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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, a Hotărârii 

Guvernului nr. 460/2006 cu modificările şi completările ulterioare, abrogată de HG 

nr.906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 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 – 2 posturi 
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 – 4 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 DE PAŞAPOARTE – 13 posturi  
13. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR – 17 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 – 36 ocupate; 
 Ordine Publică şi Siguranţă Naţională – 26 ocupate 
 
2.c Număr posturi vacante 
 Autoritate Publică – 10 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 urmărirea aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu 
- 1 post consilier principal Structura de securitate 
- 1 post consilier afaceri europene 
- 1 post arhivar 
- 1 post șofer 
- 1 post prefect 
- 2 posturi subprefect 
 Ordine Publică şi Siguranţă Naţională  - 4 posturi  
- 1 post (temporar vacant) șef serviciu Serviciul public comunitar de 

pașapoarte 
- 1 post agent de poliție (temporar vacant) șef serviciu Serviciul public 

comunitar de pașapoarte 
- 1 post (temporar vacant) șef serviciu Serviciul public comunitar regim 

permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor 
-  1 post analist programator 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 2020 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 2020, 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 01.01.2020, 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 3 posturi din cele vacante.  

- având în vedere transferurile, încetările raporturilor de serviciu şi ale 

contractelor individuale de muncă, statul de funcţii la data de 31.12.2020, se prezintă, 

după cum urmează: din totalul de 46 funcţii, 10 erau vacante (7 funcţii publice şi 3 

funcţii contractuale) şi 36 ocupate (29 funcţii publice şi 7 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; 
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- 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; 

- în situația epidemiologică generată de evoluția bolii COVID – 19, pentru 

anul 2020 nu s-a elaborat Planul de perfecţionare a salariaţilor din cadrul Instituţiei 

Prefectului Județul Vrancea și nu s-au întreprins demersuri în vederea participării 

funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul instituţiei la programe de 

perfecţionare profesională;  

- 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 2020 şi cu respectarea 

prevederilor legale pentru acordarea celorlalte tipuri de concedii. S-a solicitat tuturor 

salariaţilor instituţiei programarea efectuării concediilor de odihnă pentru anul 2021; 

- 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; 

- s-au transmis date referitoare la situația epidemiologică generată de 

evoluția bolii COVID – 19 și a creșterii riscului de infectare a personalului instituției cu 

impact în îndeplinirea atribuțiilor funcționale, coroborat cu necesitatea informării 

operative și corecte a conducerii Ministerului Afacerilor Interne. 
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3. Utilizarea resurselor financiare 

În anul 2020, 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 că s-au minimizat costurile resurselor alocate pentru 

atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea corespunzătoare 

a acestor rezultate; 

- eficacitate, adică s-a avut în vedere maximizarea gradului de îndeplinire a 

obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și maximizarea raportlui 

dintre rezultatul efectiv al activității respective și efectul proiectat; 

- eficiență, în sensul că s-au maximizat rezultatele unei activități în relație cu 

resursele utilizate. 

În decursul anului s-au efectuat cheltuieli în limita creditelor bugetare alocate, pe 

baza bunei gestiuni financiare, astfel că, bugetul total alocat a fost de 6.350 mii lei, iar 

plăţile efective au fost de 6.232,14 mii lei, detaliat pe următoarele titluri de cheltuieli: 

- Cheltuieli de personal, în care alocaţiile bugetare aprobate au fost de 5.749,00 

mii lei, iar cheltuielile angajate au fost de 5.667,48 mii lei; 

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

510,00 mii lei şi cheltuielile realizate au fost de 475,74 mii lei; 

- Despăgubiri civile, ale căror credite bugetare aprobate au fost de 15,00 mii lei, 

iar plăţile efectuate au fost de 14,29 mii lei; 

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

sumă de 76,00 mii lei şi cheltuielile angajate au fost de 74,63 mii lei. 

De asemenea, tot în decursul anului 2020, s-au organizat și desfășurat alegeri 

locale și alegeri generale, bugetul total alocat pentru acestea fiind în valoare de 

15.263,00 mii lei, iar plăţile efective au fost de 13.978,68 mii lei, detaliat pe 

următoarele titluri de cheltuieli: 

- Cheltuieli de personal, în care alocaţiile bugetare aprobate au fost de 12.334,00 

mii lei, iar cheltuielile angajate au fost de 11.668,10 mii lei; 

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

2.899,00 mii lei şi cheltuielile realizate au fost de 2.280,59 mii lei; 

- Cheltuieli de capital, cu credite bugetare în sumă de 30,00 mii lei și cheltuieli 

efective în cuantum de 29,99 mii lei. 

În cadrul structurii financiar-contabile, în anul 2020  s-au angajat și  efectuat 

cheltuieli legate de criza COVID-19, în vederea diminuării infecțiilor cu noul coronavirus, 

în valoare de 21,75 mii lei, prin care s-au achiziționat dezinfectanți și alte cheltuieli 



                   ROMÂNIA 

      
 
 
 
      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA 

_____________________________________________________________________________ 

12 

 

privind protecția muncii, având în vedere că au fost derulate și desășurate activități 

legate de cele două tipuri de alegeri, locale și generale. 

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 2020 au fost inițiate doar achiziții directe, realizate pe bază de contract, 

prin selectarea din catalogul electronic din SICAP sau ofline.  

         S-a urmărit ca după finalizarea prin atribuire a achiziției directe desfasurate in 

afara sistemului ( offline), publicarea pe portal a unei notificări prin care să se facă 

cunoscute aceste informații despre achizitiile directe. 

S-a elaborat şi actualizat, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, strategia anuală de achiziții şi programul 

anual al achiziţiilor publice;. 

S-a încărcat lunar în aplicaţia electronică dezvoltată de către D.G.L. din cadrul 

M.A.I, informaţii cu privire la contractele subsecvente de servicii energie-electrică, 

facturi și estimarea consumului, pentru fiecare punct de lucru; 

S-a încărcat lunar în aplicaţia electronică dezvoltată de către D.G.C.T.I. din cadrul 

M.A.I, informaţii cu privire la contractele subsecvente de servicii de telefonie fixă, 

telefonie mobilă voce/date și facturi pe fiecare cod de facturare; 
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S-a încărcat zilnic în aplicația electronică dezvoltată de către D.G.L. din cadrul 

M.A.I, la secțiunea COVID -19, informaţii cu privire la stocurile disponibile pentru 

materialele: maști, manuși, dezinfentanți, etc. 

S-a urmărit publicarea pe site-ul autorității contractante, a strategiei anuale de 

achiziții, a programului anual al achiziţiilor publice actualizat, respectiv a contractelor de 

achiziție publică, derulate și/ sau executate de autoritatea contractantă cu o valoare 

mai mare de 5000 de EURO, inclusiv anexele acestora, conform art.11 alin.(1) din 

Legea 544/2001, cu respectarea H.G.nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei 

naționale în domeniul achiziției publice și cu aplicarea art.217 din Legea nr.98/2016 

privind achizițiile publice; 

 S-au transmis necesităţile în legătură cu produsele şi serviciile achiziţionate în 

sistem centralizat către ONAC în vederea organizării procedurilor de atribuire 

centralizate şi încheierea acordurilor-cadru centralizate.  

 S-au încheiat contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru semnate de ONAC 

sau contracte de achiziţii în cadrul sistemelor dinamice de achiziţii gestionate de ONAC, 

în condiţiile legii. 

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, pentru activitatea curentă,astfel: 

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

regularitate, care susțin activitatea Instituției Prefectului județului Vrancea; 

- 12 contracte subsecvente încheiate în baza acordurilor–cadru centralizate, 

pentru produsele/serviciile achiziționate în sistem centralizat de Ministerul Afacerilor 

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

de certificare a semnaturii elelctronice; 

- 7 contracte subsecvente încheiate în baza acordurilor–cadru centralizate, 

pentru produsele/serviciile achiziționate în sistem centralizat de ONAC, furnizare Hartie 

A4 și A3; 

Au fost încheiate următoarele contracte pentru alegerile locale organizate în anul 

2020: 

- 14 contracte de furnizare și servicii pentru organizarea și desfășurarea 

alegerilor locale aferente în anul 2020; 

- 1 contract subsecvent încheiat în baza acordurilor–cadru centralizate, 

pentru produsele/serviciile achiziționate în sistem centralizat de ONAC, furnizare Hartie 

A4 și A3; 

- Având 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-a incheiat un contract care s-a încadrat în bugetul alocat la 
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Titlul XIII – Active necorporale, Cap 51.01- Autorități publice și acțiuni externe, 

Subparagraf: 02 Alegeri locale pe articolele bugetare corespunzatoare; 

Au fost încheiate următoarele contracte pentru alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților în anul 2020: 

- 13 contracte de furnizare și servicii pentru organizarea și desfașurarea 

alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților în anul 2020. 

- 1 contract subsecvent încheiat în baza acordurilor–cadru centralizate, 

pentru produsele/serviciile achiziționate în sistem centralizat de ONAC, furnizare hartie 

A4 și A3; 

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

fost de 277 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, dezinfectarea periodică a spaţiilor de lucru şi prin dotarea cu materiale 

de protecție impotriva COVID 19 (măsti, mănusi, dezinfectanti), folosind 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. 
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Activitatea logistică în anul 2020 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 2020, 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; 

- 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 site-ului 

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’’. 

- Actualizarea site-ului www.vn.prefectura.mai.gov.ro in timp real cu 

informatii de interes public privind pandemia generată de virusul SARS COV 2, Alegerile 

pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 si pentru Alegerea 

Senatului si a Camerei Deputaților din anul 2020. Astfel pe parcursul anul 2020 au fost 

73821 vizitatori cu 151011 vizualizari. 

- 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; 

http://www.vn.prefectura.mai.gov.ro/
http://www.vn.prefectura.mai.gov.ro/
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- 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); 

- 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. 



                   ROMÂNIA 

      
 
 
 
      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA 

_____________________________________________________________________________ 

17 

 

 

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 și a prevederilor HGR nr.906/22.10.2020 pentru punerea în aplicare a 

unor prevederi ale Ordonanței de Urgență  nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

Pe parcursul anului 2020, 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 2020, Agenda Prefectului a fost realizată și publicată săptămânal 

pe pagina web a instituției www.vn.prefectura.mai.gov.ro. 

 

1. Agenda Prefectului 

 
Temele principale care au ocupat agenda în anul 2020 au fost: 

 
IANUARIE 2020 

 
- Întâlniri de lucru cu echipele de conducere ale Direcției Județene de Statistică 

Vrancea, Societății Naționale de Cruce Roșie –Filiala Vrancea, Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență Vrancea, Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea, Direcției 

Județeane de Tineret și Sport Vrancea, Inspectoratul Școlar  Județean Vrancea, Gărzii 

de Mediu-Comisariatul Județean Vrancea,  Direcției Sanitar Veterinare și de Siguranța 

Alimentelor Vrancea, Direcției de Sănătate Publică Vrancea,  Agenției Județeane pentru 

Plăți și Inspecție Socială Vrancea și ai  Inspectoratului Teritorial de Muncă Vrancea; 

- Evaluarea activității  pe anul 2019 a Inspectoratului Judeșean de Jandarmi   

Vrancea; 

- Evaluarea activității pe anul 2019 a Administrației Naționale a Penitenciarelor-

Penitenciarul Focșani ; 

- Ședința Comisiei de Dialog Social a județului Vrancea; 

- Ședința Colegiului Prefectural al județului Vrancea; 
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- Ședințe ale Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor  Vrancea pentru 

adoptare măsuri de combatere a pestei porcine apărute la nivelul județului. 

