sporului de antenă la nivelul 
Instituției Prefectului județului Vrancea pentru personalul care își desfășoară activitatea 
la nivelul instituției, inclusiv pentru cele două sedii ale serviciilor publice comunitare; 

 

3. Utilizarea resurselor financiare 

În anul 2019, în cadrul instituţiei s-au angajat, lichidat și ordonanţat cheltuieli în 

limita alocaţiilor bugetare aprobate şi s-au utilizat creditele bugetare pe baza 

următoarelor principii: 

- economicitate, în sensul minimalizării costurilor în limitele resurselor alocate; 

- eficacitate, prin maximizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor programate 

pentru fiecare dintre activităţi şi maximizarea raportului dintre rezultatul efectiv 

al activităţii respective şi efectul proiectat; 

Pe tot parcursul anului s-au efectuat cheltuieli în limita creditelor bugetare 

alocate, pe baza bunei gestiuni financiare, astfel că, bugetul total alocat a fost de 

6.224,00 mii lei, iar plăţile efective au fost de 6.090,86 mii lei, detaliat pe 

următoarele titluri de cheltuieli: 

- Cheltuieli de personal, în care alocaţiile bugetare aprobate au fost de 5.408,00 

mii lei, iar cheltuielile angajate au fost de 5.332,79 mii lei; 
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- Cheltuieli materiale, în cadrul cărora creditele bugetare aprobate au fost de 

507,00 mii lei şi cheltuielile realizate au fost de 459,02 mii lei; 

- Despăgubiri civile, ale căror credite bugetare aprobate au fost de 73 mii lei, iar 

plăţile efectuate au fost de 70,79 mii lei; 

- Cheltuieli de capital, în cadrul cărora creditele bugetare aprobate au fost de 

213,00 mii lei şi cheltuielile realizate au fost de 206,12 mii lei; 

- La Cap. 68, ”Asigurări şi asistenţă socială”, alocaţiile bugetare acordate au fost în 

sumă de 23,00 mii lei şi cheltuielile angajate au fost de 22,14 mii lei. 

De asemenea, tot în decursul anului 2019, s-au desfășurat alegeri pentru 

Parlamentul European, referendum și alegeri prezidențiale, bugetul total alocat pentru 

acestea fiind în valoare de 8.259,00 mii lei, iar plăţile efective au fost de 8.151,06 mii 

lei, detaliat pe următoarele titluri de cheltuieli: 

- Cheltuieli de personal, în care alocaţiile bugetare aprobate au fost de 7.749,00 

mii lei, iar cheltuielile angajate au fost de 7.691,08 mii lei; 

- Cheltuieli materiale, în cadrul cărora creditele bugetare aprobate au fost de 

510,00 mii lei şi cheltuielile realizate au fost de 459,98 mii lei; 

Compartimentul financiar – contabilitate a organizat contabilitatea cheltuielilor 

finanţate din mijloace bugetare, prin care s-a asigurat evidenţa plăţilor de casă, 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 unităţii, precum şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare 

contabile şi execuţia bugetară. 

 

4. Activitatea de achiziţii publice  

 

Activitatea de achiziţii publice s-a desfășurat conform prevederilor legale – 

(Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițile publice) și a 

procedurilor interne: 

 ”Procedura operațională internă privind elaborarea strategiei anuale de 

achiziție publică” 

 ”Procedura operațională privind realizarea achiziției directe de 

produse/servicii/lucrări” 

    În anul 2019 au fost inițiate doar achiziții directe, realizate atât pe bază de 

contract, cât și prin selectarea din catalogul electronic din SEAP. 
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S-a întocmit programul anual al achiziţiilor publice şi s-a actualizat potrivit 

alocaţiilor bugetare. 

S-au introdus în platforma DGL/Energie, lunar, facturile pentru fiecare punct de 

lucru; 

        S-a ţinut evidenţa şi s-a urmărit derularea contractelor încheiate privind achiziţiile 

de bunuri, executarea de lucrări şi prestări servicii. 

Au fost încheiate următoarele contracte, astfel: 

- 10 contracte de furnizare bunuri și prestări servicii, cu caracter de 

regularitate, care susțin activitatea Instituției Prefectului județului Vrancea; 

- 2 contracte privind servicii de lucrari, reparații și igienizare atât pentru 

Instituției Prefectului județului Vrancea cât și pentru cele două servicii comunitare;   

- 1 contract de colectare deșeuri reciclabile; 

- 11 contracte subsecvente Acordurilor cadru încheiate de Ministerul 

Afacerilor Interne, având ca obiect servicii de energie electrica, de telefonie fixă și 

mobilă, servicii de certificare a semnaturii elelctronice, de furnizare hartie A4 și A3; 

- 8 contracte de furnizare și servicii pentru organizarea și desfășurarea 

alegerilor europarlamentare și a referendumului 

- 12 contracte de furnizare și servicii pentru organizarea și desfașurarea 

alegerilor prezidențiale în anul 2019. 

Pe parcursul anului 2019 avand în vedere necesitatea și oportunitatea efectuării 

cheltuielilor aferente categoriilor de investiții incluse în Planul anual de investiții la 

poziția C ” Alte cheltuieli de investiții ” s-au incheiat contracte care s-au încadrat în 

bugetul alocat la Titlul XIII – Active necorporale, pe articolele bugetare 

corespunzatoare cum urmează: 

 

Cap 51.01- Autorități publice și acțiuni externe 

- Un contract de furnizare: 2 buc Stații de lucru, și 2 buc copiatoare; 

- Un contract de furnizare: 4 buc aparate aer condiționat; 

- Un contract de furnizare: 8 complete mobilier; 

- Un contract de furnizare: 1 buc frigider; 

- Un contract de furnizare: Sistem de supraveghere video și averizare la 

efracție. 

 

           Cap 61 –Ordine publică și siguranță națională 

- Un contract de furnizare: 1 buc Scanner, 2 buc Stații de lucru cu monitor 

și UPS, 2 buc Copiatoare alb-negru; 

- Un contract de furnizare: 3 buc aparate aer condiționat; 
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- Un contract de furnizare: 6 complete mobilier; 

- Un contract de furnizare: Sistem de supraveghere video și averizare la 

efracție. 

 Numărul total al achizițiilor directe realizate din catalogul electronic din SICAP a 

fost de 154 achiziții. 

 

5. Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații 

 

Activitatea în acest domeniu s-a axat pe următoarele activităţi: 

- s-a acţionat pe linia îmbunătăţirii condiţiilor de muncă a personalului prin 

reorganizarea spaţiilor de lucru şi prin dotarea cu aparatură corespunzătoare; 

- achiziţionarea de materiale şi servicii s-a făcut cu respectarea legislaţiei în 

domeniu, asigurând, pe lângă produse şi servicii, transparenţa şi echidistanţa faţă de 

diverşi furnizori; 

- asigurarea şi gestionarea materialelor consumabile procurate, fiind respectate 

prevederile legale în materie (fiind întocmite recepţii, fişe de magazie, bonuri de 

consum); 

- exploatarea şi evidenţa tehnică operativă a autovehiculelor din dotarea unităţii, 

întocmirea reviziilor tehnice şi capitale ale mijloacelor din parcul auto, urmărirea bunei 

desfăşurări a activităţii de executare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor 

auto din dotare, respectarea actelor normative privind normarea parcului auto, 

consumul de carburanţi şi lubrefianţi, folosirea raţională a acestora şi menţinerea 

permanentă în stare de funcţionare; 

- încheierea asigurării obligatorii de răspundere civilă a mijloacelor de transport 

auto din dotare şi efectuarea la termen a inspecţiei tehnice periodice a acestora, 

conform prevederilor legale; 

- s-a calculat consumul de carburant rezultat din foile de parcurs şi s-a raportat 

trimestrial consumul de carburant la Ministerul Afacerilor Interne. 

Activitatea logistică în anul 2019 s-a desfăşurat cu respectarea legislației în 

domeniu, a precizărilor şi îndrumărilor de la direcţiile de specialitate şi în limita 

fondurilor alocate de către ordonatorul principal de credite. 

 

Activitatea IT , în anul 2019, s-a concretizat  în  principalele acțiuni: 

 

- Verificarea zilnică a corespondenței electronice a mail-ului oficial al 

instituției, transmiterea acesteia la cabinetul prefectului; 

- Transmiterea electronică a situațiilor întocmite la nivelul institutiei către 

minister și serviciile publice deconcentrate, UAT-uri  sau alte instituții publice; 



                   ROMÂNIA 

      
 
 
 
      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA 

_____________________________________________________________________________ 

14 

 

- Administrarea reţelei de calculatoare din instituţie; 

- Instalarea soft-urilor  și a aplicaţiilor pe calculatoarele nou achiziţionate; 

- Întreţinerea, actualizarea şi funcţionarea aplicaţiilor software de calcul a 

salariilor personalului din cadrul instituţiei; 

- Întreţinerea prin actualizarea zilnică, al noului site 

www.vn.prefectura.mai.gov.ro creat de către Ministerul Afacerilor Interne in colaborare 

cu Instituţia Prefectului, cu informaţiile puse la dispozitie de către cancelaria prefectului 

sau alte compartimente, cu aprobarea conducerii instituţiei, în acord cu Memorandumul 

cu tema “Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes 

public;” împreună  cu Standardele de publicare a informațiilor de interes public cuprinse 

in Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 și în conformitate cu proiectul cu tema 

’’Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog 

îmbunătățit SIPOCA 35’’. 

- Gestionarea conturilor de mail de pe serverul de la STS Bucuresti 

(crearea/stergerea de conturi de postă electronică, schimbarea parolei de acces la 

unele conturi) 

- Întocmirea necesarului de consumabile pentru echipamentele din dotare; 

- Crearea fișierelor, executarea fișierelor de back-up în programul informatic 

pentru realizarea salariilor personalului cu statut special din cadrul instituției (SPCRPCIV 

si SPCEEPS) și transmiterea lor către Casa OPSNAJ, prin intermediul legaturii Intranet;  

- Depanarea şi întreţinerea hard şi soft a calculatoarele, imprimantelor, 

faxurilor şi copiatoarelor, de câte ori au fost sesizări ale angajaţilor; 

- Administrarea, întreţinerea şi actualizarea aplicaţiei de registratură a 

Sistemul Informatic de Registratura electronică şi a serverului pe care este instalată 

aceasta aplicaţie;efectuarea modificărilor ce se impun în cadrul programului de 

registratură electronică, la solicitarea utilizatorilor; 

- Realizarea de back-up la bazele de date existente pentru programele 

utilizate; 

- Întreţinerea, funcţionarea şi actualizarea zilnică a aplicaţiei ce asigură 

protecţia antivirus; prelungirea licenţelor si instalarea pe sistemele noi; 

- Preluarea modificărilor bazelor de date şi programelor informatice ce apar, 

conform legislaţiei; 

- Colaborare cu DGCTI din MAI pentru asigurarea funcţionării 

corespunzătoare a comunicaţiilor telefonice ale instituţiei la centrala telefonică, 

conectarea unor calculatoare la rețeaua Intranet al MAI; 

- Administrarea Aplicației informatice pentru legaturi operative a M.A.I. 

„APOLLO” și actualizarea datelor conținute, atunci când au intervenit modificări sau la 

solicitarea MAI (schimbare conducere, alegeri, permanență iarnă, evenimente 

deosebite); 

http://www.vn.prefectura.mai.gov.ro/
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- Administrarea, întreţinerea şi actualizarea aplicaţiei de transmitere prin 

Serviciul de Mesagerie Electronică Criptată; 

- Colaborare cu STS în vederea asigurării accesului instituţiei la RCVD, 

Internet, SMEC. 
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IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚĂ 

 

A. Cancelaria Prefectului 

 

Cancelaria Prefectului, compartiment organizatoric distinct, funcţionează în baza 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - partea I privind Codul 

Administrativ.  

Pe parcursul anului 2019, cancelaria Prefectului a desfășurat o largă paletă de 

activități vizând asigurarea și îmbunătățirea relației Instituției Prefectului – județul 

Vrancea cu autoritățile administrației publice locale și instituțiile deconcentrate, 

creșterea gradului de informare a publicului în ce privește activitățile specifice ale 

instituției, dialogul permanent cu sindicatele, patronatele și organizațiile 

neguvernamentale, colaborarea eficientă cu mass-media în prezentarea și soluționarea 

unor probleme de interes pentru comunitatea vrânceană și îmbunătățirea imaginii 

instituției. 

În cursul anului 2019, cancelaria prefectului a desfăşurat activităţi pentru 

organizarea în condiţii optime a activităţii prefectului, precum: 

- organizarea şedinţelor de lucru ale prefectului;  

- desfăşurarea întâlnirilor de analiză şi evaluare a rezultatelor serviciilor publice 

deconcentrate;  

- asigurarea condiţiilor necesare participării prefectului la videoconferinţe;  

- organizarea, la solicitarea prefectului, a conferinţelor de presă, în scopul de a 

informa opinia publică şi mass-media despre acţiunile prefectului; 

-  transmiterea către mijloacele de informare în masă a comunicatelor de presă şi 

a invitaţiilor la evenimentele organizate de Instituţia Prefectului, precum şi 

postarea acestor materiale informative pe site-ul instituţiei; 

-  asigurarea realizării, întreţinerii şi actualizării site-ului oficial al Instituţiei 

Prefectului;  

- organizarea întâlnirilor prilejuite de vizite ale unor personalităţi locale sau 

naţionale. 

 

Principalele obiective au fost:  

- asigurarea condiţiilor necesare programului zilnic de lucru al prefectului; 

- asigurarea condiţiilor participării sau reprezentării prefectului la diverse manifestări 

dedicate unor evenimente aniversare, comemorări, depuneri de coroane sau la 

manifestări cultural-artistice desfăşurate la nivelul judeţului; 

-  întocmirea sintezelor mass-media pentru informarea prefectului;  
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-  informarea prefectului asupra principalelor probleme şi tendinţe ale mediului 

social şi economic, în urma analizării datelor oferite de sondaje, statistici şi studii; 

- păstrarea unei strânse legături atât cu autorităţile administraţiei publice locale, cât 

şi cu instituţiile publice judeţene. 

 

1. Agenda Prefectului 

 

În anul 2019, Cancelaria Prefectului a realizat activități privind întocmirea agendei 

de activitate a Prefectului, prin consultarea acestuia, asigurând condițiile necesare 

desfășurării ședințelor de lucru săptămânale ale prefectului, pregătind materialele 

necesare, convocând personalul de specialitate sau persoanele invitate, asigurând 

condiţiile participării sau reprezentării prefectului la diverse manifestări dedicate unor 

evenimente aniversare, comemorări, depuneri de coroane sau la manifestări cultural-

artistice desfăşurate la nivelul judeţului sau asigurând participarea prefectului la 

ceremoniile oficiale și la ceremonialele militare cu prilejul sărbătorilor naţionale şi de 

comemorare a unor evenimente importante ale Statului român, programând întâlnirile 

de lucru și întocmind draftul agendei săptămânale a Prefectului.  

Agenda Prefectului Județului Vrancea, prin urmare și a Cancelariei Prefectului a 

acoperit domenii vaste, precum: sănătate, învăţământ, social, economie, mediu, 

transport, cultură, sport etc., asigurând condițiile optime desfășurării tuturor acestor 

reuniuni, fiind adusă la cunoștință prefectului ori de câte ori a fost nevoie.  

Agenda Prefectului județului Vrancea a cuprins atât ședințele comisiilor de 

specialitate constituite, conform prevederilor legale, cât și evenimentele cu participare 

din afara instituției la care prefectul județului a participat, în calitate de organizator 

alături de Consiliul Județean Vrancea, Primăria municipiului Focșani sau în calitate de 

invitat. 

Aici amintim: 

- 24 ianuarie - Unirea Principatelor Române 

- 29 aprilie – Ziua Veteranilor de Război 

- 9 Mai- Ziua Independenței de Stat a României 

- 6 Iunie - Ziua Eroilor 

- 26 iunie - Ziua Drapelului 

- 29 iulie – Ziua Imnului Național 

- 4 – 6 August – Manifestări organizate la Mărășești, Mărăști, Soveja, Focșani 

dedicate Centenarului Marii Uniri de la Alba Iulia  

- 25 Octombrie – Ziua Armatei Române 

- 1 Decembrie – Centenarul Marii Uniri de la Alba Iulia - Ziua Națională a României 

- 20 Decembrie - Ceremonia de comemorare a Eroilor Revoluției din 1989 
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- Evenimentele dedicate CENTENARULUI MARII UNIRI  

- Sâmbătă, 20 Iulie - Ceremonial Centenar Primul Război Mondial, comuna 

Mărăști 

- Duminică, 4 August - Ceremonial Centenar Primul Război Mondial, 

comuna Mărăști 

- Luni, 5 August - Centenarul Marelui Război  

- Vrancea Eroică - Participare ceremonial militar Mausoleul Soveja 

- Marți, 6 August - Participare ceremonial militar și manifestări Centenarul 

Marelui Război Vrancea Eroică - Mausoleul Focșani și Mausoleul Mărășești 

De asemenea, pe agenda Prefectului s-au aflat evenimente de tip bilanț ale 

structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind vorba despre Instituția 

Prefectului județul Vrancea, Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea, Inspectoratul 

Județean de Jandarmi Vrancea, Inspectoratul pentru Situații de urgență Vrancea, Biroul 

județean Vrancea al Arhivelor Naționale, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 

Vrancea. 

Prefectul judeţului a participat, de asemenea, la sărbătorirea Zilei Poliţiei 

Române, Zilei Jandarmeriei Române, dar și la lucrările filialei Vrancea a Asociației 

Comunelor din România, Topul Firmelor organizat de către Camera de Comerț, 

Industrie și Agricultură Vrancea. 