 

 

FEBRUARIE 2020 

 

- Întâlniri de lucru cu echipele de conducere ale Sistemului de Gospodărire a 

Apelor Vrancea, Gărzii de Mediu-Comisariatul Județean Vrancea,  Direcției Silvice  

Vrancea  și ai  Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea pentru identificarea de soluții 

optime  cu privire la deșeurile acumulate  și modul lor de colectare la nivelul județului 

Vrancea și luarea unor măsuri de protecție pentru ariile protejate din zona comunei 

Biliești. 

- Evaluarea activității desfășurate în anul 2019 de Inspectoratului de Poliție 

Județean Vrancea; 

- Evaluarea activităților desfășurate în anul 2019 de Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență ,, Anghel Saligny,, județul Vrancea; 

- Ședințe ale Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor  Vrancea, în cadrul 

cărora au fost discutate și adoptate măsuri pentru combaterea pestei porcine apărute la 

nivelul județului. 

- Ședință cu reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență județul 

Vrancea, Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea și ai Secției Drumuri Naționale 

Focșani din cadrul DRDP Iași pe fondul codului galben de ninsori anunțat. 

- Ședința Colegiului Prefectural al județului Vrancea; 

- Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic în cadrul căreia a fost prezentată 

o informare amplă privind biletele de tratament balnear pentru pensionari și pentru 

asigurații sistemului public de pensii. 

- Videoconferințe pe tema infecției cu noul coronavirus Sars-Cov-2 ce determină 

boala Covid-19. 

 

MARTIE 2020 

 

- Videoconferințe  organizate de Ministerul Afacerilor Interne și Departamentul 

pentru Situații de Urgență pe tema infecției cu noul coronavirus  Sars-Cov-2 ce 

determină boala Covid-19, a măsurilor necesare a fi implementate în teritoriu pentru 

prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor; 

- Inaugurarea  Centrului de  recoltare sânge din municipiul  Adjud, județul 

Vrancea. 

- Ședințe interne pentru pregătirea alegerilor locale din 2020; 
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- Ședința Colegiului Prefectural al județului Vrancea; 

- Ședința Comisiei județene Vrancea pentru aplicarea legilor fondului funciar; 

- Întâlniri  de lucru pe tema Covid-19 cu cu echipele de conducere ale Societății 

Naționale de Cruce Roșie –Filiala Vrancea, Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

Vrancea, Direcției de Sănătate Publică Vrancea,Inspectoratului de Poliție Județean 

Vrancea și reprezentanții medicilor de familie; 

- Ședințe de lucru operative cu personalul prefecturii privind modalitațile de 

desfășurare a activităților curtente și a măsurilor de prevenție în răspândirea virusului 

Sars Cov-2. 

- Activități de informare zilnică a celor 73 de unități administrativ-teritoriale cu 

privire la ordonanțele militare, hotărârile CNSSU, ordinele de ministru, hotărârileși 

ordonanțele de guvern prin care  au fost dispuse măsuri  de combatere a virusului Sars 

Cov-2. 

- Înființarea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției 

Vrancea (CJCCI), identificarea pe raza județului Vrancea a centrelor de carantină 

instituționalizată pentru cetățenii sosiți din zonele de risc roșu de infecției cu noul virus 

Sars Cov-2,organizarea  centrului de triaj și a zonei de primire a pacienților suspecți 

Covid-19 în cadrul Spitalului Județean de urgență ,,Sf.Pantelimon,, Focșani, constituirea 

comandamentului de criză și întocmirea planului alb de către toate unitățile spitalicești 

de pe raza județului,conform Ordinului Comandantului acțiunii nr.74525/18.03.2020; 

- Acțiuni de monitorizare telefonică și prin deplasări în teren, a cetățenilor cazați în 

centrele de carantină, a modului în care toate unitățile administrativ-teritoriale aplică 

măsurile dispuse prin ordonanțele militare. 

 

APRILIE 2020 

- Videoconferințe  organizate de Ministerul Afacerilor Interne și Departamentul 

pentru Situații de Urgență pe tema epidemiei de Covid-19, a măsurilor necesare a fi 

implementate în teritoriu pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor; 

- Identificarea pe raza județului Vrancea a 10(zece) centre de carantină 

instituționalizată pentru cetățenii sosiți din zonele de risc roșu de infecției cu noul virus 

Sars Cov-2 și trecerea acestora în administrarea unităților administrativ teritoariale.   

- Ședințe ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea 

(CJSU)pentru adoptarea de hotârâri privind măsuri pentru combaterea Covid-19. 

- Ședințe cu participarea reprezentantului UAT Tâmboiești și conducerii Companiei 

de Utilități Publice Focșani (CUP SA) în vederea soluționării problemei alimentării cu apă 

în comunitate. 

- Vizite săptămânale la centrul de triaj, centrele de carantină instituționalizată, 

Spitalul Județean  de Urgență ,,Sf. Pantelimon,, Focșani, Spitalul Municipal Adjud -spital 
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suport Covid-19, pentru a verifica gradul de ocupare și măsurile de management 

adoptate; 

- Coordonarea procedurii de achiziționare, instalarea și punerea în funcțiune la 

sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea, a aparatului de testare PC-Real Time 

pentru efectuarea testelor Covid-19conform Metodologiei  aprobată de Ministerul 

Sănătății; 

- Primirea, alături de ministrul sănătății-d-nul Nelu Tătaru a echipei militare numită 

la conducerea Spitalului Județean de Urgență ,,Sf. Pantelimon,, Focșani; 

- Vizită omagială și premierea cu ocazia Zilei Veteranilor de Război a domnului  

Dornescu Ion din Mărășești, cel mai longeviv veteran din al doilea război mondial. 

- Ședința Colegiului Prefectural al județului Vrancea; 

- Ședința Comisiei județene Vrancea pentru aplicarea legilor fondului funciar; 

 

MAI 2020 

 

- Videoconferințe organizate de Ministerul Afacerilor Interne și Departamentul 

pentru Situații de Urgență pe tema epidemiei de Covid-19, a măsurilor necesare a fi 

implementate în teritoriu pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor pe durata stării de 

alertă; 

- Ședințe ale Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor Vrancea cauzate de 

focarele de pestă apărute pe raza județului ; 

- Ședințe ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea privind 

adoptarea de măsuri  specifice Covid-19 pe durata stării de alertă.  

- Ședințe ale Comisiei județene Vrancea pentru aplicarea legilor fondului funciar ; 

- Vizitarea  Spitalului orășenesc Panciu, pentru identificarea spațiilor tampon 

necesare pentru internarea persoanelor infectate Covid-19 asimptomatice; 

- Vizite la unitățile școlare preuniversitare din județ pentru verificarea stadiului 

pregătirilor  în vederea reluării cursurilor școlare din 02.06.2020 și a organizării în 

condiții de siguranță sanitară a examenului de bacalaureat și a evaluării naționale. 

- Întâlnire cu reprezentanții Societății Naționale de Transport de Gaze Naturale 

Transgaz S.A, Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației și unităților 

administrativ-teritoriale din județ pentru prezentarea proiectul de extindere conducte de 

gaz la nivelul județului Vrancea; 

- Întâlnire cu reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere(CNAIR),Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației și unităților 

administrativ-teritoriale din județ pentru prezentarea proiectelor de infrastructură 

rutieră  națională și județeană. 
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- Ședință de bilanț cu reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi  Județean 

Vrancea,Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea și Inspectoratului de Poliție 

Județean Vrancea la  încetarea stării de urgență , pentru identificarea problemelor 

întâmpinate în această perioadă din punct de vedere logistic . 

- Ședința Colegiului Prefectural al județului Vrancea; 

 

 

IUNIE 2020 

 

- Videoconferințe organizate de Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne și 

Departamentul pentru Situații de Urgență pe tema epidemiei de Covid-19, a măsurilor 

necesare a fi implementate în teritoriu pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor pe 

durata stării de alertă; 

- Ședință de lucru cu participarea ministrului Muncii și Protecției Sociale - d-na 

Violeta Alexandru, a reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Muncă Vrancea și S.C 

SORSTE FOCȘANI pe tema muncitorilor din Sri Lanka infectați cu Covid-19 și adoptarea 

de măsuri de protecție a acestora. 

- Vizită alături de ministrul Muncii și Protecției Sociale, d-na Violeta Alexandru la 

societatea comercială S.C.Pandora S.A Focșani, pentru a verifica modul de 

implementare a legislației privind angajarea în mediul privat a persoanelor 

disponibilizate pe durata pandemiei. 

- Vizită alături de echipa de conducere a Sistemului de Gospodărire a Apelor  

Vrancea în comuna Dumitrești pentru a verifica stadiul alunecărilor de teren și gradul 

de afectare a gospodăriilor din zonă. 

- Ședință de lucru cu echipele de conducere ale  instituțiilor publice deconcentrate 

pentru prelucrarea dispozițiilor OUG nr. 84/2020 și stabilirea măsurilor necesare în 

vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – 

POAD. 

- Ședința Colegiului Prefectural al județului Vrancea; 

- Ședințe ale Comisiei județene Vrancea pentru aplicarea legilor fondului funciar ; 

- Ședințe ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea privind 

adoptarea de măsuri  specifice Covid-19 pe durata stării de alertă; 

 

IULIE 2020 

 

- Videoconferințe organizate de Ministerul Afacerilor Interne și Departamentul 

pentru Situații de Urgență pe tema epidemiei de Covid-19, a implementării măsurilor 
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dispuse prin Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic pe durata stării de alertă; 

- Vizitarea centrelor de distribuire  a produselor de igienă și a pachetelor de 

alimente în cadrul implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate – POAD. 

- Vizite în teren alături de echipe mixte de control la operatorii economici pentru 

verificarea respectării măsurilor de protecție împotriva Covid-19; 

- Vizitarea obiectivului de investiții Drum național 2L (DN2L) și participarea la 

semnarea contractului,,Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul Modernizare 

DN2LSoveja –Lepșa km6/145-km176/277,, ; 

- Vizită de lucru alături de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros și 

ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ion Ștefan la Crama Gîrboiu 

una dintre cele mai mari afaceri viticole din județ, dezvoltată și cu fonduri europene 

accesate prin programul SAPARD, în 2007,  Programul Național Suport, în 2019, prin 

APIA; 

- Ședința Comisiei Tehnice a județului Vrancea pentru coordonarea activităților de 

organizare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020; 

- Ședința Colegiului Prefectural al județului Vrancea; 

- Ședința  Comisiei județene Vrancea pentru aplicarea legilor fondului funciar ; 

- Ședințe ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea privind 

adoptarea de măsuri  specifice Covid-19 pe durata stării de alertă; 

- Ședințe ale Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor Vrancea cauzate de 

focarele de pestă apărute pe raza județului; 

- Ședințe ale Grupului tehnic suport Covid-19 măsuri de prevenție și control pe 

raza județului în scopul prevenirii răspândirii virusului Sars Cov-2; 

 

 

AUGUST 2020 

 

- Întâlniri cu reprezentanții marilor retaileri de pe raza județului Vrancea și 

Direcției de Sănătate Publică Vrancea în vederea  diseminării actelor normative și 

stabilirii modului de implementare în marile zone comerciale a măsurilor de protecție 

Covid-19; 

- Întâlniri cu reprezentanții  operatorilor economici din domeniu agrement și 

Direcției de Sănătate Publică Vrancea în vederea  diseminării actelor normative și 

stabilirii modului de implementare în zonele de agrement  a măsurilor de protecție 

Covid-19; 
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- Ședința de instruire a Primarilor și Secretarilor unităților administrativ-teritoriale 

referitoare la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020; 

- Videoconferințe  cu reprezentanții Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea 

activităților de organizare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 

anul 2020; 

- Ședința Comisiei Tehnice a județului Vrancea pentru coordonarea activităților de 

organizare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020; 

- Ședința Colegiului Prefectural al județului Vrancea; 

- Ședința  Comisiei județene Vrancea pentru aplicarea legilor fondului funciar ; 

- Ședințe ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea privind 

adoptarea de măsuri  specifice Covid-19 pe durata stării de alertă; 

- Ședințe ale Grupului tehnic suport Covid-19 pentru adoptare măsuri de prevenție 

și control pe raza județului în scopul prevenirii răspândirii virusului Sars Cov-2; 

- Ședință de lucru cu participarea reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean 

Vrancea, și Direcția de Sănătate Publică Vrancea  cu privire la măsurile adoptate pentru  

desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în anul școlar 2020-2021și 

asigurarea climatului de siguranță epidemiologică în incinta și zonele adiacente 

unităților de învățământ preuniversitar; 

 

 

SEPTEMBRIE 2020 

 

- Videoconferințe cu reprezentanții Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea 

activităților de organizare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 

anul 2020; 

- Videoconferință susținută de ministrul Afacerilor Interne  pe tema derulării  

activităților specifice alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 

2020; 

- Ședința Comisiei Tehnice a județului Vrancea pentru coordonarea activităților de 

organizare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020; 

- Ședință cu reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi  Județean Vrancea, 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea și Inspectoratului de Poliție Județean 

Vrancea  pe tema derulării  activităților specifice alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020; 

- Ședințe ale Grupului tehnic suport Covid-19 pentru adoptare măsuri de prevenție 

și control pe raza județului în scopul prevenirii răspândirii virusului Sars Cov-2; 

- Ședințe ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea privind 

adoptarea de măsuri  specifice Covid-19 pe durata stării de alertă; 
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- Ședință cu reprezentanții  Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere și primarii din județul Vrancea organizată la sediul Instituției Prefectului 

Vrancea,pe tema drumului expres Focșani-Brăila; 

- Ședință cu reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea și 

primarii din judel Vrancea organizată la sediul Instituției Prefectului Vrancea, pe tema 

stadiului de aceesare și derulare a Programului Național  de cadastru și carte funciară 

2015-2023(PNCCF) decontat din fonduri europene; 

- Întâlnire cu rectorul Universității București, ministrul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean pe tema 

înființării    de secții ale universității în municipiul Focșani. 

- Participarea alături de ministrul Educației doamna Monica Anisie și ministrul 

Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației domnul Ion Ștefan la semnarea contractul  

realizare studiu de fezabilitate pentru Centrul de Științe Aplicate din cadrul Colegiul 

Național "Unirea",Focșani, investiție ce va fi realizată de Compania Națională de 

Investiții; 

- Ședința Colegiului Prefectural al județului Vrancea; 

 

 

OCTOMBRIE 2020 

 

- Videoconferințe organizate de Ministerul Afacerilor Interne și Departamentul 

pentru Situații de Urgență pe tema epidemiei de Covid-19, a măsurilor necesare a fi 

implementate în teritoriu pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor pe durata stării de 

alertă; 

- Ședințe ale Grupului tehnic suport Covid-19 pentru adoptare plan de măsuri în 

scopul prevenirii răspândirii virusului Sars Cov-2 și analiză situație epidemiologică din 

unitățile școlare preuniversitare din județ; 

- Întâlniri organizate la sediul Instituției Prefectului cu reprezentanții SC Electrica 

SA, SC CUP Salubritate SA și primarul comunei Bolotești pentru  soluționarea problemei  

alimentării cu apă a comunei; 

- Întâlniri organizate la sediul Instituției Prefectului cu primarii din localitățile unde 

rata de incidență  a infecției cu Covid-19 a depășit 1,5 la mia de locuitori pentru 

stabilirea de măsuri suplimentare pentru limitarea extinderii pandemiei la nivel local; 

- Ședință de lucru internă pentru pregătirea alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din decembrie 2020; 

- Participarea în perioada 20 octombrie-30 octombrie 2020 la  ședințele privind 

ceremonia de constituire a consiliilor locale  în toate cele 72 de unități administrativ-

teritoriale din județul Vrancea; 
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- Ședința Colegiului Prefectural al județului Vrancea; 

- Ședința  Comisiei județene Vrancea pentru aplicarea legilor fondului funciar ; 

- Ședințe ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea privind 

adoptarea de măsuri specifice Covid-19 pe durata stării de alertă și analiză situație 

epidemiologică din unitățile școlare preuniversitare din județ; 

 

NOIEMBRIE 2020 

 

- Videoconferințe cu reprezentanții Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea 

activităților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din decembrie 

2020; 

- Ședința Comisiei Tehnice a județului Vrancea pentru coordonarea activităților de 

organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din decembrie 2020; 

- Videoconferințe cu participarea  reprezentanților Ministerului Fondurilor Europene 

pe tema stadiului de implementare a Programului operaţional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate – POAD; 

- Ședințe cu reprezentanții Autorității Electorale Permanente  Filiala Vrancea și 

președintele Biroului Electoral Județean pe tema organizării alegerilor pentru Senat și 

Camera Deputaților din decembrie 2020; 

- Ședințe cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea, Direcției de 

Sănătate Publică Vrancea și  medicii de familie,  organizate la sediul Instituției 

Prefectului pe tema  măsurilor de prevenție și protecție  specifice Covid-19 pe durata 

stării de alertă; 

- Ședințe ale Grupului tehnic suport Covid-19 pentru adoptare plan de măsuri în 

scopul prevenirii răspândirii virusului Sars Cov-2 și analiză situație epidemiologică din 

unitățile școlare preuniversitare din județ; 

- Ședințe ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea privind 

adoptarea de măsuri specifice Covid-19 pe durata stării de alertă și analiză situație 

epidemiologică din unitățile școlare preuniversitare din județ; 

- Întâlniri cu reprezentanții  marilor retaileri de pe raza județului Vrancea și 

Direcției de Sănătate Publică Vrancea în vederea stabilirii modului de implementare în 

marile centre comerciale a măsurilor de protecție Covid-19; 

- Ședința Colegiului Prefectural al județului Vrancea 

- Ședința  Comisiei județene Vrancea pentru aplicarea legilor fondului funciar ; 
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DECEMBRIE 2020 

 

- Videoconferințe cu reprezentanții Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea 

activităților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din decembrie 

2020; 

- Ședința Comisiei Tehnice a județului Vrancea pentru coordonarea activităților de 

organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din decembrie 2020; 

- Videoconferințe cu participarea  reprezentanților Ministerului Fondurilor Europene 

pe tema finalizării etapei a II a  Programului operaţional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate – POAD; 

- Videoconferință cu participarea reprezentanților Secției de Drumuri Naționale 

Focșani pe tema  pregătirii arterelor rutiere  în sezonul rece; 

- Ședința Comandamentului central de iarnă constituit la nivelul Ministerul ui 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor desfășurată în sistem videconferință , 

sub conducerea Primului Ministru interimar – Nicolae Ciucă; 

- Ședință cu Directorul Autorității Electorale Permanente – Filiala Sud-Est – domnul 

Andi Mihalache, în vederea pregătirii alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 6 

decembrie 2020; 

- Videoconferințe pe tema implementării HGR nr.1031/2020 privind Strategia de 

vaccinare împotriva Covid-19 în România . 

- Ședințe ale Grupului tehnic suport Covid-19 pe tema implementării HGR 

nr.1031/2020 privind  Strategia de vaccinare împotriva Covid-19 în România ; 

- Acțiuni de identificare, organizare, pregătire a centrelor de vaccinare pe raza 

județului Vrancea; 

- Ședințe ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea; 

- Vizite în teren în localitățile Popești, Jitia, Dumbrăveni Tătăranu pentru a verifica 

modalitatea de implementare a Programului operaţional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate – POAD etapa a II a ; 

- Participare la ședința de ceremonie de închidere a lucrărilor Biroului Electoral 

Județean constituit pentru desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților 

din decembrie 2020 și înmânarea Certificatelor de atestare a calității de parlamentar 

pentru candidații aleși parlamentari ai județului Vrancea; 

- Ședința Colegiului Prefectural al județului Vrancea; 

- Ședința  Comisiei județene Vrancea pentru aplicarea legilor fondului funciar ; 
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 Agenda Prefectului județului Vrancea a cuprins pe parcursul anului 2020 și 

participarea în calitate de reprezentant al Guvernului României  la o serie de 

evenimente  cu ceremonial militar, depunere de coroane și  susținerea de alocuțiuni  : 

 24 ianuarie 2020  - Ziua Unirii Principatelor Române 

 29 aprilie 2020    - Ziua Veteranilor de Război 

 9 Mai 2020- Ziua Independenței de Stat a României 

 6 Iunie 2020- Ziua Eroilor 

 26 iunie 2020- Ziua Drapelului 

 20 iulie 2020  -Comemorarea luptelor de la Mărăști 

 29 iulie 2020   - Ziua Imnului Național 

  6 August 2020- Celebrarea victoriilor din Primul Război Mondial de la Mărășești 

  25 Octombrie 2020 – Ziua Armatei Române 

 1 Decembrie 2020 – Ziua Națională a României 

 22 Decembrie 2020–Ziua  Eroilor Revoluției Române din 1989 

 
 

2. Comunicate de presă, alocuțiuni 

 

Referitor la atribuțiile de promovare a imaginii prefectului și a instituției prefectului, 

prin organizarea de evenimente  de natură să informeze opinia publică și mass media,  

Cancelaria prefectului  a desfășurat următoarele acțiuni : 

 A emis  286 de buletine informative privind pandemia de Covid-19 

 A întocmit 247 de  sinteze mass –media (revista presei) 

 A întocmit  6 alocuțiuni pentru evenimentele /manifestări 

 A redactat 39 de comunicate de presă privind activitatea Comitetului Județean  

pentru Situații de Urgență. 

 A redactat 8 comunicate de presă privind alegerile pentru autoritățile 

administrației publice locale din 27 septembrie 2020 și pentru alegerea Senatului 

și Camerei Deputaților din decembrie 2020. 

 A soluționat   23 de  cerereri de acreditare a reprezentanților mass-media. 

 A organizat 4 conferinte de presă pe subiecte din domeniul social, economic , 

cultural și electoral. 

 

   Aceste acțiuni au  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). 
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Promovarea evenimentelor a fost realizată și prin intermediul paginii de facebook a 

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

Prefectului-Vrancea. 

   Metodele de promovare imediată sau în timp real a informațiilor de interes național 

și județean pe pagina de facebook a Instituției Prefectului județului Vrancea, a avut ca 

efect: 

 creșterea numărului de persoane care au apreciat  pagina  instituției de la 120 la 

5321 de persoane. 

 creșterea numărului de persoane care urmăresc pagina instituției de la 147 la 

5444 de persoane. 

 

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

cuprinse pe site-ul Instituției Prefectului județul Vrancea, 

www.vn.prefectura.mai.gov.ro, precum și a mentenanței acestuia. 

La  solicitarea Biroulul Electoral Județean au fost create : 

 pagină dedicată informațiilor privind alegerile pentru  autoritățile administrației 

publice locale din 27 septembrie 2020 ; 

 pagină dedicată informațiilor privind alegerile pentru Senat și Camera Deputaților 

din decembrie 2020 

La solicitarea ministerelor de resort și a organismelor și structurilor centrale 

înființate în scopul combaterii epidemiei de Covid-19 au fost create pe site-ul Instituției 

Prefectului Vrancea: 

 pagină informativă dedicată pandemiei de Covid-19; 

 pagină informativă dedicată Strategiei naționale de vaccinare împotriva virusului 

Sars Cov-2 (ROVACCINARE) 

 

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. 