Instituția Prefectului – județul Vrancea a celebrat Ziua Instituției Prefectului, 

pentru prima dată de la instituirea ei, în data de 2 aprilie 2019, printr-o serie de 

evenimente pentru public. Cancelaria Prefectului s-a implicat în organizarea 

evenimentului, organizând Ziua a Porților Deschise pentru elevii din cadrul unităților de 

învățământ vrâncene, care au fost preluați de către reprezentanții Cancelariei 

Prefectului și specialiștii din cadrul structurilor M.A.I. invitați la solicitarea Cancelariei 

Prefectului (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea, Inspectoratul de Poliție 

Județean și Inspectoratul Județean de Jandarmi), pentru a le fi prezentate 

echipamentele și autospecialele folosite la intervenții. 

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne și şef al Departamentului 

pentru Situaţii de Urgenţă - doctor Raed Arafat, împreună cu inspectorul general al 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, general de brigadă Dan-Paul 

Iamandi și cu prefectul județului Vrancea au inaugurat în luna iulie 2019, Centrul Local 

pentru Situații de Urgență Vulturu – Punctul de Lucru Boțârlău. 

Prefectul județului Vrancea, a condus, în luna septembrie a anului 2019, 

exercițiul care a vizat creșterea eficienței în situații de urgență (inundații) organizat de 

către Inspectoratul pentru Situații de Urgență la Suraia. La exercițiu au participat 

Sistemul de Gospodărire al Apelor, Garnizoana Focșani, Inspectoratul de Poliție 

Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, ANIF și Salvamont Vrancea. 
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Tot în luna septembrie 2019, prefectul județului Vrancea s-a întâlnit cu primarii 

localităților vrâncene și conducerea Direcției Sanitar Veterinare și Siguranța Alimentelor 

Vrancea, scopul întâlnirii de lucru, fiind prezentarea planului minimal de măsuri pentru 

combaterea pestei porcine africane. 

Totodată, prefectul județului Vrancea, a participat în septembrie 2019, la 

ceremonialul militar și religios organizat cu ocazia aducerii în județul Vrancea, a sabiei 

(replica) Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și la ceremonialul militar și 

religios organizat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea pentru a 

sărbători Ziua Pompierilor din România.  

În luna octombrie 2019, prefectul județului Vrancea a participat la ceremonialul 

militar și religios organizat cu ocazia împlinirii a 15 ani de la înființarea Batalionului 84 

Asigurare date „MĂRĂȘTI“,  dar și la deschiderea evenimentului „Fabricat în Vrancea”  

din Crângul Petrești, la care au participat de asemenea, ministrul Agriculturii, Petre 

Daea, dar și ambasadorul Federației Ruse în România, Excelența Sa, Valery Kuzmin. 

Totodată, pe 1 octombrie 2019, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor 

Vârstnice, prefectul județului Vrancea a transmis toate urările sale de bine 

reprezentanților persoanelor vârstnice în cadrul ședinței Comitetului consultativ de 

dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice constituită în cadrul Instituției 

Prefectului.   

Secretarul de stat în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni - Victor 

Alexeev a fost prezent la finele lui august 2019, la Focșani la prezentarea celei de-a II-a 

etape a campaniei „Informare acasă. Siguranță în lume!“, destinată românilor care 

doresc să muncească, să studieze și să locuiască în străinătate. La eveniment au 

participat primari ai localităților vrâncene, cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor 

publice deconcentrate, dar și prefectul județului Vrancea. În județul Vrancea campania 

este organizată de către Consiliul Județean Vrancea în parteneriat cu Instituția 

Prefectului județului Vrancea. 

Instituția Prefectului-județului Vrancea a organizat în martie 2019, conferința de 

presă a Ministrului Justiției, Tudorel Toader. 

Toate evenimentele din programul prefectului județului Vrancea, au fost 

anunțate prin intermediul agendei prefectului publicată săptămânal pe pagina web a 

instituției www.vn.prefectura.mai.gov.ro.  

http://www.vn.prefectura.mai.gov.ro/
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2. Comunicate de presă, alocuțiuni 

 

Monitorizarea eficientă și identificarea situațiilor de risc anterior manifestării 

acestora a constituit principiul în baza căruia Instituția Prefectului a stabilit tipul de 

informații, conținutul acestora, frecvența comunicării, sursele și destinatarii 

informaţiilor, astfel încât șefii de servicii și compartimente, salariații să-și poată îndeplini 

sarcinile. 

În vederea creşterii gradului de transparență a activității instituției prefectului, 

prin informarea continuă cu privire la activitatea instituției și furnizarea unui spectru 

larg de informații de interes public și prin implicarea partenerilor sociali în procesul 

decizional, departamentul de comunicare al Instituției prefectului Vrancea a transmis 

către mass media locală și centrală un număr de 80 de comunicate de presă. 

Metoda aleasă pentru promovarea activității Instituției Prefectului județului 

Vrancea este invitarea reprezentanților mass-media de a participa la ședințele de pe 

agenda de lucru săptămânală a prefectului. 

Acest fapt a avut ca efect creșterea numărului de articole de presă datorită 

faptului că mass-media a relatat evenimentele în timp real (presa electronică sau TV) 

sau în ziua următoare (presa tipărită). 

Datorită acestui fapt presa a avut acces mult mai rapid la cerințele sau punctele 

de vedere ale Prefectului județului (exprimate în cadrul ședințelor anunțate), un alt 

efect al acestei metode de promovare fiind numărul redus de conferințe de presă – 2.  

Promovarea evenimentelor a fost realizată și prin intermediul paginii web a 

instituției www.vn.prefectura.mai.gov.ro  a paginii de facebook a Instituției Prefectului 

județului Vrancea, la adresa https://www.facebook.com/Institutia-Prefectului-Vrancea 

Prin mijloacele amintite mai sus au fost promovate și cele 33 de alocuțiuni și mesaje ale 

prefectului județului Vrancea, la evenimentele derulate în cursul anului 2019.  

De remarcat este și faptul că instituțiile mass-media din județ au preluat un 

număr mare de fotografii realizate de purtătorul de cuvânt al instituției și publicate pe 

site-ul web și pagina de facebook a instituției. 

La capitolul comunicare amintim și secțiunea dedicată alegerilor prezidenţiale pe 

site-ul Instituției Prefectului județului Vrancea, realizată de către cancelaria prefectului 

la solicitarea Biroului Electoral Județean, prin care s-a asigurat comunicarea prevăzută 

de lege în cazul alegerilor pentru Președintele României din 10 noiembrie 2019 (turul I) 

și 24 noiembrie 2019 (turul II). 

Cancelaria Prefectului s-a implicat și în actualizarea permanentă a informațiilor 

cuprinse pe noul site al Instituției Prefectului județul Vrancea, 

http://www.vn.prefectura.mai.gov.ro/
https://www.facebook.com/Institutia-Prefectului-Vrancea
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www.vn.prefectura.mai.gov.ro, precum și a mentenanței acestuia, sprijinind echipa de 

specialiști ai M.A.I. 

 

B. Corpul de control al prefectului 

 

 Deși la nivelul Instituției Prefectului județului Vrancea nu există organizat ca și 

compartiment, Corpul de Control al prefectului, activitățile specifice acestei structuri de 

specialitate sunt desfășurate prin intermediul departamentelor funcționale din cadrul 

entității. 

  În funcţie de anumite aspecte pe care conducerea instituţiei doreşte să le 

clarifice, realizarea inspecţiilor şi controalelor, studierea şi analiza cauzelor devianţei în 

activitatea unităţilor, evaluarea climatului organizaţional, verificarea petiţiilor cetăţenilor 

şi a rapoartelor personalului se realizează de personalul instituției, acestea regăsindu-se 

în cuprinsul prezentului raport. 

 

C. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios 

administrativ 

 

1. Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a 

modului de aplicare a actelor normative în acțiuni planificate 

 

Tematica abordată 

 

        Prefectul, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, asigurã la nivelul 

judeţului aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotãrârilor 

Guvernului, a celorlalte acte normative precum şi a ordinii publice. 

         În acest sens, verificã legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, 

consiliului local şi ale primarului. 

         Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, primarul emite dispoziţii, consiliul 

local/consiliul judeţean adoptã hotãrâri. 
 

Activitatea de verificare a legalității actelor administrative adoptate sau emise de 

autoritățile administrației publice locale a presupus o verificare prealabilă a competenței 

de a efectua controlul de tutelă administrativă, raportat la Decizia nr.11/2015 a Înaltei 

Curți de Casație și Justiție, publicată în M.Of. nr.501/08.07.2015, Decizia 26/2016 a 

Înaltei Curți de Casație și Justiție, publicată în M.Of. nr.996/12.12.2016 și Decizia Curții 

Constituționale nr. 747/2015 publicată în M.Of. nr.922/11.12.2015. În acest sens, s-a 

analizat dacă verificarea legalității nu excede dreptului de tutelă administrativăa 

prefectului asupra unor categorii de acte ale autorităților administrației publice locale 
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(de ex. raporturi juridice civile ori de muncă, încheiate în cadrul unor raporturi juridice 

aparținând altor ramuri de drept decât contenciosul administrativ). 
 

Activitatea de verificare a actelor adminstrative adoptate/emise de reprezentanții 

UAT a avut în vedere ca, în procesul de elaborarea și și redactare a actelor 

administrative, să fie respectate două categorii de condiții de legalitate, prevăzute în 

actele normative în vigoare: de formă și de fond. 
 

 

 

Condițiile de fond: 

- S-a verificat dacă actul emis/adoptat de către autoritatea administrației 

publice locale este un act administrativ așa cum este definit la art.2 alin.(1) lit. C din 

Legea 554/2004, întrucât numai în acest caz se va putea proceda la verificarea 

legalității acestuia și se va putea efectua procedura prealabilă, respectiv atacat în fața 

instanței de contecios administrativ de către prefect, în situația în care se condideră 

actul nelegal; în caz contrar, dacă actul este unul de drept civil, drept comercial sau 

dreptul muncii, acesta nu va putea fi suspus nici verificării de legalitate a prefectului și 

nici cenzurat în intanță pe calea contenciosului administrativ. 

- S-a verificat respectarea normelor de drept procedural/de drept 

substanțial care stabilesc în sarcina autorităților administratției publice locale o anumită 

conduită, norme a căror respectare este obligatorie  

- S-a verificat competența autorității administrației publice locale de a emite 

sau adopta actul administrativ prin raportarea obiectului acestuia la dispozițiile legale în 

materie care conferă autorității administrației publice locale competența de a 

reglementa într-un mod sau altul 

- S-a verificat existența temeiului legal în preambulul actului administrativ și 

conformitatea actului cu actele normative de nivel superior în a căror executare a fost 

emis sau adoptat actulși cu cele emise sau adoptate de autoritățile/instituțiile Uniunii 

Europene. 

- S-a verificat dacă s-a îndeplinit procedura pentru asigurarea transparenței 

decizionale în cadrul autorităților administrației publice locale, în cazul actelor cu 

caracter normativ, respectiv dacă se respectă condiția legală a intrării în vigoare 

(aducerea la cunoștința publicului/coomunicare către persoana interesată) a actelor 

administrative.  

- S-a verificat respectarea libertăților fundamentale instituite de Tratatul 

privind aderarea României la Uniunea Europeană, ratificat prin legea 157/2005. 
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Condițiile de formă: 

- Actele administrative trebuie să aibă formă scrisă, să conțină toate 

informațiile necesare pentru a identifica denumirea actului, autoritatea emitentă, 

destinatarul actului, măsura adoptată, termenul și condițiile în care se execută măsura 

dispusă, sigiliul sau ștampilă, numărul de ordine (numărul cronologic), precum și a celui 

care contrasemnează pentru legalitatea acestuia. 

- S-a verificat respectarea termenelor de comunicare către prefect a actelor 

administrative în vederea exercitării controlului de legalitate 

- În activitatea de verificare a legalității hotărârilor adoptate de consiliul 

local s-a avut în vedere, pe lângă aspectele menționate mai sus și:  

- Existența actelor preparatorii:  

- referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de 

iniţiator; 

- rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului; 

- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului 

local; 

- alte documente prevăzute de legislaţia specială. 
 

În efectuarea activității de verificare a a legalității au fost întocmite solicitări care 

au vizat comunicarea cu celeritate a unor documente, documentații sau date 

suplimentare indispensabile pentru verificarea legalității actelor administrative 
 

La nivelul Instituției Prefectului județului Vrancea, în baza procedurilor 

operaționale, se disting două etape în situația în care actele sunt considerate nelegale 

și anume: 

 

I. Sesizarea autorităţilor emitente, în vederea reanalizării actului considerat 

nelegal 

- Sesizarea s-a realizat prin adresă scrisă, cu motivarea și indicarea 

corespunzătoarea a actelor normative încălcate;  

- În situația refuzului autorității emitente de modificare, revocare sau 

abrogare a actului considerat nelegal, a fost întocmită documentația și s-a formulat 

acţiunea pentru sesizarea instanţei de contencios administrativ.  

II. Atacarea actului administrativ direct la instanţa de contencios, cu 

motivarea corespunzătoare; 
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- În acest caz, se întocmește documentaţia și se formulează acţiunea pentru 

sesizarea instanţei de contencios administrativ, cu respectarea prevederilor Legii 

554/2004 și a codului de procedură civilă. 

 

1.a Număr hotărâri verificate – 4.955 hotărâri verificate din care 4.738 hotărâri 

adoptate de consiliile locale și 217 de către Consiliul județean Vrancea 

1.b Număr de dispoziții verificate – 23.097 dispoziții 

1.c Număr acte intrate în procedură prealabilă – 133 ate administrative intrate 

în procedură prealabilă din care 49 hotărâri și 84 dispoziții 

1.d Număr acte atacate în contencios administrativ – 7 acte atacate în 

contencios administrativ din care 6 hotărâri și 1 dispoziție 

 

 

Principalele deficiențe constatate 

 

I. Comunicarea actelor administrative în vederea exercitării controlului de 

legalitate: 

- Nerespectarea termenelor prevăzute de Legea 215/2001 și OUG 57/2019; 

- Adresele de înaintare nu poartă numere de înregistrare, antet și prezintă 

neconcordanța între actele nominalizate în adresă și actele comunicate în fapt; 

- Neconcordanță între adresa de înaintare și documentația comunicată 

referitor la caracterul ședințelor de consiliu local; 

- Actele administrative înaintate nu poartă mențiunea ”Conform cu 

originalul”. 

 

II. Aplicarea normelor de tehnică legislativă 

- Neconcordanță între titlul și conținutul (obiectul) actului administrativ; 

- Invocarea unor acte normative abrogate; 

- Neindicarea articolului, alineatului și a literelor din actele normative care 

stau la baza emiterii/adoptării actului administrativ; 

- Anexele actelor adminstrative nu sunt semnate și contrasemnate/avizate 

de către cei în drept; Anexele nu sunt numerotate și nu fac dovada că aparțin de actul 

administrativ din care fac parte integrantă. 

 

III. Convocarea ședințelor de consiliul local 

- Ședințele ordinare ale consiliilor locale nu sunt convocate lunar 
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Convocarea ședințelor extraordinare sau de îndată pentru proiecte de hotărâri 

care ar trebui analizate în ședințe ordinare (eludarea art.44 alin.(1) din Legea 

nr.215/2001).  

 

Principalele aspecte care au determinat considerarea nelegală a actelor 

verificate 

- actele administrative adoptate în legătură cu administrarea domeniului 

public și privat al unității administrativ teritoriale;  

- îndeplinirea atribuțiilor reglementate de către Legea administrației publice 

locale și O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, respectiv Codul administrativ;  

- Respectarea limitelor de competenţă în emiterea/adoptarea actelor 

administrative; 

- actele administrative privind stabilirea drepturilor salariale; 

- actele administrative emise/adoptate în aplicarea prevederilor Legii 

273/2006 privind finanțele publice locale 

 

Măsuri propuse 

Un instrument de lucru utilizat în vederea îmbunătățirii managementului 

instituțional în domeniul exercitării controlului legalităţii actelor autorităţilor 

administraţiei publice locale l-a constituit întocmirea unor rapoarte privind exercitarea 

controlului legalității actelor administrative adoptate/emise de UAT din județul Vrancea. 

 În acest sens, au fost dispuse și aplicate următoarele măsuri: 

- Unitățile administrativ teritoriale transmit lunar situația privind şedinţele 

ţinute de consiliul local, hotărârile adoptate în cadrul acestora, precum şi dispoziţiile 

emise de către primari; 

- Fiecare consilier juridic din cadrul serviciului de specialitate a constituit fișa 

de legalitate, document centralizator ce cuprinde elemente privind: evidența actelor 

administrative primite pentru verificare, actele care au fost verificate, rezultatul 

controlului de legalitate, precum și procedura prealabilă efectuată, atunci când situația 

o impune (cate care necesită modificare, revocare sau abrogare). 

 Exercitarea controlului de legalitate s-a efectuat ţinând cont de existenţa întregii 

documentaţii prevăzute de legislaţia în domeniu care a stat la baza adoptării/emiterii 

actului. 

 Astfel, exercitarea controlului de legalitate s-a efectuat riguros, ținând seama de 

documentațiile prevăzute de actele normative aplicabile în materie, atrăgându-se 

atenția secretarilor UAT cu privire la: 
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- indicarea corectă a actelor normative care reglementează domeniul în care 

au fost adoptate/emise actele administrative 

- indicarea corectă a temeiurilor juridice din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și Codul administrativ; 

- respectarea condiţiilor de fond şi formă ale actelor administrative 

adoptate/emise; 

- motivarea actelor administrative adoptate/emise cu acte normative în 

vigoare la data emiterii/adoptării; 

- modul de redactare a actelor administrative; 

- respectarea competenţei în emiterea/adoptarea actelor administrative.  

 

2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate 

la Instituția Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la 

fața locului - NU ESTE CAZUL 

 

3. Instruirea secretarilor unităților administrativ – teritoriale. 

Tematică. 

- Numărul întâlnirilor 

În cursul anului 2019, au fost organizate 5 ședințe de instruire ale secretarilor 

unităților administrativ teritoriale și totodată, permanent, prin corespondența purtată, 

odată cu comunicarea rezultatului exercitării controlului de legalitate, au fost realizate și 

acțiuni de îndrumare care au vizat, în principal, următoarele teme: 

  

1. Analiza aspectelor constatate cu ocazia exercitării controlului de legalitate 

al actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale 

punându-se accent pe: 

- Elaborarea şi gestionarea actelor administrative;  

- Cerinţele de legalitate ale actului administrativ de autoritate;  

- Procedura adoptării (emiterii) actului administrativ de autoritate;  

- Organizarea şi desfăşurarea ședințelor consiliului local (ordinea de zi, 

proiectele de hotărâri, procedura de vot, cvorumul, procesul verbal al şedinţei, dosarul 

special al şedinţei); 

- Aplicarea unitară a dispozițiilor OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 
 

2. Instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu 

privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a 

alegerilor membrii din România în Parlamentul European, cât și pentru Președintele 

României în anul 2019. 
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3. Analiza comunicării interinstituţionale între instituţia prefectului şi unităţile 

administrativ teritoriale din judeţ; 

 

4. Identificarea măsurilor care se impun în vederea stabilirii unui cadru de 

cooperare profesionist, eficient şi responsabil între autorităţile locale şi instituţia 

prefectului; 

  

Totodată, în cursul anului 2019 au fost efectuate un număr de 11 acțiuni de 

îndrumare și control a secretarilor unităților administrativ teritoriale din județul 

Vrancea, cu următoarea tematică: 

 

- verificarea respectării procedurilor legale referitor la adoptarea hotărârilor 

de către consiliile locale și emiterea dispozițiilor de către primari, potrivit prevederilor  

Legii nr.215/2001 

- aplicarea și dispozițiilor Legii nr.52/2003 privind transparența în 

administrația publică, a procedurilor privind participarea cetățenilor la procesul de 

elaborare a actelor normative și de luare a deciziilor 

- organizarea activității privind liberul acces la informațiile publice, potrivit 

Legii nr.544/2001 

- verificarea prezentării de către primar a rapoartelor prevăzute de lege 

- respectarea și aplicarea prevederilor Legii nr.60/1991 privind organizarea 

și desfășurarea adunărilor publice 

- respectarea atribuțiilor ce revin primarului în calitatea sa de reprezentant 

al statului în unitatea administrativ teritorială – art. 63 alin.(1) lit. a și alin.(2) din Legea 

215/2001 

 

Comisia mixtă de verificare compusă din reprezentanți ai Instituției Prefectului 

județului Vrancea, Direcției pentru Agricultură Județeană Vrancea, Direcției Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea și Oficiului de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Vrancea au efectuat la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul 

Vrancea un număr de 9 acțiuni de control cu privire la respectarea prevederilor 

legale referitoare la întocmirea şi ţinerea evidenţei registrului agricol. 

 

- Numărul circularelor transmise în județ cu instrucțiuni/măsuri 

pentru aplicare acte normative 

În temeiul dispozițiilor art. 253 lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ potrivit cărora prefectul asigură monitorizarea aplicării unitare şi 

respectării Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, precum şi a 
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celorlalte acte normative de către autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile 

publice deconcentrate, la nivelul judeţului a fost înaintat un număr de 16 circulare. 

 

4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești 

 

Sunt în curs de soluționare un număr de 252 dosare având ca obiect legile 

reparatorii (fond funciar). 

 

5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și/sau 

normativ 

 

În anul 2019 au fost emise 428 ordine, din care: 

- 358 ordine cu caracter individual; 

- 0 ordine cu caracter normativ 

- 30 ordine  cu caracter tehnic și/sau de specialitate; 

- 29 ordine emise de prefect în calitate de președinte al comitetului pentru 

situații de urgență comisii (de constatare şi evaluare a pagubelor, control financiar, 

control intern, control managerial, legalitatea actelor administrative); 

- 11 ordine privind constituirea comisiilor mixte de verificare 

 

6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină 

Comisia de disciplină din cadrul Instituției Prefectului județului Vrancea nu a fost 

sesizată.  

Comisia de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a 

sesizării privitoare la faptele secretarilor unităților administrativ teritoriale  sesizate ca 

abateri disciplinare a fost sesizată în data de 19.09.2019, 07.10.2019 și data de 

05.12.2019 cu privire abaterile disciplinare săvârșite de secretarii unităților administrativ 

teritoriale Mera, Nănești și Paltin. 

A fost declanșată procedura de cercetare administrativă. 

 

7. Activitatea desfășurată de Comisia județeană de atribuire 

denumiri 

Comisia judeţeană de atribuire de denumiri, reorganizată prin Ordinele 

prefectului nr. 276/2018 și nr.349/2018, s-a întrunit în 11 şedinţe. 

Au fost emise 9 avize favorabile de atribuire/schimbare de denumiri, după cum 

urmează:  

- 6 pentru denumiri de străzi;  

- 1 pentru schimbare centru de asistență pentru persoane vârstnice;  



                   ROMÂNIA 

      
 
 
 
      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA 

_____________________________________________________________________________ 

29 

 

- 1 pentru schimbare denumire spital. 

- 1 aviz pentru schimbare denumire școală în luna iulie 2019 

A fost emise 1 aviz nefavorabil de atribuire denumiri pentru un stadion din 

municipiul Focșani. 

Un număr de 2 dosare incomplete au fost restituite solicitanților în vederea 

completării.  

Un număr de 2 dosare au fost restituite solicitanților în vederea reformulării 

propunerilor.  

 

8. Activitatea de contencios administrativ 

Funcţionarii publici din cadrul serviciului au asigurat reprezentarea instituţiei într-

un număr total de 18 de dosare înregistrate pe rolul instanţelor de contencios 

administrativ şi fiscal. 

 Astfel, în funcție de obiectul dosarului, numărul acțiunilor se clasifică 

astfel:  

a. Anulare act administrativ emis/adoptat de UAT: 

- -10 acțiuni din care 2 solutionate definitiv, 4 soluționate pe fond, 

2 în curs de judecată pe fond, 1 dosar în curs de judecată pe rolul Curții de apel și 1 

dosar suspendat; 

b. Anulare Ordin prefect privind încetarea calității de ales local:   

-4 acțiuni din care în curs de judecată 1 dosar anulare ordin privind 

calitatea de consilier local, 3 dosare soluționate definitiv privind anulare ordin 

prefect privind încetarea calității de consilier local.  

c. Anulare autorizație de construire 

- -4 dosare în curs de judecare pe fond  

 

D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

 

1. Aplicarea legilor fondului funciar 

- Pe parcursul anului 2019, Comisia județeană de fond funciar Vrancea s-a întrunit 

într-un număr de 11 ședințe; 

- Pe parcursul anului 2019, Comisia județeană de fond funciar Vrancea a adoptat 

un număr de 379 hotărâri; 

- Au fost emise un număr de 13 ordine ale prefectului privind constituirea 

dreptului de proprietate persoanelor îndreptățite; 

- Pe parcursul anului 2019, Comisia județeană de fond funciar Vrancea a emis un 

număr de 56 de titluri de proprietate; 
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- Au fost soluționate un număr de 91 de petiții privind punerea în aplicare a 

actelor normative cu caracter reparatoriu. 

 

2. Aplicarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001, s-a exercitat controlul de 

legalitate pentru un număr de 8 dispoziţii emise în aplicarea Legii nr.10/2001 de către 

primarii unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Vrancea; 

Conform situației centralizată de la finalul anului 2019, la nivelul județului Vrancea 

mai sunt nesoluționate un număr de 2 notificări formulate în temeiul Legii nr.10/2001. 

 

 

 E. Servicii publice deconcentrate 

 

 a) Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate (număr 

instituții) 

Analizarea activității desfășurate de serviciile publice, atât ale celor deconcentrate 

cât și ale celorlalte instituții publice cu reprezentare în Colegiul Prefectural, s-a realizat 

prin intermediul rapoartelor privind activitatea curentă transmise lunar/trimestrial.  

În baza acestor rapoarte, s-au elaborat informări care au fost puse la dispoziția 

prefectului, și care împreună cu alte elemente, au stat la baza inițierii unor acțiuni 

comune ale seviciilor, sub coordonarea prefectului. O serie dintre aceste acțiuni s-au 

finalizat cu demersuri către autoritățile administrației publice centrale vizând fie 

modificări legislative, fie alocarea unor resurse pentru realizarea unor acțiuni cu impact 

socio-economic. 

O altă categorie de informări înaintate prefectului are la bază situații întocmite din 

activitatea curentă a serviciilor publice, un exemplu reprezentându-l fundamentarea 

alocării sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, transmisă de 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea. În anul 2019, ca în fiecare an, pe 

baza fundamentărilor, se întocmește o informare care este transmisă prefectului. 

Având în vedere faptul că activitatea serviciilor publice are un impact major 

asupra stării socio-economice, s-a formalizat utilizarea unui instrument de lucru  care 

constă în transmiterea unor informări cu privire la acțiunile desfășurate și care au acest 

gen de impact, în conformitate cu Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 5/17.04.2019. 

Pe baza acestora, au fost transmise rapoarte în urma cărora au fost întocmite 

informări transmise prefectului. 
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 Analiza rapoartelor de activitate ale serviciilor publice a fost realizată și prin 

intermediul Colegiului Prefectural, fiind incluse în temele de dezbatere ale ședințelor 

acestui organism. 

În același timp, ca reprezentant al Guvernului, prefectul este un actor important 

în arhitectura instituțională de la nivel județean și își poate exercita rolul de conducere 

prin inițierea unor acțiuni comune, desfășurate de servicii publice deconcentrate sau 

de către acestea în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, stadiul de 

implementare al acestor acțiuni putând fi monitorizat în conformitate cu prevederile art. 

2, alin (2) lit b) din HG 460/2006. 

În contextual oferit de cadrul legal prezentat anterior, au fost desfășurate 

activități promovate prin ordin sau hotărâri de colegiu prefectural, precum și 

organizate întâlniri de lucru care au avut drept scop armonizarea punctelor de vedere 

ale serviciilor publice în soluționarea unor probleme care implică acțiuni comune între 

acestea și/sau în colaborare cu autoritățile administrației publice locale. Aceste activități 

și întâlniri de lucru reprezintă instrumente de conducere/coordonare a serviciilor 

publice, abordate la nivelul Instituției Prefectului județului Vrancea, câteva exemple 

fiind prezentate în cele ce urmează: 

1. Prin hotărâre a Colegiului Prefectural a fost aprobat Planul de acțiuni comune ale 

Direcției de Sănătate Publică Vrancea și Inspectoratului Școlar Județean Vrancea pentru 

limitarea cazurilor de îmbolnăviri în perioada sezonului gripal 2018-2019; 

Rezultat -rapoarte periodice întocmite de DSP și IȘJ; 

2. În baza Hotărârii CP nr. 8/2019 a fost elaborat de către Comisariatul Județean 

Vrancea al Gărzii Naționale de Mediu Îndrumarul de bune practici pentru gestionarea 

corespunzătoare a deșeurilor din construcții și demolări; 

Rezultat -Îndrumarul a fost transmis tuturor unităților administrativ-teritoriale. 

3. Organizarea, în urma solicitării OCPI Vrancea, Instituția Prefectului a unei serii de 

întâlniri de lucru, în vederea identificării modalității optime de finalizare în timp util a 

Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. 

Rezultat - primăriile restante au recuperat din întârziere; 

4. Organizarea unei întâlniri de lucru cu toți primarii, ca urmare a solicitărilor DSP, 

IȘJ, SGA, CJ-APIA, OCPI. 

În vederea diversificării instrumentelor de conducere a serviciilor publice folosite 

în anii 2017 și 2018 (respectiv acțiuni comune și întâlniri de lucru) am întocmit două 

referate în care sunt descrise două modalități de dinamizare a actului de conducere. 

Astfel, au fost propuse organizarea periodică a unor întâlniri de lucru cu servicii 

publice grupate pe domenii de activitate și evaluarea activității serviciilor publice pe 

baza unei tematici și a unui grafic de deplasări la sediul acestora. 

- Deficiențe constatate, măsuri propuse 
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Un element care diminuează eficacitatea activității de conducere și monitorizare 

a serviciilor publice deconcentrate l-a reprezentat faptul că, așa cum a reieșit  din 

analiza efectuată , într-un număr limitat de cazuri în actele de constituire și funcționare 

este prevăzută în mod expres sintagma de definire a entității ca fiind „serviciu public 

deconcentrat”.  

Pornind de la această realitate, o serie dintre serviciile publice, membre ale 

Colegiului Prefectutral au învederat Instituției Prefectului faptul că structurile proprii 

organizate în teritoriu, la nivel județean/regional, nu se încadrează în categoria 

serviciilor publice deconcentrate și prin urmare acestora nu le sunt incidente prevederile 

Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în domeniul de 

referință. 

Problema a fost rezolvată ca urmare a măsurii proactive dispusă de Corpul de 

control al ministrului afacerilor interne, în cadrul misiunii de audit desfășurat în anul 

2019, a fost elaborat un proiect de ordin de reorganizare a Colegiului Prefectural care 

prevede ca membri conducătorii celor 12 servicii publice deconcentrate și 21 de invitați 

permanent. 

 

b. Activitatea de examinare a proiectelor de buget și a situațiilor 

financiare privind execuția bugetară, întocmite de serviciile publice 

deconcentrate 

 Examinarea proiectelor bugetelor şi a situaţiilor financiare privind execuţia 

bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate s-a desfășurat pe parcursul 

anului 2019 în conformitate cu procedura operațională aplicabilă. În temeiul art.8 din 

Legea 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, până la data de 

03.07.2019 au fost emise 9 avize asupra situațiilor privind execuția financiară la data de 

31.12.2018 și la finele trimestrului I 2019. 

 Începând cu data de 03.07.2019, în temeiul art. 254, lit b) din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ, au fost emise 11 avize asupra situațiilor privind execuția 

financiară la data de 30.06.2019 și la finele trimestrului III 2019. 

 Avizele au caracter consultativ și au fost emise după analiza documentelor 

specifice transmise de către serviciile publice deconcentrate și înaintarea către Prefect a 

unei informări cu privire la concluziile desprinse în urma acestei analize.  

 Conform actelor normative în vigoare, întocmesc situații financiare un număr de 

11 servicii publice deconcentrate: ITM, AJOFM, CJ Pensii, AJPIS, DSP, ISJ, APM, 

ITCSMS, Direcția pentru Agricultură, DJC, DJ Statistică. 
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1. Activitatea Colegiului Prefectural 

 

 Colegiul Prefectural Vrancea a fost reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 

261/17.07.2019. 

 Membri ai acestui organism sunt conducătorii a 12 servicii publice 

deconcentrate, în timp ce conducătorii a 21 de instituții publice au statut de 

invitat permanent. 

 Colegiul Prefectural Vrancea s-a întrunit, în 12 ședințe, în cadrul cărora 27 de 

instituții au prezentat rapoarte de activitate și informări, temele abordate, fiind: 

-Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului-

județul Vrancea, în anul 2018. 

-Raport privind îndeplinirea Planului de acțiuni, pe anul 2018, pentru realizarea în 

judeţul Vrancea a obiectivelor derivate din Programul de guvernare 2018-2020. 

-Planul de acţiuni pe anul 2019 pentru realizarea în judeţul Vrancea a obiectivelor 

derivate din Programul de guvernare 2018-2020. 

-Analiza activităților de asigurare/restabilire a ordinii publice desfășurate de 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Vrancea, în anul 2018. 

-Starea de sănătate a populației din județul Vrancea. 

-Analiza modului de implementare a Planului Teritorial Comun de Acţiune - Cadru, 

pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea 

delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 

preuniversitar în judeţul Vrancea. 

-Modalitatea de finanțare, pe anul 2019, a furnizorilor de servicii medicale aflați în 

contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea. 

-Măsurile și acțiunile sanitare veterinare ce vor fi întreprinse în județul Vrancea 

pentru protejarea sănătății și siguranței cetățenilor în perioada premergătoare 

Sărbatorilor Pascale. 

- Monitorizarea acțiunilor cu impact major asupra stării socio-economice a 

județului, desfășurate la nivelul instituțiilor cu reprezentare în Colegiul Prefectural 

Vrancea. 

-Verificarea modului de respectare a prevederilor legale de către operatorii 

economici care comercializează produse alimentare în incinta unităților de învățământ și 

de către operatorii economici care comercializează produse alimentare și/sau prestează 

servicii de alimentație publică în zonele adiacente unităților de învățământ. 

-Raport cu privire la activitatea desfășurată la nivelul Inspectoratului Școlar 

Județean, pentru integrarea copiilor cu cerințe educaționale specifice, în învățământul 

de masă -Reciclarea deșeurilor din construcții și demolări de către U.A.T.-obligații și 
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utilitate; analiza activității desfășurată la nivelul Comisariatului Județean Vrancea al 

Gărzii Naționale de Mediu în acest domeniu. 

-Stadiul realizării amenajamentelor pastorale. 

-Practicile comerciale incorecte în contextul legislației privind protecția 

consumatorilor. Situația practicilor comerciale incorecte identificate la operatorii 

economici care își desfășoară activitatea în județul Vrancea. 