 

https://www.facebook.com/Institutia-Prefectului-Vrancea
https://www.facebook.com/Institutia-Prefectului-Vrancea
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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 

(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 
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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. 

 

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; 
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- 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; 

- 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 – 4.086 hotărâri verificate din care 3.842 

hotărâri adoptate de consiliile locale și 244 de către Consiliul județean Vrancea 

1. b Număr de dispoziții verificate – 20.030 dispoziții 

1. c Număr acte intrate în procedură prealabilă – 72 acte administrative intrate 

în procedură prealabilă din care 40 hotărâri și 32 dispoziții 

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

 

2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate 

la Instituția Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la 

fața locului 

- a fost efectuată o acțiune de control în data de 27.11.2020, în urma căreia 

au fost dipuse măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate 
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3. Instruirea secretarilor unităților administrativ – teritoriale. 

Tematică. 

- Numărul întâlnirilor 

A fost organizată 1 ședință de îndrumare a secretarilor și primarilor 

unităților administrativ teritoriale și ținând cont și de faptul că, în contextul 

situaţiei determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, au fost 

impuse măsuri deosebite pentru evitarea riscului epidemiologic și 

necesitatea asigurării protecției funcționarilor publici din cadrul Serviciului, 

îndrumare a secretarilor și primarilor unităților administrativ teritoriale s-a realizat 

permanent, prin corespondența purtată, odată cu comunicarea rezultatului exercitării 

controlului de legalitate, fiind realizate 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). 

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

cooperare profesionist, eficient şi responsabil între autorităţile locale şi instituţia 

prefectului; 

3. Un obiectiv important în legătură cu îndrumarea secretarilor generali ai 

unităților administrativ teritoriale l-a constituit buna desfășurare și organizare a 

alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, precum și pentru alegerea 

Senatului și Camerei Deputaților, alegeri care au avut loc în anul 2020. 

A fost asigurată o legătură permenante cu secretarii generali ai UAT pentru 

îndeplinirea cu responsabilitate a atribuțiilor ce reveneau unităților administrativ 

teritoriale în organizarea scrutinurilor sus amintite, precum și organizarea instruirilor 

care au avut loc prin intermediul mijloacelor electronice. 

De asemenea, a fost asigurată o îndrumare eficientă referitoare la constituirea 

consiliilor locale. 

În acest sens, Instituția Prefectului a pus la dispoziția secretarilor unităților 

administrativ teritoriale Ghidul privind ceremonia de constituire a consiliilor locale.  
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- 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 

celorlalte acte normative de către autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile 

publice deconcentrate, la nivelul judeţului a fost înaintat un număr de 8 circulare. 

 

4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești 

 

Sunt în curs de soluționare un număr de 332 dosare având ca obiect legile 

reparatorii (fond funciar). 

 

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

normativ 

 

În anul 2020 au fost emise 555 ordine, din care: 

- 388 ordine cu caracter individual; 

- 0 ordine cu caracter normativ 

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

- 131 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); 

- 10 ordine privind constituirea comisiilor mixte de verificare 

 

6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină 

In cursul anului 2020 pe rolul Comisiei de disciplină judeţeană pentru analizarea 

şi propunerea modului de solutionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor 

Unitaţilor administrativ-teritoriale, au fost înregistrate următoarele un număr de 4 

sesizări. 

In baza art. 29 alin. (1) din H.G. nr. 1344/2007, documentele care au stat la 

baza formulării sesizărilor au fost verificate de membrii comisiei împreună cu 

președintele acesteia și au stabilit în unanimitate, că toate cele 4 sesizări se circumscriu 

sferei legale de competență a comisiei de disciplină. 

Astfel că, potrivit art. 34 alin. (1-2) și art. 35 alin.  (1-2), secretarul comisiei s-a 

ocupat de respectarea procedurii privind convocarea membrilor, a funcționarilor publici 

sesizați dar și a persoanelor care au formulat sesizările.  
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Fiind îndeplinite toate condițiile privind audierile, au avut loc o serie de ședințe 

de lucru, unde au fost analizate toate mijloacele de probă, pentru fiecare sesizare, 

astfel că potrivit art. 47 din  H.G. nr. 1344/2007, comisia de disciplină a propus 

următoarele măsuri: 

 2 propuneri pentru ”Diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o 

perioadă de 1 lună 

 1 propunere pentru ”Mustrare scrisă” 

 Primarul unei UAT a depus la comisia de disciplină o solicitare de 

retragere a plângerii. 

 

7. Activitatea desfășurată de Comisia județeană de atribuire 

denumiri 

Comisia judeţeană de atribuire de denumiri, reorganizată prin Ordinul prefectului 

nr.39/2020, s-a întrunit în 4 şedinţe. 

Au fost emise 6 avize favorabile de atribuire/schimbare de denumiri, după 

cum urmează:  

- 5 pentru denumiri de străzi;  

- 1 pentru schimbarea denumire școală;  

Au fost emise și 2 avize nefavorabile pentru atribuire denumire străzi. 

 

8. Activitatea de contencios administrativ 

Funcţionarii publici din cadrul serviciului au asigurat reprezentarea instituţiei într-

un număr total de 27 de dosare înregistrate pe rolul instanţelor de contencios 

administrativ şi fiscal. 

 

D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

 

1. Aplicarea legilor fondului funciar 

- Pe parcursul anului 2020, Comisia județeană de fond funciar Vrancea s-a întrunit 

într-un număr de 8 ședințe; 

- Pe parcursul anului 2020, Comisia județeană de fond funciar Vrancea a adoptat 

un număr de 196 hotărâri; 

- Au fost emise un număr de 7 ordine ale prefectului privind constituirea dreptului 

de proprietate persoanelor îndreptățite; 

- Pe parcursul anului 2020, Comisia județeană de fond funciar Vrancea a emis un 

număr de 39 de titluri de proprietate; 

- Au fost soluționate un număr de 131 de petiții privind punerea în aplicare a 

actelor normative cu caracter reparatoriu. 
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 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 derulată în anumite domenii de interes 

pentru viața socio-economică a județului. Pe baza acestor rapoarte au fost redactate 

informări ce au fost inaintate prefectului (informare cu privire la responsabilitățile 

Instituției Prefectului, IPJ, IJJ și ISUJ stabilite prin Planul general de măsuri pentru 

creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și asigurarea climatului de ordine publică 

pe timpul sezonului estival (17.06.-14.09.2020), informare cu privire la activitatea 

desfășurată la nivelul Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție 

Județean Vrancea pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale asociate din 

exploatarea, transportul, deținerea, depozitarea și comercializarea materialelor 

lemnoase, informare privind activitatea de gestionare a deșeurilor la nivelul județului,  

Instrumentul de lucru formalizat în anul 2019 prin Hotărârea Colegiului Prefectural 

nr. 5/17.04.2019 care constă în transmiterea unor informări cu privire la acțiunile 

desfășurate și care au impact major asupra stării socio-economice a fost utilizat și pe 

parcursul anului 2020.  

Pe baza acestora au fost întocmite informări transmise prefectului, cu ar fi 

(informare referitoare la măsurile întreprinse în vederea aplicarii prevederilor O.U.G. 

nr.30/21.03.2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, modificata si 

completata prin O.U.G. nr.32/30.03.2020  în luna martie, informare privind activitatea 

desfășurată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspectie Socială Vrancea și Agenția 

Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea ca urmare a stabilirii unor măsuri 

în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,  

La inițiativa prefectului, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, prin Hotărârea nr. 4/27.05.2020 a fost 

aprobată propunerea cu privire la prezentarea unei informări, de către conducătorii 

instituțiilor cu reprezentare în Colegiul Prefectural, cu privire la măsurile luate pentru 

prevenirea/limitarea infectării cu noul coronavirus SARS-CoV-2. 
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Probleme semnalate: 

- dotarea insuficientă, în primele etape ale perioadei analizate, cu materiale şi 

echipamente de protecţie în contextul pandemiei COVID-19 și dificultăți în 

achiziţionarea şi asigurarea cu materiale şi echipamente de protecţie specifice 

personalului propriu din cauza lipsei stocurilor de pe piaţă; 

- complexitatea şi volumul foarte mare de informaţii / activităţi specifice, 

necesare a fi gestionate, într-un timp foarte scurt, în condiţiile în care, problematica 

apărută a avut un caracter de noutate; 

- lipsa unui spaţiu adecvat funcţionării Centrului Judeţean pentru Coordonarea şi 

Conducerea Intervenţiei Vrancea, în contextul distanţării sociale; 

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea îşi desfăşoară activitatea în spaţii 

improprii care nu permit efectuarea triajului epidemiologic, precum şi păstrarea 

distanţării necesare; 

- diminuarea numărului de salariați, ca urmare a infectării cu virusul SARS-CoV-2 

și implicit a izolării la domiciliu a colegilor cu care aceștia au intrat în contact, în special 

la nivelul instituțiilor implicate direct în gestionarea cazurilor suspecte/confirmate; 

- declararea neconstituţională a prevederilor art. 28 din OUG 1/1999 a constituit 

o vulnerabilitate în activitatea forţelor de ordine; 

- creşterea timpului alocat relaţiei cu publicul pentru acordarea de informaţii 

necesare soluţionării diferitelor speţe si micşorarea timpului disponibil pentru 

procesarea dosarelor, mulţi dintre beneficiari fiind în imposibilitatea de a transmite 

documentele necesare în format electronic; 

-transmiterea de către persoanele fizice sau juridice a aceloraşi documente pe 

mai multe canale de comunicare (mail, fax, poștă) și înregistrarea dublă sau triplă a 

acestora. 

-imposibilitatea desfașurării activității profesionale la domiciliu ca urmare a 

faptului că sunt utilizate programe informatice care nu pot fi accesate de la domiciliu, în 

condiţii de siguranţă informatică (ex. programul informatic SAFIR, de plată a beneficiilor 

sociale); 

-întârzieri în achiziţia de materiale pentru protectia salariaţilor (măști, mănuși), a 

materialelor destinate igienei personale și a dezinfectanților având în vedere ca 

deschiderile de credite se efectuează dupa data de 20 a fiecărei luni, iar produsele se 

livrează doar după plata facturii. 

 Propuneri 

-necesitatea actualizării procedurilor operaţionale, de proces și de sistem, prin 

stabilirea unor metodologii și instrumente de lucru adaptate unor situații de urgență sau 

de avarie similare cu cele prezente, care să fie accesate în astfel de situații, cum ar fi: 
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comunicare on-line, campanii de informare on-line, eliminarea unor documente, 

asumarea prin declaraţii pe proprie răspundere, activarea unor linii telefonice dedicate; 

-îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale, în vederea asigurării unei abordări 

unitare a măsurilor şi acţiunilor specifice, în sistem integrat, şi a coordonării 

componentelor Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

gestionarea profesionistă şi eficientă a situaţiilor de urgenţă prin aplicarea procedurilor 

pe tipuri de riscuri şi a Concepţiei specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea 

şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă;  

-continuarea procesului de profesionalizare şi perfecţionarea pregătirii de 

specialitate a personalului; 

-constituirea unor stocuri minime de materiale şi echipamente specifice unor 

astfel de tipuri de risc, în vederea asigurării misiunilor încredinţate, în condiţii de 

maximă siguranţă şi protecţie a personalului, în special a personalului de intervenţie; 

-consolidarea caracterului proactiv al activităţii de prevenire, prin îndrumarea şi 

controlul autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi operatorilor economici, 

privind îndeplinirea atribuţiilor pentru creşterea gradului de securitate şi siguranţă a 

cetăţeanului; 

-utilizarea de către instituții a platformei PCUe (Punctul de Contact Unic 

Electronic) pentru transmiterea/recepționarea documentelor (necesită înrolarea 

instituțiilor în platformă și încărcarea unor proceduri specifice pentru 

depunerea/primirea documentelor); 

-pentru achiziţiile urgente de bunuri și servicii, deschiderea de credite să se 

realizeze în termen de 2 zile de la solicitarea scrisă transmisă instituției coordonatoare. 