-Situri arheologice în județul Vrancea: cercetări, rezultate; 

-Impactul activității de prevenire și control desfășurată la nivelul Inspectoratului 

Teritorial de Muncă Vrancea, în cadrul evoluției pieței muncii din județ; 

-Informare cu privire la măsurile luate la nivelul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Vrancea pentru creșterea calității serviciilor destinate contribuabililor. 

-Raport cu privire la activitatea desfășurată de Biroul Vamal de Interior Vrancea. 

-Informare privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute, la nivelul 

județului Vrancea, pentru diminuarea ilegalităților îndreptate împotriva fondului forestier 

național, prin tăierea, furtul, transportul și comercializarea maselor lemnoase. 

-Analiza activității desfășurată la nivelul Direcției Județene pentru Sport și Tineret 

Vrancea, în primul semestru al anului 2019. 

-Stadiul implementării actelor normative și a plăților efectuate atât din fonduri 

europene cât și de la bugetul național, la nivelul Centrului Județean Vrancea al Agenției 

de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, la finele semestrului I 2019. 

-Informare cu privire la stadiul îndeplinirii Planului de acţiuni pe anul 2019, pentru 

realizarea în judeţul Vrancea, a obiectivelor derivate din Programul de guvernare, în 

semestrul I al anului 2019. 

-Raport cu privire la acțiunile întreprinse de SGA Vrancea, în vederea asigurării 

secțiunii de scurgere pe cursurile de apă din administrare. 

-Analiza activității desfășurată de Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare 

Vrancea pentru îndeplinirea obiectivelor specifice. 

-Raport cu privire la rezultatele verificărilor condiţiilor de desfăşurare a procesului 

educaţional în unităţile de învăţământ preuniversitar, efectuate în conformitate cu 

prevederile HCP nr. 10/2019. 

-Analiza gestiunii beneficiilor de asistență socială acordate în județul Vrancea. 

-Stadiul realizării Planului de Formare Profesională 2019, la nivelul AJOFM 

Vrancea. 

-Raport de activitate al Casei Județene de Pensii Vrancea. 

-Raport cu privire la rezultatele acțiunilor de control a modului de respectare a 

prevederilor art. 43 lit. e) și j) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe DN2-E85 -tronsonul de pe raza 

administrativă a județului Vrancea, efectuate ca urmare a HCP nr. 11/2019. 
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-Raport cu privire la activitatea desfășurată la nivelul Agenției pentru Protecția 

Mediului Vrancea, în domeniul calității aerului. 

-Informare privind derularea campaniei agricole, a producțiilor obținute, precum și 

însămânțarea culturilor de toamnă. 

-Raport privind acţiunile întreprinse de administrator în vederea asigurării unor 

condiţii normale de circulaţie pe drumurile naționale de pe teritoriul judeţului Vrancea, 

în perioada de iarnă. 

-Informare cu privire la cu privire la responsabilitățile Instituției Prefectului, IPJ, 

IJJ și ISUJ stabilite prin Planul general de măsuri al M.A.I., pentru creşterea gradului de 

siguranţă a cetăţeanului în contextul sărbătorilor de iarnă şi pe timpul sezonului rece. 

-Informare cu privire la măsurile întreprinse la nivelul Direcției Sanitare Veterinare 

și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea, în perioada sărbatorilor de iarnă. 

-Plan de actiuni întreprinse la nivelul Direcției Sanitare Veterinare și pentru 

Siguranța Alimentelor Vrancea, pentru protejarea sănătații cetățenilor, în perioada 

Sărbătorilor de iarnă 2019/2020. 

-Stadiul implementării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară în 

județul Vrancea. 

-Informare cu privire la modul de îndeplinire a prevederilor Hotărârii Colegiului 

Prefectural Vrancea nr. 12/28.10. 2019 privind elaborarea unor propuneri de modificare 

a legislației, în sensul introducerii unor stimulente pentru șomerii care participă la 

cursuri finanțate din Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj și care nu primesc indemnizatie 

pe perioada școlarizării. 

 Colegiului Prefectural Vrancea a adoptat 13 hotărâri, secretariatul tehnic 

înaintând conducerii Instituției Prefectului 2 informări cu privire la modul de realizare 

a măsurilor cuprinse în hotărârile acestui organism. 

 

 2. Activitatea Comisiei de dialog social 

 

- Numărul ședințelor de lucru, tematică: 

  Comisia pentru Dialog Social s-a întrunit în 12 ședințe lunare, în urma cărora au 

fost întocmite rapoarte ce au fost înaintate secretarului de stat cu atribuții în domeniul 

dialogului social din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale/ Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale. 

  Au fost transmise 2 rapoarte semestriale privind activitatea Comisiei de dialog 

social către Ministerul Afacerilor Interne.  

 Tematica abordată în cadrul ședințelor de dialog social: 

- Planul de școlarizare în învățământul profesional și tehnic pentru anul școlar 

2019-2020 
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- Informare cu privire la noutățile legislative în domeniul fiscal, aplicabile 

începând cu anul 2019 

- Informare asupra domeniilor cu risc profesional din județul Vrancea în anul 

2018, prin prisma accidentelor de muncă și bolilor profesionale din evidența 

ITM Vrancea 

- Decontarea navetei cadrelor didactice 

- Informare asupra încadrării fochiștilor în unitățile de învățământ din județul 

Vrancea, în condiții de legalitate 

- Informare asupra salarizării personalului didactic auxiliar din unitățile de 

învățământ din județul Vrancea 

- ”APE ȘI PĂDURI” – resurse naturale  regenerabile dar și vulnerabile, în 

contextul politicilor europene pentru dezvoltare durabilă 

- Transportul neautorizat de persoane 

- Prezentarea modificărilor la Legea 52/2011 Republicată, privind exercitarea 

unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

- De la școală la viața profesională pentru absolvenții din anul 2019 

- Informare asupra activității desfășurate de Autoritatea pentru Administrarea 

Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor 

- Diseminarea prevederilor Legii 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, 

republicată și HG 51/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 217/2016 

- Prezentarea draftului propunerii de politică publică transmis de Asociația 

Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului 

- Prezentarea proiectului cu finanțare europeană "Politici publice 

alternative pentru dezvoltare locală competitivă", cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 – 2020, implementat de Asociația INACO – 

Inițiativa pentru Competitivitate 

- Problematica sesizată de reprezentanții școlilor de șoferi din județul Vrancea 

- Informare cu privire la accesul locuitorilor din județul Vrancea la programele 

naționale de sănătate 

- Gestiunea beneficiilor de asistență socială acordate în primele 3 trimestre ale 

anului 2019 în județul Vrancea 

- Stadiul implementării Programului pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate 

(POAD) în județul Vrancea 

  - Numărul partenerilor sociali, membri ai Comisiei de Dialog Social 

  Partenerii sociali, membri ai Comisiei de Dialog Social, sunt în număr de 7, astfel:  
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- 2 reprezentanți ai organizațiilor patronale: Uniunea Generală a Industriașilor din 

România - UGIR, Consiliul Național al Intreprinderilor Mici și Mijlocii din România 

– CNIPMMR; 

- 5 reprezentanți ai organizațiilor sindicale: Blocul Național Sindical BNS; 

Confederația Națională Sindicală CARTEL ALFA; Confederația Națională a 

Sindicatelor Libere din România CNSLR – FRĂȚIA; Confederația Sindicatelor 

Democratice din România – CSDR; Confederația Sindicală Națională MERIDIAN. 

Situația prezenței partenerilor sociali la ședințele Comisiei de dialog social din județul 

Vrancea în anul 2019 este: 

 

Partener social BNS 

CSN 

Cartel 

ALFA 

CNSLR 

Frăția 
CSDR 

CSN 

Meridian 
CNPIMM UGIR 

Prezență/ nr. 

total ședințe 

8/12 12/12 2/12 7/12 7/12 11/12 5/12 

  Deși li s-a solictat în repetate rânduri, confederațiile patronale Concordia, PNR, 

CPR și Conpirom nu au desemnat reprezentanți în cadrul Comisiei de dialog social din 

județul Vrancea. 

 

 3. Acțiuni de protest – număr, aspecte referitoare la gestionarea 

protestelor 

  Pe parcursul anului 2019 nu s-au înregistrat acțiuni de protest în județul 

Vrancea. 

  Sesizările formulate de reprezentanții Federației Sindicatului Liber din Învățământ 

cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice și inechitățile din sistemul de 

salarizare au fost supuse dezbaterii în cadrul Comisiei de dialog social și a fost diminuat 

astfel riscul declanșării unor acțiuni de protest. 

 

4. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice 

 Comitetul s-a întrunit în 10 ședințe pentru analizarea problemelor cu caracter 

socio-economic, care privesc persoanele vârstnice şi elaborarea de propuneri pentru 

soluţionarea acestor probleme. 

 Membrii Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice din cadrul judeţului Vrancea sunt în număr de 16, din care 9 reprezentanți 

ai partenerilor sociali, după cum urmează: 

-Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Vrancea; 

-Uniunea Judeţeană a Pensionarilor Vrancea; 
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-Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retraqere M.A.I.- Vrancea; 

-Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vrancea; 

-Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război Vrancea; 

-Asociaţia Sindicală a Persoanelor Vârstnice; 

-Asociaţia Veteranilor de Război din Ministerul Afacerilor Interne, judeţul 

Vrancea; 

-Uniunea Veteranilor de Război Mărăşeşti, judeţul Vrancea; 

-Asociaţia Clubul Seniorilor Unirea Focşani, judeţul Vrancea. 

La şedinţele Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice au mai participat invitaţi, reprezentanți ai autorităților 

administrației publice locale, în funcţie de problematica abordată.  

 În cadrul şedinţelor pe lângă subiectele propuse de partenerii sociali, au fost 

prezentate și aspecte legate de politicile naționale cu impact social și medical. 

Tematica abordată în cadrul ședințelor a fost: 

- Informare cu privire la gestionarea și alocarea locurilor de parcare la nivelul 

municipiului Focșani; 

- Informare cu privire la modalitatea de administrare a spațiilor verzi la nivelul 

municipiului Focșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind 

reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților; 

- Informare cu privire la modalitatea de acordare a prestațiilor sub forma 

biletelor de tratament balnear pentru pensionari și pentru asigurații sistemului public 

de pensii, pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/15.03.2019 

privind bugetul de stat pentru anul 2019, precum și H.G. nr. 139/12.03.2019; 

- Gestionarea și alocarea locurilor de parcare, modalitatea de administrare a 

spațiilor verzi la nivelul Municipiului Focșani, situația locurilor de înhumare, a 

demersurilor necesare și a modalităților de obținere a unui loc de veci pentru 

pensionarii militari, serviciile furnizate persoanelor vârstnice atât celor aflate în sisteme 

instituționalizate (ex. cămine de bătrâni), cât și celor care necesită asistență la 

domiciliu, de către Direcția de Asistență Socială Focșani; 

- Celebrarea a 74 ani de la „Ziua Victoriei în Europa” - „Ziua Independenței” - 

„Ziua Europei”; 

- Acțiuni întreprinse în anul 2019 de Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Vrancea în ceea ce privește serviciile sociale acordate persoanelor 

vârstnice; 

- Stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse referitoare la persoanele vârstnice 

prevăzute în Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Vrancea 

2017-2020; Programe și activități în anul 2019 pentru persoanele vârstnice și stadiul 

îndeplinirii acestora; 
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- Informare cu privire la serviciile furnizate persoanelor vârstnice care necesită 

îngrijire/asistență la domiciliu;  

- Siguranța persoanelor vârstnice. Măsuri de protecție și de prevenire a abuzului 

și victimizării persoanelor vârstnice în județul Vrancea;  

- Prezentarea situației locurilor de înhumare, a demersurilor necesare și a 

modalităților de obținere a unui loc de veci pentru pensionarii militari, la nivelul 

municipiului Focșani; 

- Celebrarea Zilei Naționale a României-1 Decembrie. 

 

F. Servicii comunitare de utilitati publice 

- Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilități Publice 

Apă-Apă uzată 

La data de 31 decembrie 2018 a expirat perioada de tranziție pentru 

aglomerările mai mari de 2.000 locuitori echivalenți, în vederea conformării la 

prevederile Directivei Consiliului 91/271/EEC/21.05.1991 privind tratarea apelor urbane 

reziduale, modificată și completată de Directiva Comisiei 98/15/EC/27.02.1998.  

Astfel, am solicitat, la începutul anului 2019, autorităților adminsitrației publice locale 

din județ să ne prezinte stadiul conformării la data de 31.12.2018. 

 Concluziile desprinse în urma centralizării datelor transmise de u.a.t. sunt 

următoarele: 

În toate localitățile din mediul urban și într-un număr de 27 de localități din mediul 

rural serviciul de alimentare cu apă și canalizare este asigurat de către SC CUP SA 

Focșani, prin delegare din partea autorităților administrației publice locale. 

Localitățile din mediul urban înregistrează parametri foarte apropiați de gradul de 

conformare de 98% impus de Directivă. 

Situația localităților din mediul rural este următoarea: 

Serviciul de alimentare cu apă 

-17 localități care nu beneficiază de acest serviciu, dar dintre acestea, 3 nu 

înregistrează 2.000 l.e. (Boghești, Corbița Spulber) 

-51 localități care beneficiază de acest serviciu, astfel: 

-16 localități cu un procent mai mic de 50% de populație racordată 

-22 localități cu un procent situat între 50% și 90% de populație racordată 

-13 localități cu un procent mai mare de 90% de populație racordată 

Serviciul de canalizare 

-54 localități care nu beneficiază de acest serviciu, dar dintre acestea, 3 nu 

înregistrează 2.000 l.e. (Boghești, Corbița Spulber) 

-9 localități care beneficiază de acest serviciu, astfel: 

-6 localități cu un procent mai mic de 50% de populație racordată 
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-3 localități cu un procent situat între 50% și 90% de populație racordată CUP SA 

Focșani are în implementare un proiect finanțat în cadrul POIM prin intermediul căruia 

situația localităților deservite se va remedia, în sensul conformării. 

Dintre cele 41 de localități care gestionează direct serviciile, 3 localități au în 

implementare proiecte integrate, apă-canalizare (Dumitrești, Milcovul, Sihlea) și 2 

localități au în implementare proiecte ce vizează alimentarea cu apă (Andreiașu de Jos 

și Popești) 

Gaze 

În urma analizei efectuate la nivel județean, cu adresa 3116/19.03.2019 a fost 

transmisă către MDRAP, Lista localităților din mediul rural din județul Vrancea, care au 

comunicat intenția de a dezvolta și concesiona serviciul public de distribuție a gazelor 

naturale, cu următoarele precizări: 

În vederea dezvoltării rețelelor de gaze naturale în mediul rural din județul Vrancea, 

un număr de 16 comune din zona de sud a județului (Bălești, Bordești, Ciorăști, Cotești, 

Dumbrăveni, Gologanu, Gugești, Milcovul, Obrejița, Popești, Sihlea, Slobozia Bradului, 

Slobozia Ciorăști, Tătăranu, Tâmboești, Urechești) au înființat Asociația „Comunitatea 

de Comune Vrancea Sud”, care s-a adresat deja SC TRANSGAZ SA cu solicitarea de a 

extinde rețelele de transport de gaze naturale către sudul județului Vrancea. Asociația 

urmează a parcurge toate etapele legale necesare în vederea racordării la sistemul 

național de transport, atunci când vor fi asigurate condițiile tehnice pentru această 

acțiune. 

În mod similar, localitățile Movilița și Păunești au înființat ADI „Valea Caregnei” 

care derulează în prezent contractarea SF. 

După exemplul de bună practică oferit de cele 18 localități, în zonele de centru și 

sud-vest ale județului vor fi derulate acțiuni asemănătoare, care în prezent sunt doar în 

faza de intenție. 

 

 G. Managementul situațiilor de urgență, Număr de evenimente 

gestionate, acțiuni întreprinse 

 Hotărârile adoptate şi activităţile întreprinse de Comitetul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Vrancea în anul 2019 au vizat, pe de o parte, creşterea gradului de 

siguranţă a populaţiei judeţului în cazul manifestării situaţiilor de urgenţă, prin 

desfăşurarea de acţiuni preventive având drept scop reducerea riscului la dezastre şi 

crearea mentalităţii proactive a societăţii civile privind răspunsul şi comportamentul de 

urmat în cazul producerii dezastrelor, iar pe de altă parte, creşterea eficienţei acţiunilor 

de intervenţie în situaţii de urgenţă, prin aplicarea prevederilor cuprinse în Concepţia 

Unică de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă și implicarea resurselor cuprinse în registrul 

de capabilități. 
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 În scopul asigurării unui management unitar al situaţiilor de urgenţă sau al 

stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, în anul 2019, Comitetul Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea s-a întrunit în 21 şedinţe, dintre care 3 ordinare 

şi 18 extraordinare. 

Principalele tipuri de risc gestionate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Vrancea, pe parcursul anului 2019, au fost: 

- fenomenele meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă – 

primăvară de îngheț-dezgheț;  

- fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în perioada aprilie –

iulie; 

- alunecări de teren produse în luna iunie 2019. 

 

 Fenomenele hidrometeorologice periculoase au produs pagube la nivelul unor 

unităţi administrativ teritoriale ceea ce a determinat înaintarea de rapoarte operative, 

iar în baza acestora comisiile mixte numite prin Ordin al Prefectului s-au deplasat în 

teren, ocazie cu care au fost încheiate 57 procese verbale  privind constatarea şi 

evaluarea pagubelor. 

 Constatările comisiilor mixte de validare a pagubelor, precum şi procesele 

verbale de calamitate şi fişele de identificare întocmite de administratorii de obiective 

afectate au stat la baza întocmirii a 7 rapoarte de sinteză privind apărarea împotriva 

inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile 

hidrotehnice şi poluării accidentale în judeţul Vrancea şi 5 rapoarte de sinteză privind 

pagubele înregistrate la nivelul judeţului Vrancea ca urmare a alunecărilor de teren. 