 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. 

Un element care diminuează eficacitatea activității de conducere și monitorizare 

a serviciilor publice deconcentrate îl reprezintă, în continuare,  faptul că 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”.  

 

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 2020 în conformitate cu procedura operațională aplicabilă. În temeiul art. 254, lit 

b) din OUG 57/2019 privin Codul administrativ, au fost emise 8 avize asupra situațiilor 
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privind execuția financiară la data de 31.12.2019 și alte 16 avize la trimestriale. Au fost 

emise, de asemenea 3 avize asupra bugetului serviciilor publice 

 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. 

 

1. Activitatea Colegiului Prefectural 

 

 

 Colegiul Prefectural Vrancea a fost reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 

170/30.04.2020, ca urmare a adresei Ministerului Afacerilor Interne nr. 

12905/27.04.2020, cu privire la stabilirea unui sistem unitar a modului în care sunt 

reprezentate serviciile publice deconcentrate și celelalte organe ale administrației 

publice centrale la nivelul colegiului prefectural. 

 Membri ai acestui organism sunt conducătorii a 11 servicii publice 

deconcentrate, în timp ce conducătorii a 18 de instituții publice au statut de 

invitat permanent. 

 Colegiul Prefectural Vrancea s-a întrunit, în 11 ședințe, în cadrul cărora 21 de 

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

- Plan de acţiuni pe anul 2020 pentru realizarea în judeţul Vrancea a obiectivelor 

cuprinse în Programul de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 

22/2019. 

- Informare cu privire la activitățile și acțiunile desfășurate la nivelul 

Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea pentru diminuarea riscului rutier pe 

sectoarele de drum național, în special pe DN2-E85 și DN 2D, de pe raza județului 

Vrancea și în proximitatea unităților de învățământ. 

- Analiza activităților de asigurare/restabilire a ordinii publice la nivelul județului 

Vrancea, desfășurate de Inspectoratul de Jandarmi Județean în anul 2019. 

- Analiza situației operative la nivelul zonei de competență a Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență al județului Vrancea, pe anul 2019. 

- Informare cu privire la măsurile întreprinse la nivelul Inspectoratul Școlar 

Județean Vrancea pentru continuarea procesului de învățare pe perioada suspendării 

cursurilor, precum și pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în 

unitățile de învățământ, în contextul organizării și desfășurării activităților la care vor 

participa elevii în unitățile de învățământ preuniversitar.  
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- Raport privind acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate 

cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localitățile din 

județul Vrancea, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari. 

- Reciclarea-obligație și utilitate. Analiza nivelului de colectare separată a 

deșeurilor reciclabile la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Vrancea. 

- Importanța protejării biodiversității județului Vrancea. Informare cu privire la 

acțiunile desfășurate la nivelul Agenției de Protecția Mediului în vederea protejării 

biodiversității.   

- Informare cu privire la modul de desfășurare a activității la nivelul instituțiilor cu 

reprezentare în Colegiul Prefectural Vrancea, pe perioada stării de urgență și a stării de 

alertă instituite pentru prevenirea/limitarea răspândirii COVID-19. 

- Informare cu privire la 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 data de 

30.06.2020. 

- Raport cu privire la modul de îndeplinire a obiectivelor Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Vrancea, respectiv realizarea veniturilor bugetare la nivel programat 

şi creşterea calităţii serviciilor destinate contribuabililor. 

- Raport referitor la stadiul realizării acțiunilor din Planul pe anul 2020 pentru 

îndeplinirea, în judeţul Vrancea, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, la 

data de 30 iunie a.c. 

- Informare cu privire la măsurile dispuse la nivelul Inspectoratului Școlar 

Județean, în vederea începerii în condiţii optime a anului şcolar 2020-2021. 

- Raport cu privire la acţiunile de control și prevenire în domeniul relaţiilor de 

muncă raportate la legislaţia incidentă și la politicile și strategiile adoptate la nivel 

naţional. 

- Analiza gestiunii beneficiilor de asistență socială acordate în anul 2020 în județul 

Vrancea. 

- Stadiul realizării Programului de Ocupare a Forței de Muncă 2020, la nivelul 

Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea. 

- Raport de activitate al Casei Județene de Pensii Vrancea. 

- Starea infracțională și contravențională în pădurile de stat administrate de 

Direcția Silvică Vrancea. Măsuri pentru reducerea presiunii asupra pădurilor. 

- Informare cu privire la realizarea programului de împăduriri prin ocoalele silvice, 

crearea de perdele forestiere de protecţie şi împădurirea terenurilor degradate inapte 

exploataţii lor agricole în contextul regenerării şi creşterii suprafeţei fondului forestier. 

- Raport cu privire la acțiunile întreprinse la nivelul Filialei Teritoriale de 

Îmbunătățiri Funciare Vrancea, pentru refacerea şi extinderea sistemului de irigaţii. 
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- Informare privind derularea campaniei agricole, a producţiilor obţinute, 

însămânţarea culturilor de toamnă și implementarea schemelor de ajutor de minimis, la 

nivelul județului Vrancea. 

- Informare cu privire la activitatea de certificare finală a calităţii seminţelor şi 

materialului săditor în vederea comercializării, desfășurată la nivelul Inspectoratul 

Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor Vrancea. 

- 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.  

- Plan de măsuri și acțiuni sanitare veterinare ce vor fi întreprinse în județul 

Vrancea pentru protejarea sănătății și siguranței cetățenilor în perioada premergătoare 

Sărbatorilor de iarnă. 

- Informare cu privire la stadiul înregistrărilor sistematice ale imobilelor în județul 

Vrancea. 

 Colegiul Prefectural Vrancea a adoptat 6 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: 

Având în vedere contextul socio-economic creat prin: 

o instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prin Decretul 

Președintelui României nr. 195/2020, prelungită ulterior prin Decretul Președintelui 

României nr. 240/2020; 

o declararea stării de alertă pe teritoriul României, în temeiul Legii 55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19, prin HG 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID, 

aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, prelungită ulterior prin HG 

476/2020, HG 553/2020, HG 668/2020, HG 782/2020, HG 856/2020, HG 967/2020 și 

HG 1065/2020;  

activitatea Comisiei de Dialog Social din județul Vrancea a fost suspendată începând cu 

data de 16.03.2020. 

In anul 2020, Comisia pentru Dialog Social s-a întrunit în 2 ședințe lunare, în 

urma cărora au fost întocmite rapoarte ce au fost înaintate secretarului de stat cu 
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atribuții în domeniul dialogului social din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale/ 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

Tematica abordată în cadrul ședințelor de dialog social: 

 Raport asupra activității Comisiei de dialog social din județul Vrancea în anul 

2019 

 Propunerea tematicilor care vor fi abordate în anul 2020 în cadrul dialogului 

social  

 Mediatizarea oportunităților oferite de învățământul profesional și învățământul 

dual în rândul elevilor de gimnaziu din mediul rural 

 Diverse:  

o Topul firmelor mici și mijlocii  

o Diseminarea informațiilor privind măsurile de prevenire și diminuare a 

risipei alimentare 

o Informare asupra activității consiliilor consultative de la ITM și AJOFM 

o Informare succintă asupra activității desfășurate de SC CASA ROMÂNĂ DE 

COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA SA, la nivelul județului Vrancea 

 

Problemele punctuale pe care le-au semnalat partenerii sociali începând cu data 

menționată nu au necesitat întrunirea plenului comisie și s-au soluționat prin întâlniri cu 

aceștia, cu participare limitată. 

Chiar dacă nu au avut loc întruniri ale comisiiei în plenul său, serviciile publice 

deconcentrate au venit cu promptitudine în întâmpinarea solicitărilor partenerilor sociali 

(AJFP prin asistența de specialitate acordată permanent agenților economici, AJPIS și 

AJOFM prin implementarea măsurilor de sprijin pentru angajații și angajatorii afectați în 

urma pandemiei Covid, ITM prin asistență pentru implementarea măsurilor de protecție 

la locurile de muncă etc.) 

 

  - Numărul partenerilor sociali, membri ai Comisiei de Dialog Social 

Partenerii sociali, membri ai Comisiei de Dialog Social, sunt în număr de 8, astfel:  

- 2 reprezentanți ai organizațiilor patronale: Uniunea Generală a Industriașilor din 

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

– CNIPMMR, Confederația Uniunea Patronatelor din România - BUSINESS 

ROMÂNIA al cărui reprezentant a fost cooptat în rândul membrilor Comisiei de 

dialog social din județul Vrancea începând cu data de 12.03.2020; 

- 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. 
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 Situația prezenței partenerilor sociali la ședințele Comisiei de dialog social din 

județul Vrancea în anul 2020 este: 

 

Partener 

social 
BNS 

CSN 

Cartel 

ALFA 

CNSLR 

Frăția 
CSDR 

CSN 

Meridian 
CNPIMM UGIR 

BUSINESS 

ROMÂNIA 

Prezență/ 

nr. total 

ședințe 

2/2 1/2 0/2 0/2 2/2 2/2 1/2 0/2 

  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 2020 nu s-au înregistrat acțiuni de protest în județul 

Vrancea. 

   
 

4. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice 

 Componența Comitetului a fost actualizată prin Ordinul Prefectului nr. 

104/20.02.2020. În luna februarie a avut loc ședința Comitetului Consultativ de dialog 

civic pentru problemele persoanelor vârstnice având ca temă 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 2020. 

Începând din luna martie, având în vedere prevederile art.6 din Hotărârea 

Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri 

suplimentare de combatere a noului Coronavirus, precum ți faptul că persoanele 

vârstnice sunt cele mai expuse la infestare, prin adresa nr. 3353/11.03.2020 Instituția 

Prefectului județului Vrancea a comunicat membrilor comitetului faptul că activitatea 

acestui organism se suspendă. 

Membrilor li s-a comunicat disponibilitatea de a da curs oricăror probleme 

urgente care nu suportă amânare.  

 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; 
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-Uniunea Judeţeană a Pensionarilor Vrancea; 

-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. 

 

 

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.  

 Stadiul conformării în rândul localitaților din județul Vrancea se prezintă astfel : 

 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 

-16 localități care nu beneficiază de acest serviciu, dar dintre acestea, 3 nu 

înregistrează 2.000 l.e. (Boghești, Spulber) 

-52 localități care beneficiază de acest serviciu, astfel: 

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

-23 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 

-53 localități care nu beneficiază de acest serviciu, dar dintre acestea, 3 nu 

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

-10 localități care beneficiază de acest serviciu, astfel: 



                   ROMÂNIA 

      
 
 
 
      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA 

_____________________________________________________________________________ 

44 

 

-6 localități cu un procent mai mic de 50% de populație racordată 

-4 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 unei analize  efectuate la nivel județean în anul 2019  a fost întocmită 

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”.  

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

În continuarea demersurilor începute în anul precedent, în anul 2020 ca urmare a 

solicitării ”TRANSGAZ” S.A. au fost comunicate o serie de date necesare corelării 

proiectelor de dezvoltare a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale cu specificul 

județului Vrancea 

 
 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 2020 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.  