 Conform celor înscrise în rapoartele de sinteză au fost afectate de fenomene 

meteorologice periculoase 5 poduri, 10 podeţe, 0,86 km drumuri naționale, 23,45 km 

drumuri judeţene, 23,87 km drumuri comunale, 38,87 km străzi/ulițe, 71 km drum 

forestier, 37,77 ha vii, 0,05 km  rețele alimentare cu apă, 0,76 km lucrări hidrotehnice 

sau de apărare a infrastructurii de circulație. 

 În acest context, Instituția Prefectului – Județul Vrancea a promovat proiecte de 

Hotărâri de Guvern pentru alocarea de sume din Fondul de Intervenție la dispoziția 

Guvernului, în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse, astfel: 

- pentru pagubele înregistrate în perioada aprilie - iunie 2019 asupra 

infrastructurii de la nivelul unor unități administrativ teritoriale din județul Vrancea, a 

fost solicitată suma de 38.887.810 lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019; 

- în completare, pentru pagubele înregistrate în perioada mai - iunie 2019 asupra 

infrastructurii de la nivelul unor unități administrativ teritoriale din județul Vrancea, a 
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fost solicitată suma de 26.892.620 lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019; 

 - în completare, pentru pagubele înregistrate în perioada mai - iunie 2019 

asupra infrastructurii de la nivelul unității administrativ teritoriale Județul Vrancea, a 

fost solicitată suma de 3.828,68 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019; 

 - în completare, pentru pagubele înregistrate în perioada mai - iunie 2019 

asupra infrastructurii de la nivelul unității administrativ teritoriale Județul Vrancea, a 

fost solicitată suma de 1713,94 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019. 

 Urmare demersurilor menționate, a fost alocată suma de 1.895 mii lei pentru 

refacerea podurilor și podețelor afectate pe drumurile județene și comunale, prin HG nr. 

698/ 17.09.2019. 

 În cadrul şedinţelor au fost prezentate şi dezbătute planurile de acţiune, 

intervenţie sau cele prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul situaţiilor de urgenţă, 

acestea fiind întocmite sau, după caz, actualizate prin grija instituţiilor judeţene care 

asigură funcţii de sprijin în cadrul comitetului şi a secretariatului tehnic permanent. În 

perioada supusă evaluării au fost aprobate următoarele planuri: 

- Planul de activități al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea 

pe anul 2019; 

- Planul de acțiuni comune ale Direcției de Sănătate Publică Vrancea și 

Inspectoratului Școlar Județean Vrancea pentru limitarea cazurilor de îmbolnăviri în 

perioada sezonului gripal 2018-2019. 

- Planul de măsuri şi acţiuni pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă ce se 

pot manifesta la nivelul judeţului Vrancea ca urmare a prognozelor meteorologice de 

caniculă. 

- Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea  

pentru perioada sezonului rece  2019 – 2020. 

 Pentru crearea cadrului legal de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse în 

cadrul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea au fost 

adoptate 130 hotărâri. 

 Pentru buna funcţionarea a Comitetului județean, în scopul ducerii la îndeplinire 

a unor hotărâri adoptate, precum şi pentru crearea cadrului legal de desfăşurare a unor 

activităţi pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă, Prefectul judeţului Vrancea, în calitate 

de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, a emis 50 de 

ordine, acestea vizând în principal: 

- actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Vrancea; 
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- actualizarea componenței Centrului Local de Combatere a Bolilor Vrancea; 

- constituirea unor comisii de validare a pagubelor în agricultură;  

- constituirea unor comisii de validare şi evaluare a pagubelor asupra 

infrastructurii;  

- aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 

2019; 

- planificarea personalului cu funcţii de conducere la cursurile de pregătire 

în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

- verificare a modului de salubrizare a cursurilor de apă; 

- constituirea unei comisii de stabilire a costurilor maxime generate de 

punerea în funcțiune a stațiilor de desecare din zona ce urmează a fi 

afectată; 

- convocarea comisiilor de evaluare în vederea întocmirii dosarelor de 

despăgubire a proprietarilor de suine diagnosticate cu pesta porcină 

africană. 

 Pe parcursul anului 2019 au fost gestionate situații de urgență privind 

răspândirea unor epizootii, respectiv răspândirea virusului de pestă porcină 

africană pe teritoriul județului Vrancea. 

 Comitetul Local de Combatere a Bolilor, sub conducerea Prefectului județului 

Vrancea, s-a întrunit în cadrul a 37 de ședințe în care au fost adoptate măsuri de 

prevenire a răspândirii virusului de pestă porcină și de gestionare a focarelor apărute, 

adopându-se în acest sens 47 decizii.  

 Deciziile adoptate au vizat în principal adoptarea următoarelor planuri: 

- de prevenire a răspândirii virusului de pestă porcină africană prin 

monitorizarea circulaţiei animalelor vii, a produselor provenite de la 

acestea și a furajelor; 

- de suspicionare a apariției virusului și de adoptarea măsurilor în acest 

sens; 

- de măsuri în situația confirmării apariției virusului de pestă porcină 

africană. 

 Virusul de pestă porcină a fost confirmat în 13 gospodării din 10 localități, 

generând focare care au fost izolate și dezinfectate. De asemenea, virusul a fost 

confirmat în cadrul a 5 fonduri de vânătoare la porcii mistreți. 
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 H. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea 

ordinii publice 

 Pentru asigurarea respectării drepturilor individuale, apărarea proprietăţii publice 

şi a proprietăţii private, siguranţa cetăţenilor şi prevenirea infracţiunilor s-a avut în 

vedere coordonarea unor acțiuni comune ale instituțiilor cu atribuții în domeniul 

specific. 

Acțiunile au vizat : 

- Asigurarea ordinii publice pe durata manifestărilor organizate cu prilejul celebrării 

a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, a 100 de ani de la Marea Unire 

și a celorlalte evenimente artistice, culturale și sportive organizate pe parcursul 

anului; 

- Implementarea Planului de măsuri privind menținerea și asigurarea ordinii și 

siguranței publice, premergător și pe timpul desfășurării Alegerilor pentru 

Parlamentul European precum și a Alegerilor Prezidențiale. 

- Asigurarea ordinii publice pe perioada desfășurării examenelor naționale 

organizate de către Inspectoratul Școlar Județean; 

- Cooperarea cu agenți economici în implementarea planurilor proprii de asigurare 

a unui climat de ordine și siguranță, pe durata unor acțiuni de amploare ale 

acestora; 

- Adoptarea prin hotărâri ale Colegiului Prefectural Vrancea  a Planurilor comune 

de acțiuni întreprinse pentru protejarea sănătății și siguranței cetățenilor în 

perioadele Sărbătorilor Pascale și a Sărbătorilor de iarnă.  

- În cadrul ședințelor Autorității Teritoriale de Ordine Publică au fost prezentate și 

analizate activitățile desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice, 

avându-se în vedere indicatorii minimali de performanţă stabiliți de către acest 

organism, pentru serviciul poliţienesc, precum si pentru Inspectoratul Judeţean 

de Jandarmi Vrancea, Inspectoratul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea 

si pentru Poliţia Locală Focșani, cum ar fi : 

- menţinerea indicelui ce reflectă volumul criminalităţii în judeţul Vrancea, sub 

nivelul mediu înregistrat la nivel naţional; 

- desfășurarea unor campanii de prevenire a criminalităţii, în domeniile furturi din 

autovehicule, furturi din locuinţe, tâlhării, înșelăciuni,  infracţiuni contra persoanei. 

Trebuie menționat faptul că în vederea armonizării acțiunilor instituțiilor ce au 

competențe în domeniu, prefectul a susținut săptămânal ședințe operative de analiză cu 

inspectorii șefi ai Inspectoratului județean de Poliție, Inspectoratului județean de 

Jandarmi și Inspectoratului pentru Situații de Urgență. 
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 I. Relația cu minoritățile naționale 

 

1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de 

îmbunătățire a situației romilor 

În data de 14 ianuarie 2015 a fost adoptată, prin Hotărare de Guvern, ,,Strategia 

de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-

2020”. Obiectivul principal al Strategiei este incluziunea socio-economică a cetățenilor 

români aparținând minorității rome, la un nivel similar celui al populației majoritare. 

Principalele domenii de intervenție sunt reprezentate de accesul la educație, locuri de 

muncă, sănătate și locuințe, în complementaritate cu serviciile sociale și infrastructura, 

cultura și combaterea discriminării. 

Strategia este însoțită de planuri de acțiune pentru fiecare domeniu major de 

intervenție, stabilește rezultate-țintă, surse de finanțare, precum și un sistem flexibil de 

implementare și monitorizare. 

Prin Ordinele prefectului județului Vrancea nr. 264 și 265/17.07.2019 au fost 

actualizate componența Grupului de Lucru Mixt pentru implementarea Strategiei 

guvernamentale de îmbunătățire a situației romilor și a Biroului Județean pentru Romi. 

Acţiuni de îndrumare organizate în domeniul normelor legale specifice: 

- Informarea de către instituțiile publice/ autorităţi publice locale/organizații 

neguvernamentale, cu privire la legislaţia referitoare la drepturile minorităţii rome, la 

organizarea de evenimente, prezentarea programelor de antreprenoriat, diseminarea 

broșurii privind admiterea la liceu (susținerea Evaluării Naționale) programele cu 

finanțare europeană/externă privind incluziunea socială; 

-  a fost actualizată bază de date, la solicitarea Agenției Naționale pentru 

Romi și Ministerului Fondurilor Europene, cu personalul din cadrul instituțiilor publice de 

la nivel județean și local, care are ca atribuții îmbunătățirea situației romilor;  

- în cadrul celor două ședințe ale Grupului de Lucru Mixt din cursului anului 

2019, au fost prezentate informări cu privire la programele referitoare la incluziunea 

socială.  

- au fost derulate campanii de prevenire, accent deosebit punându-se pe 

comunitățile din Mărășești, Dumitrești, Slobozia Bradului; 

- sub coordonarea Instituției Prefectului Vrancea au fost actualizate și 

pentru anul 2019 protocoalele de colaborare încheiate de către IPJ Vrancea cu: 

Penitenciarul Focșani, Protoieria 1 Focșani, Protoieria 2 Focșani, Protoieria Panciu, 

Direcția de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Vrancea, Biserica 

„Golgota“ Mărășești, Biserica Creștină după Evanghelie „Speranța“ Mărășești, Școala A. 

Saligny Focșani și CSEI „Elena Doamna“ Focșani. 
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Totodată, în cadrul ședințelor Grupului de Lucru Mixt, s-a evaluat activitatea 

mediatorilor sanitari și şcolari și procesul de identificare a persoanelor de etnie romă 

fară acte de identitate și stare civilă.  

Instituția Prefectului județul Vrancea a participat la dezbaterea și completarea    

Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației romilor în perspectiva noului 

document programatic ce urmează a fi elaborat în anul 2020. Dezbaterea a fost 

organizată de către Agenția Națională pentru Romi la sediul Instituției Prefectului jud. 

Bacău. De remarcat că ciclul ROMACT a fost finalizat, în județul Vrancea, la Mărășești, 

Focșani și Adjud.  

2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. 

Identificarea probelor si implicarea în rezolvarea acestora 

Instituția prefectului a continuat acordarea de consultanță juridică pentru cele 

109 de familii de etnie romă (la sediile Partidei Romilor Pro  Europa și Instituției 

Prefectului jud. Vrancea) cu privire la formarea profesională - Axa prioritară 3 – Locuri 

de muncă pentru toți, Proiectul Dezvoltare durabilă prin antreprenoriat în regiunea Sud- 

Est, iunie 2018, Programul Operațional Capital Uman (POCU), cod SMIS 107248, Cod 

apel POCU / 82 / 3 / 7 în care persoanele de etnie romă au urmat cursuri de 

antreprenoriat și calificări în diverse meserii. 

Programul „Șanse egale la Educație“, ce a demarat în luna mai 2018 și se va 

încheia în luna mai 2021, în care 200 de adulți de etnie romă beneficiază de 

reintegrare. Măsuri preventive de intervenţie pentru 740 preșcolari și elevi. 

Direcția de Sănătate Publică Vrancea a continuat și în 2019 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, în colaborare cu alte instituții cu 

atribuții în domeniu, în organizarea unor evenimente specifice precum: „Dezrobirea 

romilor din România” - 20 februarie 2019; Ziua Internaţională a Romilor de 

pretutindeni - 8 aprilie 2019 și Ziua minorităților naționale - 18 decembrie 2019. 

 

 J. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte 

normative 

1. Aplicarea prevederilor Legii 35/2007 privind creșterea siguranței în 

unitățile de învățământ, cu modificările ulterioare 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în 

unitățile de învățământ, cu modificările ulterioare și a Planului Național Comun de 

Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi 

prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 

preuniversitar a fost elaborat Planul Teritorial Comun de Acțiune Cadru pentru creșterea 
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gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței 

juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din 

județul Vrancea, având ca semnatari/parteneri: Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Vrancea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Vrancea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Vrancea, Poliția Locală a 

municipiului Focșani, Președintele Consiliului Județean Vrancea, Prefectul județului 

Vrancea. 

 Planul Teritorial Comun de Acțiune a fost diseminat autorităților administrației 

publice locale și instituțiilor de învățământ din județ cu circulara nr. 11303/04.09.2019. 

Totodată, s-a solicitat dispunerea măsurilor necesare implementării PTCA și aplicării 

prevederilor Legii nr. 35/2007, modificată și completată care sunt în aria de competență 

a autorităților adminuistrației publice locale. 

Pentru monitorizarea și eficientizarea activității desfășurate în domeniul de referință, 

Grupul de lucru pentru implementarea PTCA, format din reprezentanți ai instituțiilor 

partenere menționate, s-a întrunit lunar.  

 În luna ianuarie 2019 s-a desfășurat ședința Grupului de lucru pentru 

implementarea PTCA, ședință la care au participat și conducătorii institituțiilor cu 

reprezentare în acest organism. Ca urmare a aspectelor prezentate în cadrul ședinței, 

prefectul a solicitat analizarea posibilității includerii în regulamentele de organizare 

interioară a școlilor a unor prevederi cu privire la modul de acțiune post-incident, în 

sensul organizării unei întâlniri de prezentare a cazului, întâlnire la care să fie invitați și 

să participe părinții elevilor implicați în incident, precum și polițistul care are în 

responsabilitate unitatea. 

 Colegiul Prefectural a adoptat Hotărârea nr. 9/24.07.2019 privind monitorizarea 

de către Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a modului în care se intervine la nivelul 

unităților de învățământ, în situațiile de violență petrecute în incinta și în zonele 

adiacente acestora. 

 În cadrul ședințelor lunare ale Grupului de lucru pentru implementarea PTCA au 

fost prezentate și analizate incidentele produse și au fost propuse o serie de măsuri 

care să conducă la eficientizarea activității, în special a celei de prevenire. 

La nivelul Inspectoratului Școlar a fost elaborată Procedura operațională pentru 

prevenirea și combaterea violenței în școală; procedura a fost transmisă, spre aplicare, 

tuturor unităților de învățământ. 

Pentru reducerea gradului de victimizare a elevilor/preșcolarilor care desfășoară 

activități specifice vacanței de vară, au fost desfășurate activități concrete: 

- au fost contactați reprezentanții DJTS Vrancea pentru a stabili perioadele în 

care sunt organizate activități specifice in Tabăra Gălăciuc; 



                   ROMÂNIA 

      
 
 
 
      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA 

_____________________________________________________________________________ 

48 

 

- prin intermediul ISJ Vrancea au fost obținute date cu privire la: locurile și 

perioadele în care sunt organizate excursii, tabere, activități cultural-sportive; 

zonele de agrement și obiectivele turistice unde preșcolarii își vor petrece 

timpul liber; responsabilii de activități și mijloacele de transport; 

- zonele în care se desfășoară astfel de activități au fost incluse în itinerariile de 

patrulare ale efectivelor de ordine publică; 

- a fost verificată semnalizarea rutieră în zonele unde sunt organizate și se 

desfășoară astfel de activități, cu informarea administratorilor drumurilor, 

acolo unde a fost cazul; 

- au fost executate controale pe linia respectării prevederilor Legii nr.333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor la 

unitățile turistice unde sunt cazate grupuri de persoane/elevi; 

- în colaborare cu reprezentanții altor instituții, au fost executate controale la 

unitățile turistice pe linia prevenirii și combaterii faptelor de încălcare a 

normelor legale privind protecția consumatorului; 

- au fost derulate activități informativ-preventive (distribuire de flyere/pliante, 

organizarea de concursuri tematice) în zonele de interes, locuri publice 

frecventate de elevi/minori (parcuri, Mall, zone de agrement, tabere).  

Având în vedere Dispoziția Directorului Direcției Informare și Relații Publice a 

Ministerului Afacerilor Interne, nr. 1446884 din 23.08.2019, a fost emis Ordinul 

Prefectului județului Vrancea nr. 307/2019 privind constituirea unui grup de lucru care a 

organizat desfășurarea în sistem integrat a unor campanii de informare și prevenire în 

unitățile de invățământ preuniversitar și zonele adiacente din județul Vrancea la 

începutul anului școlar 2019-2020. Astfel, cu sprijinul componentei de prevenire din 

structura IPJ Vrancea au fost derulate activități:. 

1. Campania „10 pentru siguranță”. În conformitate cu Planul integrat de 

mediatizare a acțiunilor preventive s-au desfășurat 65 de activități în 45 de unități de 

învățământ din județul Vrancea (28 din mediul urban și 17 din mediul rural), la care au 

participat 2881 elevi și 141 cadre didactice. S-au transmis 5 comunicate de presă, au 

existat 40 referiri mass-media și s-au înregistrat 4 apariții pe pagina oficială a Poliției 

Române 

2. Activități de prevenire a traficului de persoane pentru a marca ziua de 18 

octombrie – ”Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane”; 

3. Activități de prevenire în cadrul proiectului național ”Alcoolul nu te face 

mare!”, în colaborare cu Asociația Berarii României și cu Institutul de Cercetare și 

Prevenire a Criminalității. 
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4. Campania „Noi vă informăm, voi decideți!”- ce vizează prevenirea 

delicvenței juvenile și a victimizării minorilor, prevenirea consumului de droguri și 

prevenirea traficului de persoane; 

 Prin adresa nr. 10277/12.08.2019, Instituția Prefectului a solicitat autorităților 

administrației publice locale, informații cu privire la acțiunile desfășurate pentru 

creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ 

preuniversitar.  

La nivelul unităților administrativ-teritoriale au fost efectuate activitățile specifice 

reparațiilor curente, inclusiv a gardurilor împrejmuitoare, reamenajarea unor alei 

pietonale de acces către unitățile de învățământ. 

 Astfel, în perioada premergătoare anului școlar 2019-2020 la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale au fost alocate fonduri în valoare de 1.049.635 lei, din care 

pentru împrejmuirea cu gard 568.690 lei pentru 27 de unităținde învățământ, din care 

11 grădinițe și 16 școli. 480.945 lei au fost alocați pentru servicii de pază. 

 

2. Aplicarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-

2023 

Comisia pentru aplicarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 

– 2023 în județul Vrancea, constituită prin Ordinul Prefectului Județului Vrancea nr. 

272/2017, a fost actualizată prin Ordinul Prefectului nr. 260/16.07.2019 și Ordinul 

Prefectului nr. 414/16.12.2019 

Pentru punerea în aplicarea a prevederilor HG nr. 640/2017 pentru aprobarea 

Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea 

bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, au fost organizate 

3 întâlniri de lucru, ale Comisiei județene, la care au fost invitați reprezentanții APIA și 

factorii de decizie din învățământ. 

Tematica abordată în cadrul întâlnirilor de lucru s-a axat pe: 

- Modul de implementare a Procedurii privind colaborarea şi distribuirea de 

responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale, prevăzută de Anexa 6 din HG 

640/2017 

- Analiza listei produselor lactate/panificație/fructe a fi distribuite în unitățile 

de învățământ din județul Vrancea, în perioada 2019 – 2023, și a măsurilor educative 

propuse a fi implementate în instituțiile școlare, în anul școlar 2019 – 2020 

- Analiza modului de implementare a Programului pentru şcoli al României în 

perioada 2017 – 2023 în județul Vrancea 

Din controalele instrumentate de reprezentantul DSVSA în comisiei nu au rezultat 

neconformități în asigurarea condițiilor de depozitare și distribuire a produselor. Atât 
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furnizorul de lapte și produse lactate, cât și distribuitorul de mere și-au rezolvat 

problemele în legătură cu livrarea.  

Consiliul județean monitorizează implementarea contractului de achiziție publică, 

având scopul principal ca produsele să ajungă la copii în condițiile specificate în caietele 

de sarcini. S-a solicitat agenților economici să comunice dacă se semnalează 

disfuncționalită în derularea programului. 

  

K. Alte activități 

 

 1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control ce i-au fost solicitate 

prefectului de către ministere sau alte instituții ale administrației centrale   

 Participarea, în luna noiembrie 2019, alături de reprezentanți ai Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Control, la efectuarea unei acțiuni 

de verificare cu privire la modul de accesare a fondurilor europene finanțate prin 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. 
2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării Programului de Guvernare la 

nivelul județului 

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1), pct. 1, lit.d) din HG 460/2006 

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost elaborat Planul 

de acțiuni pe anul 2019 pentru realizarea în județul Vrancea a obiectivelor derivate din 

Programul de guvernare 2018-2020. 

Planul județean de acțiuni a fost elaborat în conformitate cu precizările transmise 

de Ministerul Afacerilor Interne prin circulara 2326889/DGRIP/21.09.2017 și este 

structurat pe 13 priorități-obiective generale, transpuse în 48 acțiuni cu termen de 

finalizare la data de 31.12.2019, care au revenit în sarcina serviciilor publice organizate 

la nivel județean și/sau celor 74 autorități ale administrației publice locale.  

Toate serviciile publice și-au regăsit responsabilități în domeniul dotării și 

îmbunătățirii condițiilor de lucru a personalului din instituțiile publice, dar un număr de 

14 servicii publice au avut responsabilități punctuale, pe domeniul specific de activitate. 

Toate cele 48 de acțiuni au înregistrat realizări la data de 31.12.2019. 

Planul judeţean de acţiuni pe anul 2019 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare 2018-2020 este documentul care stă la baza monitorizării 

activității desfășurată de serviciile publice deconcentrate din județ și a fost elaborat 

după consultarea serviciilor publice și a autorităților publice locale. Planul a fost aprobat 

prin Hotărârea nr. 3/2019 a Colegiului Prefectural Vrancea. 
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Au fost incluse în Plan acțiuni cu un impact semnificativ asupra dezvoltării 

economico-sociale a județului, care nu reprezintă însumarea activităților curente 

desfășurate de serviciile publice. 

La stabilirea indicatorilor de măsurare a rezultatelor s-a avut în vedere 

posibilitatea cuantificării acestora, cu precădere sub formă valorică 

Modul și gradul de îndeplinire a acțiunilor cuprinse în Plan au fost monitorizate pe 

parcursul întregului an, prin informări periodice solicitate serviciilor publice și 

autorităților administrației publice locale. 

3. Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional 

Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

 Grupul de lucru pentru implementarea POAD s-a întrunit în 2 ședințe în cadrul 

cărora au fost analizate propunerea de acord de cooperare privind derularea POAD 

2019/2021, document elaborat la nivelul Ministerului Fondurilor Europene și stadiul 

implementării programului la nivelul județului. 

 Ca urmare a dezbaterilor a fost elaborat un punct de vedere cu privire la 

propunerea de acord, punct de vedere care a fost înaintat Ministerului Fondurilor 

Europene și spre știință Ministerului Afacerilor Interne. 

 A fost reevaluat numărul de beneficiari, la luna septembrie 2019, pe baza 

informațiilor existente la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Vrancea. 

 A fost actualizată lista depozitelor și a persoanelor de contact la 

depozit/persoană împuternicită să semneze documentele de recepție. 

 A fost organizată o acțiune de informare a primarilor cu privire la stadiul 

implementării POAD, ocazie cu care au fost reiterate prevederile HG nr. 784/2018 

referitoare la obligațiile unităților administrativ-teritoriale. 

 Pentru a veni în sprijinul autorităților administrației publice locale în acțiunea de 

elaborare a listelor prevăzute la art. 3 lit. a) și b) din HG nr. 784/2018, Grupul de lucru 

POAD a stabilit punerea la dispoziția acestora, prin intermediul Instituției Prefectului a 

ultimelor informații validate la nivelul Agenției de Plăți și Inspecție Socială Vrancea cu 

privire la titularii de ajutor social și familiile beneficiare de alocație pentru susținerea 

familiei. 

 A fost transmis către unitățile administrativ-teritoriale graficul de livrare a 

pachetelor cu produsele de igienă și a fost stabilit eșantionul pentru realizarea 

misiunilor de control la livrare. 

 A fost elaborat centralizatorul cuprinzând cantitățile de ajutoarele recepționate 

de unitățile administrativ-teritoriale și a fost transmis Ministerului Fondurilor Europene. 
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V. SUPORT DECIZIONAL 

 

1.Control intern managerial; registrul riscurilor; registrul procedurilor 

În scopul implementării corespunzătoare a Sistemului de Control Intern 

Managerial, Comisia de monitorizare, structură cu atribuții de monitorizare, coordonare 

și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern 

managerial la nivelul Instituției Prefectului județului Vrancea, constituită prin Ordinul 

Prefectului nr. 179/2018 a fost reorganizată prin Ordinul Prefectului nr. 369/2019. 

În anul 2019 Comisia de monitorizare s-a întrunit în 3 întâlniri de lucru, în cadrul 

cărora s-au dezbătut următoarele: 

1. Prezentarea draftului Chestionarelor de autoevaluare care vor fi 

completate de șefii structurilor 

2. Prezentarea listei actualizate a activităților desfășurate în cadrul Instituției 

Prefectului jud. Vrancea 

3. Stabilirea calendarului activităților ce vizează implementara SCIM în anul 

2019: 

a) Actualizare proceduri 

b) Elaborare Program implementare SCIM 2019  

c) Actualizare Registru de riscuri 

d) Reevaluare funcții sensibile 

4. Prezentarea draftului Situației sintetice a autoevaluării 

5. Prezentarea proiectului Raportului prefectului asupra implementării SCIM 

la data de 31.12.2018 

6. Prezentarea draftului Programului de dezvoltare a SCIM la nivelul 

Instituției Prefectului județului Vrancea în anul 2019 

Astfel, a fost realizată autoevaluarea SCIM, de către șefii structurilor funcționale. 

Au fost completate chestionarele de evaluare aferente anului 2018 și au fost înaintate 

prefectului documentele necesare elaborării Raportului asupra sistemului de control 

intern/managerial la data de 31 decembrie 2018. 

Prin adresa nr. 413/10/18.01.2019 au fost transmise la M.A.I. datele și 

informațiile privind stadiul implementării la data de 31.12.2018 a sistemului propriu de 

control intern/managerial la nivelul Instituției Prefectului județului Vrancea, în Anexa 

întocmită în conformitate cu prevederile Ordinul Secretariatului General al Guvernului 

nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin adresa nr. 413/10/07.02.2019 au fost transmise la M.A.I. Raportul anual 

asupra sistemului de control intern/managerial și Situația sintetică a rezultatelor  
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autoevaluării, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinul Secretariatului General al 

Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entităților publice, cu modificările și completările ulterioare. 

A fost elaborat și implementat Programul de Dezvoltare a SCIM la nivelul 

Instituției Prefectului județului Vrancea în anul 2019 - Plan de Acţiuni pentru 

Implementarea Programului. 

Programul este structurat pe 3 obiective: 

Obiectivul nr. 1 – Crearea unui cadru unitar pentru acţiunile derulate la nivelul 

Instituţiei prefectului judeţului Vrancea pentru dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial; 

Obiectivul nr. 2 – Creşterea gradului de conformitate a sistemului de control 

intern managerial în instituţiile/structurile MAI, în raport cu standardele de control 

intern managerial; 

Obiectivul nr. 3 – Dezvoltarea pregătirii profesionale a personalului Instituției 

Prefectului județului Vrancea în domeniul controlului intern managerial. 

 

Planul de Acţiuni pentru Implementarea Programului conține 58 acțiuni. 

Trimestrial a fost analizat stadiul îndeplinirii măsurilor din plan, în cadrul întâlnirilor de 

lucru ale comisiei de monitorizare. 

 

Registrul riscurilor 

Echipa de gestionare a riscurilor a procedat la actualizarea Registrului de riscuri, 

pe baza riscurilor identificate la nivelul structurilor funcționale. În registru sunt înscrise 

19 riscuri care necesită măsuri în scopul diminuării. Au fost definite modalitățile de 

management pentru fiecare dintre riscurile identificate.  

 

 Funcții sensibile 

De asemenea, au fost identificate și evaluate zonele din cadrul instituției cu risc 

înalt de corupție și au fost identificate și evaluate funcțiile sensibile asociate acestora. 

La nivelul Instituției Prefectului județului Vrancea au fost identificate 12 funcții sensibile 

și s-au definit măsurile de control care se impun pentru aceste funcții. 

  

Registrul procedurilor  

În cadrul întrunirilor de lucru ale Comisiei de monitorizare a fost decisă 

actualizarea listei activităților procedurabile desfășurate în cadrul instituției, la nivelul 

fiecărui element structural, în baza portofoliului atribuţional statuat prin Regulamentul 

de organizare şi funcţionare și au fost inventariate procedurile de lucru existente.  
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Registrul procedurilor a fost revizuit. În cuprinsul acestuia sunt codificate și 

înregistrate distinct procedurile de sistem, ce vizează întregul sistem de control intern 

managerial, procedurile de proces, ce vizează procesele de lucru ce se desfășoară în 

cadrul instituției și procedurile operaționale, ce vizează funcțiile suport. 

La 31.12.2019, în Registrul procedurilor au fost înscrise: 

- 14 proceduri de sistem, aplicabile în activitatae tuturor compartimentelor 

din structura instituției 

- 42 proceduri operaționale, care reprezintă procedurarea activităților ce se 

desfășoară în instituție 

 

2. Audit intern 

 

 La nivelul instituţiei este constituit un compartiment de audit public intern, 

conform organigramei. Structura de audit intern constituită la nivelul entităţii publice 

este subordonatã direct celui mai înalt nivel al conducerii, asigurându-se astfel 

independenţa necesară desfăşurării activităţii de audit intern în scopul unei evaluări 

obiective a disfuncţiilor constatate şi formulării unor recomandări adecvate soluţionării 

acestora. 

Activitatea de audit  public intern din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului 

Vrancea s-a desfăşurat în anul 2019, în baza Planului de audit public intern anual şi cu 

respectarea prevederilor legale din domeniul auditului public intern, precum şi a 

Normelor metodologice aprobate.   

Compartimentul Audit Public Intern colaborează cu Direcţia Audit Public Intern - 

Serviciul 2 pentru instituţiile prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

conform Normelor generale privind exercitarea activităţilor de audit public intern, 

aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne 18/2015.  

 În anul 2019 auditorul a efectuat un număr de 6 misiuni de audit ,conform 

planificării anuale, avizate de Direcţia Audit Public Intern - Serviciul 2 pentru 

instituţiile prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, după cum 

urmează: 

 - 1 misiune de audit la Serviciul afaceri europene, relaţii internaţionale şi servicii 

publice deconcentrate – domeniul auditat - Conducerea serviciilor publice 

deconcentrate. 

- 1 misiune de audit  privind  Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei la 

nivelul Instituţiei Prefectului, judeţ Vrancea . 

- 1 misiune de audit  la  Compartimentul  resurse umane, achiziţii publice - 

domeniul auditat- resurse umane; 
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- 1 misiune de audit  la Serviciul urmărirea aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu, relaţii publice - Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu - domeniul auditat –juridic; 

- 1 misiune de audit  la  Compartimentul  resurse umane, achiziţii publice - 

domeniul auditat- achiziţii publice; 

- 1 misiune de audit  Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple - domeniul auditat –paşapoarte; 

Procedurile operaţionale de lucru specifice activităţii de audit intern sunt 

elaborate de Ministerul Afacerilor Interne; sunt procedurate toate activităţile specifice, 

inclusiv modul de realizare a supervizării misiunilor de audit public intern.     

Prin implementarea recomandărilor formulate de auditorul intern în urma 

derulării misiunilor de audit pe parcursul anului 2019, s-a reusit creşterea gradului de 

funcţionalitate a domeniilor auditate, eliminându-se disfuncţionalităţile identificate.       

Prin activitatea exercitată de auditorul public intern în anul 2019, activitate 

funcţional independentă si obiectivă, s-a reusit atingerea obiectivelor auditului intern 

de: 

- asigurare obiectivă si consiliere, destinate sa îmbunătăţească sistemele si 

activităţile entităţii publice; 

- sprijinire a indeplinirii obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematică 

si metodică, prin intermediul opiniilor si recomandărilor in vederea : 

- gestionării riscurilor; 

- asigurării unei bune administrări si păstrări a patrimoniului; 

- asigurării unei mai bune monitorizări a conformităţii legale cu regulamentele si 

procedurile existente; 

- îmbunătăţirii calităţii managementului, a controlului şi auditului intern; 

- îmbunătăţirii eficienţei si eficacităţii operaţiilor. 

Misiunile de audit au scos în evidentă punctele slabe semnificative din cadrul 

proceselor ce se desfăşoară la nivelul instituţiei, iar prin implementarea recomandărilor 

formulate de audit acestea au putut fi remediate, iar consecinţele acestora atenuate.  

Rezultatele consemnate în rapoartele întocmite în anul 2019 subliniază încă o 

dată că auditul intern este o activitate concepută de a crea plusvaloare şi de a 

îmbunătăţi operatiunile la nivelul organizaţiei, cu un rol primordial in educarea 

managementului pentru implementarea guvernanţei, a managementului riscurilor şi 

sistemului de control, şi găsirea unor soluţii eficiente în vederea atingerii obiectivelor 

generale şi specifice ale entităţii. 
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3. Etică și conduită 

Sediul materiei este asigurat de Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici, republicată, respectiv de Ordinul Președintelui Agenției Naționale 

a Funcționarilor Publici nr.3753/03.11.2015, privind monitorizarea respectării normelor 

de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare. 

Consilierul de etică numit prin ordin al prefectului a îndeplinit în termen obligațiile 

prevăzute de dispozițiile art. 9 lit. a) din Ordinul A.N.F.P., de raportare trimestrială a 

informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici și de 

raportare semestrială privind implementarea procedurilor disciplinare.  

În cursul anului 2019 s-a efectuat o instruire a personalului din instituție și s-a 

întocmit un chestionar de evaluare a cunoștințelor acestora cu privire la activitatea de 

etică. 

În anul 2019 nu a fost sesizată Comisia de disciplină pentru nerespectarea 

normelor de conduită de către funcţionarii publici din Instituția Prefectului - Județul 

Vrancea. 