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

stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, în anul 2020, Comitetul Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea s-a întrunit în 82 de şedinţe, dintre care 2 

ordinare şi 80 extraordinare. 
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 Principalele tipuri de risc gestionate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Vrancea, pe parcursul anului 2020, au fost: 

- fenomenele hidrometeorologice periculoase;  

- alunecări de teren; 

- secedă pedologică; 

- pandemie COVID-19. 

 Manifestarea acestor tipuri de risc au condus la producerea de pagube la nivelul 

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

operative. În baza acestor rapoarte operative, comisiile mixte numite prin Ordin al 

Prefectului s-au deplasat în teren, ocazie cu care au fost încheiate 58 procese verbale  

privind constatarea şi evaluarea pagubelor, astfel: 43 procese verbale de constatare 

și evaluare a pagubelor – fenomene hidrometeorologice periculoase, 14 procese 

verbale privind validarea proceselor verbale de constatare a pagubelor produse la 

culturile agricole urmare a fenomenelor meteorologice periculoase şi 1 proces verbal 

de constatare și evaluare a pagubelor produse în urma alunecărilor de teren. 

 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, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi secetei hidrologice, în judeţul 

Vrancea şi 2 rapoarte de sinteză cu evalurea pagubelor la culturile agricole, asociate 

fenomenului de secetă pedologică, în judeţul Vrancea. 

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

meteorologice periculoase 8 podeţe, 0,82 km drumuri judeţene, 11,068 km drumuri 

comunale, 55,853 km străzi/ulițe, 1 km drum forestier, 1 construcție hidrotehnică, 1200 

m eroziune maluri, precum și 72.962 ha suprafața agricolă cultivată. 

 În acest context, Instituția Prefectului – Județul Vrancea a promovat un proiect 

de Hotărâre de Guvern pentru alocarea sumei de 8.419.000 lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru 

refacerea lucrărilor de infrastructură  de interes judeţean şi local din judeţul Vrancea, 

afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din luna iunie 2020. 

 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 2020; 
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- 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  2020 – 2021. 

- Planul de măsuri/acțiuni pentru creșterea capacității de gestionare a crizei 

generate de pandemia de COVID-19, la nivelul județului Vrancea. 

- 21 de Planuri de măsuri stabilite pentru confirmarea evoluției focarului de 

Pestă Porcină Africană, în localităţile: Focșani, Răcoasa, Vânători, Mărășești, 

Străoane (2), Tătăranu (3), Dumbrăveni (2), Odobești, Gugești, Vidra, 

Sihlea, Fitionești, Liești -  județul Galați, Sascut – județul Bacău, Broșteni, 

Jariștea și Nistorești. 

- avizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor actualizat pe anul 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 227 hotărâri, din care 128 pentru gestionarea pandemiei COVID-19. 

 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 89 de 

ordine, acestea vizând în principal: 

- 8 ordine pentru actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Vrancea; 

- 6 ordine pentru actualizarea componenței Centrului Local de Combatere a 

Bolilor Vrancea; 

- 20 ordine pentru convocarea comisiilor de evaluare în vederea întocmirii 

dosarelor de despăgubire a proprietarilor de suine diagnosticate cu pesta 

porcină africană sau cu alte boli; 

- 33 ordine pentru constituirea unor comisii de validare a pagubelor în 

agricultură;  

- 19 ordine pentru constituirea unor comisii de validare şi evaluare a 

pagubelor asupra infrastructurii;  

- 1 ordin privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, 

funcționarea, atribuțiile și dotarea Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență; 

- 1 ordin pentru aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de 

urgență pe anul 2019; 

- 1 ordin privind verificare a modului de salubrizare a cursurilor de apă; 
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 Pe parcursul anului 2020 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 31 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 42 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 19 gospodării din 13 localități, 

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

confirmat în cadrul a 4 fonduri de vânătoare la porcii mistreți. 

Acțiunile întreprinse și măsurile dispuse în contextul gestionării pandemiei 

generată de noul Coronavirus SARS-CoV-2 au vizat mai multe direcții de acțiune: 

 măsuri adoptate la nivelul localităților care au depășit nivelul incidenței cazurilor 

într-o perioadă de referință de 14 zile 

Prin 72 de hotărâri ale CJSU și în urma celor 20 de ședințe ale Grupului de 

coordonare, au fost adoptate măsuri care au vizat verificarea modului în care sunt puse 

în aplicare restricțiile impuse, la nivelul localităților, atât prin planurile de măsuri proprii 

la nivel județean, cât și cele prevăzute în actele normative (hotărâri de Guvern și ale 

CNSU). Au fost întreprinse 1125 de acțiuni de verificare. 

Prin Hotărârea CJSU nr.111/ 08.10.2020 s-a stabilit Planul de acțiuni pentru 

eficientizarea capacității de gestionare a situației în localitățile unde rata de incidență a 

cazurilor de COVID-19 este mai mare de 1,5/1000 de locuitori. 

Prin Hotărârea CJSU nr.140/ 21.10.2020 s-a stabilit Planul de acțiuni pentru 

eficientizarea capacității de gestionare a situației în localitățile unde rata de incidență a 

cazurilor de COVID-19 este mai mare de 3/1000 de locuitori. 

Măsurile adoptate prin cele două hotărâri au vizat:    

      1. acțiuni concrete în domeniul controlului, derulate de instituțiile implicate 

în getionarea situației;            
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                2. întărirea capacității de management a autorităților publice locale și a 

instituțiilor cu atribuții în gestionarea pandemiei;      

                3. creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la importanța 

respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS CoV 2. 

Prin Hotărârile CJSU nr.132/16.10.2020, nr.143/23.10.2020 și 

nr.144/27.10.2020. au fost dispuse măsuri de prevenire și combatere a efectelor 

pandemiei, în conformitate cu prevederile HG nr.856/14.10.2020, pentru localitățile în 

care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 sau 

de 3/1000. 

Prin Hotararea CJSU nr.68/04.08.2020 - în toate UAT s-au instituit restricții 

privind programul de funcționare al agenților economici care desfășoară activități în 

spații special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, unde se desfășoară activități de 

preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice 

și nealcoolice, precum și activități de jocuri de noroc. 

În cadrul ședințelor Grupului de coordonare a capabilităților necesare privind 

măsurile de prevenire și control în contextul epidemiei de COVID, au fost analizate 

situațiile în care rata incidenței cazurilor confirmate a atins sau a depășit pragul pentru 

care se putea, la extrem, impune măsura carantinării (UAT Gura Caliței și UAT Păulești). 

Ca urmare a intensificării măsurilor de control derulate de către instituțiile cu 

atribuții în domeniu și prin intensificarea acțiunilor de informare, desfășurate cu sprijinul 

autorităților locale, s-a reușit evitarea instituirii măsurii carantinării, rata incidenței 

scăzând sub pragul critic. 

 măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor prin crearea cadrului organizatoric de 

cooperare interinstituțională 

Prin Ordinul Prefectului nr.244/03.07.2020, modificat prin Ordinul Prefectului 

nr.278/31.07.2020, s-au instituit acțiuni suplimentare de coordonare unitară la nivelul 

județului Vrancea a capabilităților necesare privind măsurile de prevenire și control în 

contextul epidemiei de COVID.  Grupul de coordonare s-a întrunit în ședințe cel puțin o 

dată pe săptămână pentru analiza evoluției epidemiologice la nivelul județului și al 

fiecărei localități. 

Centrul Județean de Conducere și Coordonare a intervenției a fost organizat și 

structurat pritr-un număr de 5 Hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență ( Hotărârea nr. 42/18.05.2020, Hotărârea nr. 48/26.05.2020, Hotărârea nr. 

54/25.06.2020, Hotărârea nr. 56/30.06.2020 și Hotărârea nr. 69/04.08.2020 

 organizarea și desfășurarea unor campanii de prevenire a răspândirii COVID 19 

În perioada instituirii Stării de urgență și a stării de alertă instituțiile implicate în 

combaterea răspândirii virusului au derulat campanii de informare, astfel, 72 de către 

I.P.J. VRANCEA și  1 de către  I.J.J. VRANCEA  
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La toate cele 73 de acțiuni au participat și reprezentanți ai D.S.P. Vrancea  - 

Instituția Prefectului a emis 276 comunicate referitoare la evoluția epidemiologică și 

recomandări către cetățeni   

 - 98 comunicate au fost emise  Instituția Prefectului în urma ședințelor CJSU    - 

8 campanii de informare au fost derulate de D.S.P. Vrancea care a avut și 360 de 

postări pe site-ul și pagina de Facebook și 100 de informări/comunicări transmise prin 

canalele audio/ video. 

 

 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 cooperare în cadrul  unor acțiuni comune ale instituțiilor cu atribuții în domeniul 

specific. 

Acțiunile au vizat : 

- Asigurarea ordinii publice pe durata manifestărilor organizate cu prilejul celebrării 

a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române și a celorlalte evenimente 

artistice, culturale și sportive organizate pe parcursul anului, in contextul dificil 

creat de răspândirea noului Coronavirus SARS – CoV – 2.; 

- Implementarea Planului de măsuri privind menținerea și asigurarea ordinii și 

siguranței publice, premergător și pe timpul desfășurării alegerilor locale și 

parlamentare. 

- Asigurarea ordinii publice pe perioada desfășurării examenelor naționale 

organizate de către Inspectoratul Școlar Județean; 

- 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.  



                   ROMÂNIA 

      
 
 
 
      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA 

_____________________________________________________________________________ 

50 

 

 

I.Relația cu minoritățile naționale 
 

1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de 
îmbunătățire a situației romilor 
 
Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru 

perioada 2015-2020, care are ca obiectiv principal incluziunea socio-economică a 

cetățenilor români aparținând minorității rome, este însoțită de planuri de acțiune 

pentru fiecare domeniu major de intervenție. 

    Prin Ordinele prefectului județului Vrancea nr.207 și 208/28.05.2020 au fost 

actualizate componența Grupului de Lucru Mixt pentru implementarea Strategiei 

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

Acțiuni de îndrumare organizate în domeniul normelor legale specifice: 

 a fost actualizată baza de date, la solicitarea Agenției Naționale pentru Romi, cu 

personalul din cadrul instituțiilor publice la nivel județean și local, care are ca 

atribuții îmbunătățirea situației romilor; 

 în cadrul ședinței Grupului de Lucru Mixt, din data din 20.02.2020, au fost 

prezentate rapoartele de progres pentru anul 2019 de către instituțiile implicate 

în realizarea Planului de măsuri pentru aplicarea H.G. 18/14.01.2015 și totodată 

s-a discutat despre manifestările organizate cu prilejul celor 164 de ani de la 

Dezrobirea Romilor; 

 diseminarea către toate UAT-urile a Programului de Dezvoltare locală (FRDS) – 

relansarea schemei de granturi mici “Acces la finanțe”; 

 informarea către organele reprezentative ale romilor la nivel județean, respectiv 

Partida Romilor Pro-Europa și UAT-uri,  a informațiilor referitoare la măsurile 

guvernamentale de limitare a extinderii epidemiei de coronavirus COVID-19; 

  având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de 

răspândirea coronavirusului COVID-19, am solicitat sprijin următoarelor UAT-uri: 

Focșani, Odobești, Mărășești, Vidra, Măicănești, Slobozia Bradului, Sihlea, 

Tâmboiești, Suraia, Vulturu, pentru familiile vulnerabile aflate în situații de risc, 

familii izolate și fără nici un fel de venit, esențiale în evitarea unei crize și mai 

accentuate pentru comunitățile marginalizate; 

 ca urmare a programului de asistență tehnică oferit de Comisia Europeană 

Guvernului României prin Serviciul de Sprijin pentru Reforme Structurale, am 

solicitat colectarea de date la nivel de județ, din partea autorităților cu atribuții 

specifice, pentru perioada 2015-2020. 
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  2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. 