 

4. Protecția informațiilor clasificate 

 

Principalele activități privind protecția informațiilor clasificate în anul 2019 au 

fost: 

- Reactualizarea Programului de Prevenire a Scurgerii de Informații 

Clasificate la nivelul instituției 

- Intocmirea documentatiei pentru realizarea controlului antiinterceptare a 

zonelor de securitate clasa I si clasa II, precum şi a echipamentelor ce stocheaza si 

proceseaza informatii clasificate, conform Ordinului ministrului administraţiei şi 

internelor nr. 810/2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a Standardelor de 

protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii - INFOSEC 

in instituţiile M.A.I. 

- Intocmirea Programului anual de pregatire a personalului ce are acces la 

informatii clasificate 

- Reactualizarea autorizațiilor pentru personalul ce are acces la informatii 

clasificate 

- Reactualizarea documentatiilor privind Cerintele de securitate specifice ale 

SIC-urile ce stocheaza si prelucrează informații clasificate din cadrul Institutiei 

Prefectului Vrancea şi transmiterea lor la DGPI in vederea avizarii si aprobării  
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- Revizuirea Procedurilor operationale de securitate pentru SIC-urile ce 

stocheaza si prelucrează informații clasificate din cadrul Instituției Prefectului Vrancea şi 

transmiterea lor la DGPI in vederea avizarii si aprobării 

- Intocmirea documentatiilor pentru efectuarea testelor de securitate la SIC-

urile ce contin informatii clasificate 

- Intocmirea documentatilor ce contin proceduri in vederea implementarii 

cerintelor minime de securitate instituite prin Ordinul MAI S226/2009  

- Obținerea anuală a Autorizației Provizorie de Operare pentru SIC-urile ce 

stocheaza si prelucrează informații clasificate  

- Intocmirea documentațiilor pentru operaționalizarea si funcționarea SIC 

SIOCWEB  

- Descarcarea lunara a log-urilor pentru SIC SIOCWEB 

- Efectuarea controalelor pe linia informatiilor clasificate conform graficului 

stabilit 

- Efectuarea de instruiri al personalului ce are acces la informatii clasificate 

in conformitate cu programul anual de pregatire. 

 

 

5. Prevenirea și combaterea corupției. Actualizarea riscurilor și 

monitorizarea lor. 

Prevenirea corupţiei reprezintă o obligaţie a angajaţilor Instituţiei Prefectului, 

judeţul Vrancea, cărora le este solicitat să adere atât la standarde înalte de conduită, 

cât şi să furnizeze servicii publice de cea mai bună calitate. 

Pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016–2020 a fost 

constituit prin ordin al prefectului, grupul de lucru pentru prevenirea faptelor de 

corupţie la nivelul Instituţiei Prefectului, judeţul Vrancea şi a fost desemnat consilierul 

de integritate.  

Utilizând aplicaţia informatică Managementul Asistat al Riscurilor de Corupţie – 

MARC implementată de Ministerul Afacerilor Interne, Grupul de lucru pentru prevenirea 

corupţiei a avut următoarele obiective: 

1. Identificarea riscurilor de corupţie şi realizarea unui inventar al acestora, 

apt să surprindă gama de ameninţări potenţiale existente în activitatea specifică 

structurilor instituţiei; 

2. Particularizarea circumstanţelor ce determină sau favorizează 

manifestarea corupţiei, încercându-se identificarea elementelor comune şi a celor 

specifice fiecărei structuri; 

3. Identificarea tipurilor de consecinţe asupra obiectivelor specifice ale 

fiecărei structuri a instituţiei, determinate de materializarea unor riscuri de corupţie; 
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4. Identificarea ansamblului de măsuri generale şi specifice, aplicate pentru 

controlul riscurilor de corupţie, corespunzător fiecărui domeniu de activitate;  

5. Identificarea măsurilor suplimentare de control pentru minimizarea 

expunerii la riscuri a structurilor; 

6. Formularea unor recomandări pentru implementarea măsurilor de control 

şi evaluarea expunerii la riscuri de corupţie a structurilor. 

Demersurile de identificare, descriere şi estimare a riscurilor de corupţie au avut 

ca finalitate întocmirea Registrului riscurilor de corupţie, instrument care a evaluat 

capacitatea instituţiei de a face faţă factorilor actuali sau potenţiali ce pot favoriza 

apariţia unor acte  de corupţie, respectiv a consolidat mecanismele de prevenire/control 

existente la fiecare nivel, contribuind la fundamentarea necesităţii adoptării unor măsuri 

suplimentare care să răspundă mult mai concret problemelor identificate. 

Revizuirea riscurilor şi a procesului de gestionare a acestora s-a efectuat 

semestrial/anual de către responsabilii de risc. Aceştia au evaluat riscurile din sfera lor 

de responsabilitate, stadiul de implementare şi eficacitatea instrumentelor de control 

intern utilizate.  

Activităţi relevante la nivelul Instituţiei Prefectului, judeţului Vrancea: 

- nu s-au înregistrat incidente legate de furnizarea de informaţii către mass-

media sau alte instituţii cu care colaborează: 

- soluţionarea petiţiilor şi a cererilor de informaţii de interes public s-a 

efectuat în termene şi doar în condiţiile legii; 

- s-au respectat procedurile privind transparenţa decizională; 

- a fost actualizat site-ul instituţiei şi s-au publicat informaţiile de interes 

public, inclusiv raportul de activitate anual; 

- a fost elaborat şi actualizat în permanenţă Regulamentul intern care 

stabileşte normele de conduită profesională şi formulează principiile fundamentale care 

se aplică personalului din cadrul Instituţiei Prefectului, judeţul Vrancea; 

- codul de etică şi regulile de conduită pentru personalul Instituţiei 

Prefectului, judeţul Vrancea au fost aduse la cunoştinţă, sub semnătură, fiecărui salariat 

iar şefii  structurilor organizatorice în cadrul şedinţelor cu personalul din subordine au 

prelucrat prevederile acestor regulamente; 

- declaraţiile de avere şi de interese au fost întocmite şi transmise în termen 

la A.N.I., în copii certificate şi au fost publicate pe site-ul instituţiei; 

- paşaportul simplu temporar în regim de urgenţă este emis în termen de 2 

ore din momentul înregistrării cererii, cu achitarea taxei suplimentare;  

- a fost modificată legislaţia în domeniu cu privire la posibilitatea 

solicitanţilor de a depune cererea de eliberare a paşaportului la cel mai apropiat serviciu 
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public, fiind eliminată obligativitatea depunerii cererii la serviciul public de la locul de 

domiciliu sau reşedinţă a acestora; 

- probabilitatea apariţiei unei ameninţări de corupţie ce vizează un angajat, 

de natură să producă efecte în îndeplinirea activităţii serviciului, a fost diminuată, sens 

în care au fost instituite  mai multe etape de verificare, fiind  eliminată posibilitatea ca 

un/doi lucrător/i să poată soluţiona o cerere de la preluare şi până la eliberarea 

documentului. 

În ceea ce priveşte educaţia anticorupţiei, aşa cum prevede SNA 2016-2020, 

cunoaşterea de către angajaţi a normelor etice care guvernează exercitarea funcţiei 

publice, a atribuţiilor de serviciu constituie precondiţii esenţiale pentru integritatea 

instituţională.  

Din cauza fondurilor insuficiente alocate în scopul pregătirii profesionale, 

participarea personalului la cursuri privind normele etice şi de conduită şi la cursuri de 

pregătire specializate anticorupţie nu a putut fi posibilă. 

La nivelul Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 

simple Vrancea, au fost introduse în planurile de învăţământ şi în cele de formare 

profesională teme anticorupţie şi de integritate. 

 

Bune practici şi activităţi relevante: 

 Pentru instituirea culturii anticorupţie, ofiţerii de prevenire din cadrul Serviciului 

Judeţean Anticorupţie Vrancea au efectuat instruiri anticorupţie în cadrul cărora au avut 

loc dezbateri privind bunele practici dezvoltate în implementarea Strategiei Naţionale 

Anticorupţie 2016-2020, măsurile de prevenire şi combatere a conflictelor de interese şi 

a fraudelor în achiziţiile publice, campanii de informare privind legislaţia aplicabilă în 

domeniul prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie, obligativitatea funcţionarilor de a 

sesiza de îndată procurorul sau organul de cercetare penală în situaţia în care a luat la 

cunoştinţă despre săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi 

îndeplineşte sarcinile, creşterea simţului civic prin cunoaşterea şi aplicarea prevederilor 

legale referitoare la avertizorii de integritate (Legea nr. 571/2004 privind protecţia 

personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care 

semnalează încălcări ale legii), prezentarea unor situaţii reale cu implicarea în fapte de 

corupţie a personalului MAI (acţiuni de prindere în flagrant, teste de integritate, spoturi 

etc.). 

 În ceea ce priveşte activitatea Serviciului regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor, au fost publicate şi mediatizate procedurile de lucru, iar 

cetăţenii au fost informaţi cu privire la toate solicitările care pot fi adresate structurilor 

Ministerului Afacerilor Interne. 
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VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

 

1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor 

Simple 

Principalii indicatori specifici realizaţi la nivelul Serviciului Public Comunitar pentru 

Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Vrancea în perioada 01.01.2019 

– 31.12.2019 

 

Perioada 2018 2019 

Total cereri de eliberare a paşapoartelor 

  din care : 
27513 31688 

 cereri paşapoarte electronice 19662 25728 

din care: - electronice primite la ghişeu 14101 18129 

              - electronice  ambasadă 5561 7599 

 cereri paşapoarte temporare 7029 4961 

din care: - simple temporare 6982 4944 

               -  temporare CRDS 47 17 

Total cereri de eliberare a paşapoartelor electronice CRDS 822 999 

Din care: - primite la  ghişeul serviciului 202 173 

                - primite  prin ambasadă 620 826 

Total paşapoarte eliberate  20590 20291 

                                          - paşapoarte temporare  6863 4949 

   din care : -  simple temporare 6816 4937 

                    - temporare CRDS 47 12 

                                          - paşapoarte electronice  13727 15342 

  din care : -  simple electronice 13582 15210 

                  - electronice CRDS 145 132 

Total persoane cărora le-a fost restrâns de către instanţă 

dreptul la libera circulaţie în străinătate 
0 0 

Total persoane cărora le-a fost suspendat de către 

instanţă dreptul la libera circulaţie în străinătate 
352 526 

Număr persoane depistate, date în urmărire generală sau 

locală  

          

         34 

 

54 
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Număr persoane care au săvârşit infracţiuni la regimul 

paşapoartelor 
0 

 

0 

 

Total persoane sancţionate contravenţional          192    232 

Valoarea amenzilor încasate 5440 9275 

Paşapoarte temporare consumate 7050 4934 

Paşapoarte temporare emise 7034 4923 

Număr paşapoarte rebuturi cu defecte de fabricaţie 1 1 

Număr paşapoarte rebuturi tehnologice 10 7 

Număr paşapoarte rebuturi de emitere 5 3 

Număr etichete pe rolă defecte 0 0 

 

 

2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 

Înmatriculare a Vehiculelor 

2.1. Activitatea desfășurată pe linia compartimentului regim permise 

de conducere și examinări  

Compartimentul regim permise de conducere și examinări are în principal 2 

(două) linii de muncă, linia regim permise de conducere, respectiv examinarea 

candidaților în vederea obținerii permisului de conducere. 

 Principalele activități desfășurate de lucrătorii compartimentului în perioada 

01.01.2019 – 31.12.2019 sunt prezentate mai jos:  

 

Nr. 

crt. 

Activitatea 01.01.2019/ 

31.12.2019 

01.01,2018/ 

31.12.2018 

+ / - Observații 

1 Candidați examinați  19145 18138 +1007  

 Candidați admiși teorie  

% 

3746 

34.25% 

3611 

36.09% 

  

 Candidați admiși proba 

practică  

2417 

20.22% 

2502 

21.31 % 

  

2 Permise de conducere 

pemise 

15621 14429   

3 Permise de conducere cu 

o nouă valabilitate 

administrativă 

9445 8345   

4 Permise de conducere 

emise de autoritățile 

străine preschimbate 

766 703   
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Pentru asigurarea si verificarea legalității examenului de obținere a permisului de 

conducere, începând cu data de 03.07.2017 s-a dispus înregistrarea modului de 

desfășurare a probei practice atât video cât si audio, cu sisteme tehnice de monitorizare 

care se instalează pe autovehiculele folosite la susținerea acestei probe. 

 

 

2.2 Activitatea desfășurată pe linie de înmatriculare și evidență a 

vehiculelor  

 

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 și comparativ cu perioada similară din 

2018, activitatea pe linia înmatriculării și evidenței vehiculelor rutiere se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt 

Denumire 01.01.2019/ 

31.12.2019 

01.01.2018 / 

31.12.2018 

Observații + / -  

1 Certificate de 

înmatriculare emise 

 

21923 22338    

2 Înmatriculări/transcrieri 20605 21102    

3 Radieri – total 15786 14295    

4 Autorizații provizorii 

emise 

11683 12538    

 

La data prezentului raport parcul auto din județul Vrancea este de 121298 

vehicule față de 115614 vehicule în anul 2018, înregistrându-se o creștere cu 5684 

unități față de perioada similară a anului trecut . 
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VII. COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII 

INTERNAȚIONALE 

 

Cooperarea cu organizațiile neguvernamentale 

 

A fost actualizată baza de date privind organizațiile neguvernamentale active din 

județul Vrancea existentă la instituția prefectului, în scopul invitării acestora la acțiunile 

de consultare publică. 

A fost semnat un Acord de parteneriat cu Asociația INACO, Inițiativa pentru 

Competitivitate, în cadrul proiectului "Politici publice alternative pentru dezvoltare locală 

competitivă“, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014 – 2020. 

Proiectul și-a propus crearea Grupurilor de inițiativă locală pentru economia viitorului 

(GILEV) pentru a revizui strategiile economice şi sociale ale României în vederea 

elaborării bugetelor locale într-un mod participativ, în urma analizei atente a noilor 

provocări cu care ne confruntăm.  

GILEV se va baza pe cinci subgrupe de lucru care vor avea rolul de a face 

recomandări în următoarele domenii cheie: 

1. Locuri de muncă și abilități viitoare – va examina tendințele, inclusive cele 

demografice și tehnologice locale, care vor afecta locurile de muncă și cerințele 

viitorului și vor recomanda modalitățile de pregătire a noilor generaţii. 

2. Capacități locale corporative adaptate economiei viitorului – care să le permită 

utilizarea tehnologiilor noi, precum și noi modele de afaceri și parteneriate pentru a 

crea valoare. 

3. Industrii și piețe cu potenţial de creștere viitoare – va lua în considerare 

tendințele mezoeconomice (nivel regional) și tehnologice, avantajele comparative locale 

înindustriile și piețele attractive în economia viitorului. Acesta va identifica clusterele 

prioritare și va recomanda strategii de creștere a acestora. 

4. Viitorul conectivității– va studia modul în care județul/regiunea poate rămâne 

bine conectată ca un centru cheie competitive în viitoarea economie europeană, luând 

în considerare noile tendințe ale revoluției digitale 4.0 și 5.0. 

5. Viitorul orașului şi satului românesc– identifică noi oportunități de creștere urbană 

și rurală prin consolidarea infrastructurii sale, depășirea constrângerilor resurselor și 

asigurarea unui mediu dinamic 

Reprezentantul instituției a participat la patru ședințe ale Comitetului Local de 

Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Învățământul Profesional și Tehnic în cadrul 

cărora a fost aprobat Planul de școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic, a 
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fost actualizat Planul local de acțiune în învățământul profesional și tehnic și au fost 

evaluate Planurile de acțiune în școlile în care nu s-a realizat cifra de școlarizare 

propusă în anul școlar 2019-2020: 

- Colegiul Tehnic Edmond Nicolau din municipiul Focșani 

- Colegiul Tehnic Ion Mincu din municipiul Focșani 

- Liceul de Agricultură și Industrie Alimentară din orașul Odobești 

Un obiectiv urmărit de instituția prefectului pe parcursul anului 2019 l-a constituit 

sprijinirea dezvoltării și implicării societății civile in viata politică, culturală și socială a 

comunității. Între obiectivele și realizările acestui domeniu amintim: 

- Inițierea unei colaborări cu Consiliul Scolar al Elevilor, pe proiecte de educatie si 

implicare a tinerilor in actiuni de voluntariat si in viata comunitatii; 

- Colaborare cu Organizatia Civică Vrancea, pentru 2 proiecte care au vizat 

activități de voluntariat și respectiv reamenajarea saloanelor de pediatrie de la 

Spitalul Județean; 

- Colaborarea cu TCN SUPPORT, intr-un proiect dedicat orientării în carieră a 

liceenilor vrânceni; Consiliul Local al Tinerilor pe segmentul asimilării tehnicilor de 

învățare rapidă și de dezvoltare personală; 

- Colaborare cu Asociația Psihologilor Vrancea pe subiecte legate de consilierea 

tinerilor cu devieri comportamentale; 

-  Parteneriat cu Smart Group Solutions în cadrul a 2 proiecte legate de  

organizarea unor evenimente culturale dedicate tinerilor aflați în centre de 

plasament;  

- Organizația Micul Prinț a beneficiat de sprijinul instituției prefectului în derularea 

proiectelor dedicate copiilor cu nevoi speciale; 

-  Prin parteneriatul cu ADECOR instituția prefectului a sprijinit organizarea 

pregătirii și examinării in cadrul RCDL a certificării a 20 de elevi pentru 

competențe internaționale in domeniul IT și a cunoștițelor avansate de limba 

engleză; 

-  În cadrul colaborării cu Liceul de arte Gheorghe Tătărescu a fost posibilă 

achiziționarea a doua pianine mecanice și destinate studiului pentru elevii  liceului, 

care nu avea in dotare niciun astfel de instrument.  