Identificarea probelor și implicarea în rezolvarea acestora 

 

In contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, întâlnirile directe cu reprezentații etniei rome au fost suspendate. Pentru 

realizarea consultației cu cetățenii români aparținând minorității rome, s-a procedat la 

comunicare prin intermediul organizațiilor cărora le-am transmis pe e-mail informațiile 

necesare pentru îmbunătățirea situației rome. 

  Biroul Județean pentru Romi s-a implicat, în colaborare cu alte instituții cu 

atribuții în domeniu, în promovarea unor evenimente specifice precum : “Dezrobirea 

romilor din România”, astfel în ședința din data de 20 februarie 2020, doamna Costache 

Maria, a prezentat manifestările organizate cu prilejul celor 164 de ani de la Dezrobirea 

Romilor. 

 

 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 

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. Acesta a fost implementat în concordanță cu Dispoziția I.G.P.R.- Direcția 

Siguranța Școlară nr. 4.360.302/28.09.2020 referitoare la înaintarea grilei de indicatori 

privind activitățile și rezultatele obținute de către instituțiile care au atribuții și 

responsabilități cu privire la punerea în aplicare a prevederilor P.N.C.A. și la modalitatea 

de completare a acesteia  

 Planul Teritorial Comun de Acțiune a fost diseminat autorităților administrației 

publice locale și instituțiilor de învățământ din județ solicitându-se dispunerea măsurilor 
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necesare implementării PTCA și aplicării prevederilor Legii nr. 35/2007, modificată și 

completată care sunt în aria de competență a autorităților administrației 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 în lunile ianuarie și februarie 2020.  

 În cadrul celor 2 ședințe 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. 

Având în vedere contextul socio-economic creat prin: 

 instituirea stării de urgență pe teritoriul Romîniei, prin Decretul Președintelui 

României nr. 195/2020, prelungită ulterior prin Decretul Președintelui României 

nr. 240/2020; 

 declararea stării de alertă pe teritoriul României, în temeiul Legii 55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

prin HG 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID, 

aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, prelungită ulterior 

prin HG 476/2020, HG 553/2020, HG 668/2020, HG 782/2020, HG 856/2020, HG 

967/2020 și HG 1065/2020; 

activitatea didactică în județul Vrancea s-a desfășurat on-line începând cu data de 16 

martie 2020 și a fost restabilit modul de implementare a PTCA . 

Din data de 10 septembrie 2020, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. I/1842 din 

08.09.2020 s-a înființat o nouă structură independentă la nivelul Inspectoratului de 

Poliție Județean Vrancea, cu denumirea de Birou Siguranța Școlară 

În conformitate cu prevederile pct. 2.1 din P.T.C.A., au fost actualizate datele 

privind rețeaua unităților de învățământ preuniversitar la nivel județean (număr și tip de 

unitate de învățământ) și a fost identificată infrastructura existentă, privind siguranța 

școlară (mijloace de protecție și pază) 

Pentru îmbunătățirea climatului de siguranță școlară, în perioada analizată au 

fost desfășurate 2 campanii locale:  

 Siguranța dumneavoastră – prioritatea Poliției Vrâncene!”; 

 Siguranța școlară – prioritatea Poliției Vrâncene!”;   

Au fost realizate activități de prevenire în cadrul a 2 Planuri de măsuri, 5 Planuri de 

acțiune: 

 Planul teritorial 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 în judeţul Vrancea; 
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 Planul de măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a 

personalului didactic  precum şi pentru prevenirea și combaterea criminalității în 

zona centrelor universitare de pe raza județului Vrancea, în anul de învățământ 

2020-2021; 

 Plan de acțiune pentru verificarea gradului de siguranță rutieră conferit de 

autovehiculele special destinate transportului de elevi, Biroul Siguranță Școlară în 

colaborare cu Serviciul Rutier și Serviciul Ordine Publică, în perioada 09-10 

octombrie 2020; 

 Plan de acțiune pentru prevenirea fenomenului de absenteism școlar, pentru 

prevenirea consumului de alcool și tutun de către elevi, precum și pentru 

prevenirea și combaterea încălcării unor norme de conviețuire socială și de 

ordine public sau a unor activități desfășurate de agenții economici în incinta sau 

proximitatea unităților de învățământ, cu încălcarea prevederilor Legii nr. 

61/1991, O.U.G 28/1999 și a H.G.nr. 128/1994, Biroul Siguranță Școlară  în 

colaborare Serviciul Ordine Publică, în data de 10  octombrie 2020; 

 Plan de acțiune pentru verificarea gradului de siguranță rutieră conferit de 

autovehiculele special destinate transportului de elevi, Biroul Siguranță Școlară în 

colaborare cu Serviciul Rutier și Serviciul Ordine Publică, în perioada  22 – 23 

octombrie 2020; 

 Plan de acțiune pentru verificarea gradului de siguranță rutieră conferit de 

autovehiculele special destinate transportului de elevi, Biroul Siguranță Școlară  

în colaborare cu Serviciul Rutier și Serviciul Ordine Publică, în perioada  04-05 

noiembrie 2020; 

 Planul comun de acțiune privind verificarea tuturor unităților de învățământ 

preuniversitar și universitar și universitar pe linia respectării  prevederilor Legii 

333/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 

301/2012 cu modificările și completările ulterioare nr. 436374/04.11.2020 – 

Planul de acțiune privind modul de asigurare a unităților de învățământ cu pază 

fizică sau sisteme de protecție (camere video, alarmă), plan pază, analiză de risc 

la securitate fizică, perioada 09 noiembrie 2020 – 15 februarie 2021. 

 

În perioada de referință s-au organizat activități în cadrul următoarelor 

campanii/proiecte: 

 proiect educațional ”Alegeri sănătoase în situații de risc: despre droguri și 

violență!”; 

 proiect educațional ”Prevenirea și combaretea consumului de alcool, droguri și 

alte substanțe”; 

 proiect educațional ”Siguranță pentru viitor!”; 
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 campania ”Viață fără droguri - prevenirea consumului de droguri”; 

 campanie ”Liber și informat - prevenirea disparițiilor de minori și a riscurilor 

asociate: traficul de persoane și consumul de droguri”; 

 program educațional local ”Alege viața - siguranță rutieră”; 

 campanie ”Spune Nu Violenței domestice”; 

 campania Naţională „FII LIBER!” 

 campania locală ”Be safe online”, - parteneri Biroul Siguranță Școlară, 

Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, Agenția Națională 

Împotriva Traficului de Persoane - Centru Regional Galați, Centrul de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog Vrancea: 35 activități de prevenire cu elevii din 

mediul urban și rural; 

 

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 a fost constituită prin Ordinul Prefectului Județului Vrancea 

nr. 272/2017 și actualizată prin 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, în anul 2020 au 

fost organizate 2 întâlniri de lucru, ale Comisiei județene, la care au fost invitați 

reprezentanții APIA, factorii de decizie din învățământ și reprezentanții agenților 

economici furnizori. 

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

 Evidențierea și gestionarea stocurilor de produse rămase la agenții economici ca 

urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ. Inventarierea 

produselor s-a realizează de o comisie constituită prin Ordinul Prefectului 

județului Vrancea nr. 284/2020 în temeiul la art. 18 alin. (1) din HG 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Identificarea modalității de distribuire a produselor către copiii care studiază on-

line. În urma întâlnirii a fost elaborat și transmis către Ministerul Sănătății, 

Ministerul Educației, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul 

Afacerilor Interne memoriul nr. 12503/12.10.2020 prin care s-au adus la 

cunoștință o serie de aspecte referitoare la aplicarea Programului pentru şcoli al 

României în perioada 2017 – 2023, în județul Vrancea, în condițiile speciale 
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determinate de evoluția pandemiei COVID-19 și s-a solicitat elaborarea unor 

norme de implementare a programului pe perioada pandemiei. 

 

  

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   

 NU ESTE CAZUL 

 

2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării Programului de Guvernare la 
nivelul județului 

 
În conformitate cu prevederile art. 253 lit. b) coroborat cu art. 262, al. (1) din 

OUG 57/2019 privind Codul administrativ, a fost elaborat PLANUL JUDEȚEAN pentru 

îndeplinirea în judeţul Vrancea a obiectivelor cuprinse în Programul de 

guvernare în anul 2020, în temeiul Programului de Guvernare aprobat prin 

Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 

888/04.11.2019. 

Planul a fost structurat pe 22 de domenii de acțiune, care vizează 69 de acțiuni. 

Toate acțiunile au termen de finalizare data de 31.12.2020. 

Toate acțiunile cuprinse în Plan sunt de competența serviciilor publice și 

autorităților 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. 

 

 Domeniile de acțiune abordate în planul județean corespund unui număr de 13 

politici sectoriale cuprinse în Programul de Guvernare și sunt: 

 Întărirea democraţiei, statului de drept, ordinii şi siguranţei publice 

 Eficientizarea activităţii administraţiei publice 

 Realizarea programelor de investiții publice 

 Asigurarea serviciilor publice de calitate  

 Eficientizarea activității structurilor teritoriale ale MAI 

 Eficientizarea utilizării fondurilor publice  

 Dezvoltarea destinaţiilor turistice româneşti şi aducerea lor la nivelul mediu din 

UE  

 Asigurarea cadrului necesar dezvoltării mediului de afaceri  

 Îmbunătățirea continuă a infrastructurii de transport 
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 Dezvoltarea societăţii informaţionale  

 Implementarea politicilor publice în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 

 Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene  

 Implementarea de politici active de ocupare/stimulare a muncii 

 Implementarea de politici corecte şi eficiente vizând pensiile  

 Desfășurarea unui dialog social real şi eficient  

 Asistenţă socială îndreptată către nevoile reale ale beneficiarilor 

 Acces nelimitat la educație 

 Implementarea politicilor guvernamentale în domeniul tineretului 

 Implementarea politicilor guvernamentale în domeniul sportului 

 Creșterea accesului la servicii de calitate în domeniul sănătății 

 Implementarea politicilor naționale în domeniul mediului 

 Implementarea politicilor naționale în domeniul culturii 

 

Un număr de 7 acțiuni au fost suspendate din cauza condițiilor generate de 

pandemia COVID-19. Ele vizează în principal desfășurarea unor sesiuni de instruire. 

 

PLANUL JUDEȚEAN pentru îndeplinirea în judeţul Vrancea a 

obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare în anul 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. 3/2020 a Colegiului Prefectural Vrancea. 

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. 

Raportul asupra Stadiului îndeplinirii măsurilor din PLANUL JUDEȚEAN pentru 

îndeplinirea în judeţul Vrancea a obiectivelor cuprinse în Programul de 

guvernare în anul 2020  a fost prezentat în plenul Colegiului Prefectural și a fost 

aprobat prin Hotărârea nr. 5/2020 a acestui organism. 
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3. Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional 

Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

 Grupul de lucru pentru implementarea Ordonanței de Urgență nr. 84/2020 pentru 

stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional 

Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD a fost reorganizat prin Ordinul Prefectului 

nr. 231/23.06.2020. Prin acest act administrativ au fost angrenați ca responsabili ai 

procesului de recepție, respectiv distribuire a  celor 27840 pachete de igienă și a celor 

27851 pachete cu produse alimentare, angajați din cadrul instituției prefectului și ai 

unor servicii publice deconcentrate. 