În contextul sprijinirii initiațivei organizației Adservio de introducere a 

cataloagelor electronice în școli, Instituția Prefectului Județului Vrancea a organizat 2 

întâlniri de prezentare a proiectului pentru conducerile instituțiilor de învățământ din 

județ – ca pilon decizional, administrativ, ca și pentru reprezentanții Sindicatului Liber 

din Învățământ Vrancea, Confederației Sindicale Cartel ALFA si Federației Sindicatelor 

Libere din Învățământ, ca promotori ai intereselor cadrelor didactice. În paralel, 

prezentări ale catalogului electronic, ale avantajelor si facilităților acestuia, au fost 

organizate pentru Inspectoratul Școlar Județean, pentru primari – din perspectiva 

finanțării proiectelor și pentru părinți. Ca urmare a acestor acțiuni, in județul Vrancea a 
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fost demarată procedura de implementare a 5 proiecte pilot in liceele care au anunțat 

prioritar dorința de a face parte din program.  

În zilele de 11 mai și 24 octombrie, in colaborare cu Asociația pentru Dezvoltare 

Durabilă si Academia Română, au fost prezentate modalitățile de acțiune comună și 

implicare în identificarea soluțiilor ce susțin dezvoltarea comunităților ca alternative la 

politicile publice.  

În cadrul acestor evenimente au fot prezentate reprezentanților celor 25 de 

ONGuri vrâncene participante platforma de cooperare dezvoltată de cercetătorii 

Institutului de sociologie al Academiei Române  ca rezultat al proiectului 

”ALTERNATIVE” derulat in perioada 2018-2019. Platforma se constituie intr-un 

instrument eficient de colaborare și prezentare a ideilor de implicare în 

elaborarea/amendarea/susținerea politicilor publice alternative de către membrii activi ai 

societății civile românești.  

Între documentele de strategie si formele de intervenție teritorială nu există 

întotdeauna o coordonare eficientă într-un model unitar si integrat. Platforma creată în 

cadrul proiectului Alternative propune realizarea unui set de instrumente si modalități de 

capacitare a sectorului ONG pentru a elabora analize indepedente și propuneri 

alternative la politicile publice de dezvoltare, complementare celor existente în prezent. 

 

Relații internaționale 

 

Instituția Prefectului județului Vrancea a fost implicată în organizarea si derularea 

vizitelor tuturor delegațiilor internaționale din regiune.  

În acest contex se poate menționa organizarea vizitei unei delegații alcătuită din 

experți din Republica Moldova, membri ai unor instituții partenere în cadul unui proiect 

finanțat din fonduri europene care a vizat cunoașterea experienței românești in 

elaborarea bazei legislative ce vizează înființarea și implementarea proiectelor prin 

GAL-uri. 

În perioada 27 – 30 noiembrie 2019, delegația din Republica Moldova a avut  

întâlniri cu conducerea instituției prefectului, cu membrii Comisiei de dialog social. Au 

fost vizitate proiecte de succes finanțate prin GAL-uri.  

În același registru se inscriu vizitele în județ ale ambasadorilor străini acreditați in 

Romania: 

- Federația Rusă - depunerea unei coroane de flori în cadrul festivităților de 

comemorare a comandantului rus Suvorov al cărui monument se afla pe raza județului, 

în comuna Dumbrăveni, pe șoseaua E85. De asemenea, ambasadorul rus l-a insotit pe 

ministrul agriculturii la evenimentul „Fabricat în Vrancea”, din cadrul Festivalului 

Internaţional al Viei şi Vinului Bachus din octombrie 2019, care a avut loc la Muzeul 

Satului Vrâncean, în Crângul Petreşti.  
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- Indonezia – vizită care a vizat identificarea unor oportunități care să 

vizeze colaborare economică și dezvoltarea unor parteneriate comerciale regionale  - 

martie 2019 

- Franța - eveniment cultural organizat la Odobești pentru sublinierea 

contribuției majore a geografului francez Emmanuel de Martone la trasarea granițelor 

actuale ale României – mai 2019 

- Participarea ambasadorilor și a reprezentanților Casei Regale a 

României la festivitățile de comemorare a eroilor de razboi organizate anual la 6 

august la Mausoleul de la Marașești a fost sprijinită prin implicarea instituției prefectului 

pe segmentele de logistică si protocol pentru toți oaspeții străini prezenți la eveniment, 

dar și pentru oficialii români – miniștri, parlamentari, personalități ale vieții culturale 

românești. 

Instituția Prefectului județului Vrancea a fost implicată în repatrierea a 2 cetățeni ai 

județului Vrancea decedați în afara granițelor, în colaborare cu consulatele românești 

din țările respective și cu Consiliul Județean Vrancea, care a preluat cheltuielile legate 

de repatriere. A fost acordată expertiza in 3 cazuri legate de furt de documente pe 

perioada sejurului cetățenilor români peste graniță, 4 cazuri de implicare in procedurile 

de transcriere a documentelor de stare civila la revenirea in țară.   

Urmare a solicitarii de cooperare din partea Ambasadei Republicii Belarus în 

România, in conformitate cu instructiunile MAI privind competențele Institutiei 

Prefectului, au fost pregătite raspunsuri adecvate oportunităților de parteneriat pentru 

cooperarea regionala cu implicarea autorităților locale și a Camerei de Comerț Industrie 

și Agricultură Vrancea.  

Instituția Prefectului Județului Vrancea a sprijinit deplasările unor grupuri de copii 

in strainătate pentru a participa la olimpiade internationale – în SUA in domeniul 

roboticii, sau în Chișinău și Odessa, la concursuri internaționale de interpretare sau 

virtuozitate instrumentală. 
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VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

 

 Având în vedere că o importantă sursă de finanţare sau de cofinanţare o 

constituie fondurile europene, o preocupare constantă a Instituției Prefectului a fost 

informarea a cât mai multor categorii de potențiali beneficiari. 

 Informarea pe teme europene s-a realizat prin întâlniri directe, transmiterea de 

circulare către autorităţi locale și servicii deconcentrate și postarea de informații 

relevante pe site-ul instituției prefectului (38 postări). 

În acest sens, au fost diseminate informaţii referitoare la lansări de cereri de 

finanţare pe fonduri europene și guvernamentale: Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală (PNDR), Programul Operaţional Regional, finanţări APIA, programul Start Up 

Nation dedicat reprezentanţilor mediului de afaceri, calendarul oportunităţilor de 

finanţare, legislaţie europeană, finanţări adresate comunităţilor locale pentru reducerea 

poluării cu nutrienţi, programe de minimis, finanţări pentru realizarea amenajamentelor 

pastorale, etc.  

 Pentru realizarea, la nivelul judeţului, a unei viziuni privind gradul de absorbție a 

fondurilor comunitare, s-a realizat o bază de date ce evidențiază numărul și stadiul 

proiectelor cu finanţare europeană la nivelul judeţului Vrancea. 

Situația proiectelor de investiții cu finanțare nerambursabilă în anul 2019 este 

următoarea: 

 

Nr. crt. Nr. localități Nr. proiecte Sursa de finanțare 

1 41 115 Buget local 

2 69 192 PNDL* 

3 46 70 PNDR 

4 4 35 POR** 

TOTAL 73 412  

 

Pe tipuri de obiective, investițiile derulate se prezintă astfel: 

 

- Investiții în infrastructura de acces 

Nr. crt. Nr. localități Nr. proiecte Sursa de finanțare 

1 22 40 Buget local 

2 55 74 PNDL 

3 46 70 PNDR 

4 1 4 POR 

TOTAL 56 188  
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- Investiții în infrastructura de apă și apă uzată 

Nr. crt. Nr. localități Nr. proiecte Sursa de finanțare 

1 5 5 Buget local 

2 25 29 PNDL 

3 2 2 PNDR 

TOTAL 32 36  

 

- Investiții în infrastructura educațională 

Nr. crt. Nr. localități Nr. proiecte Sursa de finanțare 

1 13 21 Buget local 

2 37 66 PNDL 

3 3 3 PNDR 

4 3 17 POR 

TOTAL 46 107  
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IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

 

1. Informare și relații publice  

- au fost soluționate un număr de 24 de petiții formulate în temeiul Legii nr. 

544/2001; 

2. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor: 

- pe parcursul anului 2019, au fost soluționate un număr de 221 de petiții, din care 

63 de petiții redirecționate de la alte instituții centrale ale statului și 158 de petiții 

formulate de cetățeni; 

- pe parcursul anului 2019, în cadrul audiențelor susținute de prefect sau 

subprefect, s-au prezentat un număr de 82 de persoane. 

3. Apostilarea documentelor. Număr documente apostilate 

 

În cursul anului 2019, în aplicarea prevederilor OG 66/1999 pentru aderarea 

României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale 

străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, precum și a Instrucțiunilor MAI 

nr.82/2010 cu modificările și completările ulterioare, a fost eliberat un număr total de 

2.451 apostile. 
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X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE / PROPUNERI DE 

EFICIENTIZARE 

 

Un element care produce disfuncționalități în conducerea și monitorizarea  

serviciilor publice din componența Colegiului Prefectural îl reprezintă ambiguitatea din 

actele normative în ceea ce privește noțiunea de „serviciu public deconcentrat” . Acest 

lucru a făcut ca o serie de servicii publice ale ministerelor sau ale altor organe ale 

administraţiei publice centrale de specialitate, prin care acestea își exercită atribuţiile la 

nivel județean, să învedereze Instituției Prefectului faptul că structurile proprii 

organizate în teritoriu, la nivel județean/regional, nu se încadrează în categoria 

serviciilor publice deconcentrate și prin urmare acestora nu le sunt incidente prevederile 

OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ în domeniul de referință. Prin 

reorganizarea Colegiului Prefectural în sensul definirii a două categorii de participanți, 

respectiv membri și invitați permanenți, s-a reușit diminuarea disfuncționalităților în 

conducerea și monitorizarea activității instituțiilor cu reprezentare în acest organism 

colectiv. 

Implementarea Programului pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate a fost 

îngreunată de ambiguitatea și inconsecvența cadrului normativ. A fost introdusă o nouă 

componentă reprezentată de acordarea unor pachete conținând produse de igienă, 

programul fiind astfel împărțit în două categorii de produse ce sunt, sau vor fi livrate la 

intervale de timp foarte mari de ordinul lunilor. Acest lucru creează dificultăți în 

coerența componenței grupurilor de beneficiari.   

În domeniul situațiilor de urgență, conform legislației în vigoare, pot fi alocate 

fonduri pentru refacerea infrastructurii afectate de fenomene meteo periculoase,  din 

Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului și din Fondul de Solidaritate al Uniunii 

Europene. 

Fondurile pot fi utilizate, conform prevederilor legale, doar pentru lucrări de 

readucere la stadiul inițial al obiectivului afectat. În situația în care infrastructura a fost 

deteriorată sau chiar distrusă din cauza lipsei unor lucrări de consolidare (de ex.: 

apărare de mal pe cursul unei ape, lucrări de apărare pod/podeț), readucerea la stadiul 

inițial reprezintă o soluție provizorie, problemele legate de infrastructură fiind 

soluționate numai până la producerea unor noi fenomene generatoare de situații de 

urgență.  

Cuantumul sumelor solicitate din Fondul de Intervenție se stabilește în baza 

constatării și evaluării pagubelor conform unei proceduri aprobate de către Comitetul 

Județean pentru Situații de Urgență, prin simpla vizualizare, de către comisiile 

constituite conform legislației specifice din domeniul situațiilor de urgență. O evaluare 
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corespunzătoare se poate realiza doar în urma unor expertize tehnice, care se 

efectuează la momentul atribuirii unui contract de prestări servicii încheiat de către 

administratorul obiectivului afectat. 

Există numeroase situații în care, între evaluarea preliminară efectuată de către 

comisie și cea care rezultă în urma expertizei tehnice, sunt diferențe majore 

(proiectanții care efectuează expertizele sunt cei care au o privire de ansamblu asupra 

obiectivului și a tuturor lucrărilor de apărare pentru punerea în siguranță a obiectivului 

respectiv).  

În acest context, sumele solicitate atât din Fondul de Intervenție, cât și din FSUE 

sunt insuficiente. 

 

O altă dificultate o constituie desfășurarea acțiunilor de intervenție pentru 

înlăturarea imediată a efectelor unor calamități în cazurile în care situația operativă 

impune utilizarea în comun a resurselor și mijloacele mai multor instituții. Conform legii 

finanțelor publice, fiecare instituție publică poate utiliza fondurile proprii pentru 

intervenții asupra obiectivelor de investiție aflate în proprietate/administrarea proprie. 

Prin urmare, în situația producerii unor calamități majore, care necesită  intervenția 

imediată cu utilaje specializate, nu pot fi utilizate resursele altor instituții care nu au 

obiectivul de infrastructură afectat în administrare.  

În aceste sens considerăm oportună inițierea unor demersuri legislative care să  

prevedadă posibilitatea constituirii unor resurse financiare și materiale la dispoziția 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care să fie utilizate în situații de acest 

gen (sume pentru realizarea de expertize tehnice menționate anterior, lucrări 

de intervenție complexe, utilizarea în comun a unor utilaje aparținând mai 

multor instituții). 

În desfășurarea activității de verificare a legalității actelor administrative adoptate 

sau emise la nivelul județului Vrancea, s-au remarcat o serie de probleme specifice 

dintre care amintim: 

- Autoritățile administrației publice locale nu respectă termenele cerute de lege 

pentru comunicarea către prefect a actelor administrative, în vederea examinării 

legalității. 

În acest sens, comunicarea hotărârilor cu caracter normativ către prefect are o 

importanță deosebită, întrucât în funcție de data comunicării se va stabili data de la 

care acestea devin obligatorii și produc efecte. 

 

Se remarcă lipsa unui cadru legislativ sancționator rapid și clar, Codul 

administrativ neprevăzând sancțiuni pentru nerespectarea termenelor de comunicare a 

actelor administrative de către autoritățile administrației publice locale. 
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În speță, singura posibilitate coercitivă a prefectului este sesizarea comisiei de 

disciplină, operațiune de durată și cu finalitate relativă, întrucât sancțiunile propuse de 

această comisie nu sunt aplicate de prefect, acestea rămânând la latitudinea 

angajatorului care de regulă nu își manifestă interesul de a-și sancționa secretarul 

general al unității administrativ-teritoriale. 
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XI. OBIECTIVE 2020 

 

 

 Implicarea în promovarea instrumentelor ce asigură creșterea transparenței la 

nivelul autorităților administrației publice locale și a serviciilor publice, componentă a 

dezvoltării capacităţii administrative. 

Eficientizarea conducerii și monitorizării serviciilor publice cu reprezentare în 

Colegiul Prefectural în vederea implementării la nivel judeţean a programelor şi 

strategiilor guvernamentale.  

Îmbunătățirea sistemului de comunicații actual al instituției și optimizarea fluxului 

informațional, precum și a timpilor de răspuns prin modernizarea echipamentelor 

existente. 

Reducerea efectelor fenomenelor meteo periculoase prin coordonarea unitară a 

intervențiilor, în cazul producerii unor situații de urgență la nivel județean și a acțiunilor 

ulterioare care vizează evaluarea post eveniment.  

Eficientizarea activităţilor şi asigurarea circuitului intern al lucrărilor pentru 

preluarea în condiţii optime a vârfului de solicitări pe întreaga perioadă a anului. 

Organizarea în condiții de legalitate și eficiență a desfășurării proceselor electorale 

ce se vor derula pe parcursul anului 2020. 
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XII. CONCLUZII 

Anul 2019 a fost caracterizat, la nivel instituțional, prin implicarea personalului în 

activităţi complexe, ce au necesitat un efort material şi uman deosebit, în contextul 

organizării proceselor electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul 

European și pentru alegerea Președintelui României, precum și pentru organizarea 

referendumului național pe tema justiției. 

Deși s-a mobilizat un număr mare de angajaţi în aceste activități, sarcinile aflate în 

lucru, de pe toate palierele, nu au fost afectate. 

Pornind de la obiectivele strategice ale Instituției Prefectului județului Vrancea 

propuse pentru anul 2019, prefectul ca reprezentant al Guvernului pe plan local, și-a 

asumat misiunea de a realiza politicile naţionale şi europene, în beneficiul dezvoltării 

comunităţii. 

În acest context, în domeniul gestionării situațiilor de urgență, în condițiile 

existenței dificultăților evidențiate în capitolul anterior al prezentului raport, la nivelul 

județului Vrancea nu au fost înregistrate evenimente majore care să perturbe 

activitatea socio-economică. Mai mult, ca urmare a notelor de fundamentare întocmite 

au fost alocate sume importante din bugetul de stat pentru refacerea infrastructurii 

județene și locale afectată de fenomene meteo periculoase. 

În condiţiile existenţei unor resurse umane, materiale şi financiare reduse, 

obiectivele majore ale Instituţiei Prefectului județul Vrancea au fost atinse şi s-a 

menţinut calitatea serviciilor oferite cetăţenilor. În ceea ce privește îmbunătățirii 

activității de comunicare directă putem aminti înțelegerea mai bună a nevoilor 

cetățenilor și conștientizarea, într-un grad mai mare, a poziției funcționarului – în 

serviciul cetățeanului. 

Verificarea legalității actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile 

administrației publice locale reprezintă o importantă atribuție a prefectului în calitate de 

reprezentant al Guvernului în teritoriu. 

Având în vedere importanța operațiunii de examinare a legalității actelor 

administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale, 

remedierea disfuncționalităților care apar în această activitate ar trebui să fie prioritară 

atât la nivelul legislativului, cât și al factorilor de decizie la nivel central. 

 Este necesară reglementarea cadrului legal prin care să fie puse la dispoziția 

prefectului instrumente pentru sancționarea secretarilor care nu respectă termenele de 

transmitere a actelor administrative în vederea examinării legalității. 

 

P R E F E C T, 

Gheorghiță BERBECE 