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

pachetelor cu produsele de igienă și alimentare 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. 

 În vederea întocmirii cererii de rambursare, la solicitarea Ministerului Fondurilor 

Europene, au fost transmise documentele justificativ (listele de distribuire/uat pentru 

ambele categorii de ajutoare distribuite, procesele verbale de recepție, sintezele 

întocmite la nivelul tuturor uat, precum și sinteza pentru județul Vrancea). 

 În aplicarea OUG nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor 

de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete 

sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe 

nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările și 

completările ulterioare au fost recepționate 9289 de carduri. Acestea au fost distribuite 

către toate u.a.t. prin intermediul cărora beneficiarii au intrat în posesia cardurilor. 

 Pentru pregătirea aplicării prevederilor OUG nr. 133/2020 privind unele măsuri 

pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin 

educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional 

acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a 

acestora, cu modificările și completările ulterioare s-a procedat la întocmirea bazei de date 

cu potențialii beneficiari rezultând un număr de 10000 copii. 

. 
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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. 10/2020. 

În anul 2020 Comisia de monitorizare s-a întrunit în 2 întâlniri de lucru, în cadrul cărora 

s-au dezbătut următoarele: 

 Prezentarea draftului Chestionarelor de autoevaluare care vor fi completate de 

șefii structurilor 

 Prezentarea listei actualizate a activităților desfășurate în cadrul Instituției 

Prefectului jud. Vrancea 

 Stabilirea calendarului activităților ce vizează implementara SCIM în anul 2019: 

o Actualizare proceduri 

o Elaborare Program implementare SCIM 2019  

 Actualizare Registru de riscuri 

 Prezentarea draftului Situației sintetice a autoevaluării 

 Prezentarea proiectului Raportului prefectului asupra implementării SCIM la data 

de 31.12.2019 

 Prezentarea draftului Programului de dezvoltare a SCIM la nivelul 

Instituției Prefectului județului Vrancea în anul 2020 

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

fost completate chestionarele de evaluare aferente anului 2019 și au fost înaintate 

prefectului documentele necesare elaborării Raportului asupra sistemului de control 

intern/managerial la data de 31 decembrie 2019. 

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. 1446/04.02.2020 au fost transmise la M.A.I. Raportul anual asupra 

sistemului de control intern/managerial și Situația sintetică a rezultatelor  autoevaluării, 

întocmite în conformitate cu prevederile Ordinul Secretariatului General al Guvernului 
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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 2020 - 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 

Sunt 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.  Aceasta 

s-a realizat prin Ordinul Prefectului nr. 11/2020 

Registrul procedurilor a fost revizuit. În cuprinsul acestuia sunt codificate și înregistrate 

distinct procedurile de sistem, ce vizează întregul sistem de control intern managerial, 
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procedurile de proces, ce vizează procesele de lucru ce se desfășoară în cadrul 

instituției și procedurile operaționale, ce vizează funcțiile suport. 

La 31.12.2020, 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 

 

 Activitatea de audit  public intern din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului 

Vrancea s-a desfăşurat în anul 2020, în baza Planului de audit public intern anual, 

aprobat de către conducătorul instituţiei 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, care 

asigură supervizarea misiunilor de audit desfăşurate la nivelul entităţii, conform 

Normelor generale privind exercitarea activităţilor de audit public intern, aprobate prin 

Ordinul ministrului afacerilor interne 18/2015.  

 În anul 2020 auditorul a efectuat un număr de 4 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 verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative, 
contencios administrativ şi apostile-  Compartimentul  apostilări, autorizări, atribuire 
denumiri şi ordine prefect – domeniul auditat -apostilă. 

 
- 1  misiune de audit la  Serviciul verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative, 
contencios administrativ şi apostile-  Compartimentul verificarea legalitătii, a aplicării 
actelor normative şi  contencios administrativ – domeniul auditat - juridic. 
 
- 1 misiune de audit  la  Compartimentul administrativ şi Compartimentul financiar-
contabilitate - domeniul auditat- gestionarea activelor; 
 
- 1 misiune de audit  la  Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor - domeniul auditat – regim permise şi înmatriculări vehicule; 
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         Prin implementarea recomandărilor formulate de auditorul intern în urma derulării 

misiunilor de audit pe parcursul anului 2020, s-a reusit creşterea gradului de 

funcţionalitate a domeniilor auditate, eliminându-se disfuncţionalităţile identificate.       

Prin activitatea exercitată de auditorul public intern în anul 2020, 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 2020 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. 

 

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.  
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În anul 2020 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 2020 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 informații 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 care are acces la 

informații clasificate 

- Reactualizarea autorizațiilor pentru personalul ce are acces la informații 

clasificate 

- Reactualizarea documentațiilor 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  

- 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 documentațiilor pentru efectuarea testelor de securitate la SIC-

urile ce contin informații clasificate 

- Intocmirea documentaților ce contin proceduri in vederea implementării 

cerințelor minime de securitate instituite prin Ordinul MAI S226/2009  

- Obținerea anuală a Autorizației Provizorie de Operare pentru SIC-urile ce 

stochează si prelucrează informații clasificate  

- Intocmirea documentațiilor pentru operaționalizarea si funcționarea SIC 

SIOCWEB  

- Descărcarea lunară a log-urilor pentru SIC SIOCWEB 

- Efectuarea controalelor pe linia informațiilor clasificate conform graficului 

stabilit 
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- Efectuarea de instruiri al personalului ce are acces la informații clasificate 

în 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; 

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 
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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 

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. 
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La nivelul Serviciului public comunitar de paşapoarte 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 de Pașapoarte  

Principalii indicatori specifici realizaţi la nivelul Serviciului Public  Comunitar de 

Paşapoarte Vrancea pentru anul 2020 

 

   
        

Perioada 2020 

Total cereri de eliberare a paşapoartelor 
  din care : 

16804 

 cereri paşapoarte electronice 15420 

din care: - electronice primite la ghişeu 11191 

              - electronice  ambasadă 4229 

 cereri paşapoarte temporare 1070 

din care: - simple temporare 1066 

               -  temporare CRDS 4 

Total cereri de eliberare a paşapoartelor electronice CRDS 548 

Din care: - primite la  ghişeul serviciului 64 

                - primite  prin ambasadă 484 

Total comunicări CRDS întocmite către SPCJEP 286 

Total lucrări restabilire domiciliu în România 96 

Total comunicări actualizare  stare civilă 214 

Total paşapoarte eliberate  7747 

                                          - paşapoarte temporare  1088 

   din care : -  simple temporare 1084 

                    - temporare CRDS 4 

                                          - paşapoarte electronice  6680 

  din care : -  simple electronice 6628 

                  - electronice CRDS 52 



                   ROMÂNIA 

      
 
 
 
      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA 

_____________________________________________________________________________ 

67 

 

Total persoane cărora le-a fost suspendat de către instanţă 
dreptul la libera circulaţie în străinătate 

426 

Număr persoane depistate, date în urmărire generală sau 

locală  

 

30 

Număr adeverinţe liberă circulaţie 85 

Total comunicări arestaţi/decedaţi/accidentaţi  în străinătate 195 

Total persoane sancţionate contravenţional  205 

Valoarea amenzilor încasate 9550 

Paşapoarte temporare consumate 1093 

Paşapoarte temporare emise 1089 

Număr paşapoarte rebuturi cu defecte de fabricaţie 0 

Număr paşapoarte rebuturi tehnologice 4 

Număr paşapoarte rebuturi de emitere 0 

Număr etichete pe rolă defecte 0 

 
 Pe parcursul anului 2020, în activitatea desfăşurată la nivelul Serviciului Public  

Comunitar de Paşapoarte Vrancea  nu au fost întâmpinate probleme, aceasta 

înscriindu-se pe linia demersurilor întreprinse la nivel naţional în scopul prevenirii 

răspândirii infecţiei cu noul coronavirus şi fiind influenţată de evoluţia pandemiei.                                          

 

2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 

Înmatriculare a Vehiculelor 

Efectivul serviciului exercita atributiile ce-i revin conform actelor normative in 

vigoare cu privire la organizarea , coordonarea si desfasurarea activitatii de examinare 

a persoanelor in vederea obţinerii permisului de conducere, eliberarea certificatelor de 

înmatriculare si autorizaţiilor de circulaţie provizorie, eliberarea plăcilor cu numere de 

înmatriculare, precum si evidenta informatizata a conducătorilor auto si vehiculelor 

rutiere, întreaga activitate se desfasoara in interesul persoanei si al comunitatii , in 

sprijinul institutiilor statului, pe baza si in executarea legii, urmarindu-se transpunerea 

prevederilor si directivelor comunitare in domeniu si armonizarea normelor privind 

examenele de conducere la proba practica. 
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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 activitati desfasurate de lucratorii compartimentului in perioada 

01.01.2020-31.12.2020 si comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2019 sunt 

prezentate mai jos 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea Anul 2020 Anul 2019 

1 Candidați examinați  19402 22891 

2 Candidați examinați teorie 9575 10937 

3 Candidați admiși teorie  % 3429 

35,81% 

3746 

34,25% 

4 Candidați examinați proba 

practica 

9827 11954 

5 Candidați admiși proba practică  2635 

26,81% 

2417 

20,22% 

6 Permise de conducere emise 12706 15621 

7 Permise de conducere obtinute 

prin examen 

4285 4340 

8 Permise de conducere cu o nouă 

valabilitate administrativă 

6929 9407 

9 Permise de conducere duplicat 800 1070 

10 Permise de conducere 

preschimbate anterior 1995 

17 38 

11 Permise de conducere emise de 

autoritățile străine preschimbate 

675 766 

  

In prezent in evidenta informatizata a serviciului se găsesc un număr de 

123836 conducători auto. La aceştia se adauga posesorii de permise de conducere 

din evidenta manuala , respectiv 11430. In total la nivelul S.P.C.R.P.C.I.V. Vrancea 

avem in evidenta un număr de 135266 conducatori auto . 



                   ROMÂNIA 

      
 
 
 
      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA 

_____________________________________________________________________________ 

69 

 

 

2.2 Activitatea desfășurată pe linie de înmatriculare și evidență a 

vehiculelor  

 

In perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 si comparativ cu perioada similara din 

2019 , activitatea pe linia înmatriculării si evidentei vehiculelor rutiere se prezintă 

astfel : 

Nr. 

crt 

Denumire 01.01.2020/ 

31.12.2020 

01.01.2019/ 

31.12.2019 

1 Certificate de înmatriculare emise 19518 21923 

2 Inmatriculari 18556 20611 

3 Număr înscrieri 8447 9010 

4 Transcrieri 10109 11601 

5 Radieri -total 12703 15728 

6 Radieri cu scoatere din circulaţie 2594 4127 

7 Autorizaţii provizorii emise 10676 11683 

8 Anulare înmatriculare 2 2 

9 Certificate  

preschimbate/duplicate 

962 1312 

 

La data prezentului raport parcul auto din judeţul Vrancea este de 128.233 

vehicule fata de 121.299 vehicule in anul 2019, inregistrandu-se o creştere cu 6934 

unitati fata de perioada similara a anului trecut. 
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VII. COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII 

INTERNAȚIONALE 

 

Cooperarea cu organizațiile neguvernamentale 

 

 Pe parcursul  anului 2020, Instituția Prefectului județului Vrancea  a avut o bună 

cooperare interinstituțională, la nivel local  cu instituțiile publice deconcentrate cu 

structurile județene ale Ministerului Afacerilor Interne, cu autoritățile administrației 

publice locale  cât și la nivel central cu  cu instituțiile guvernamentale. 

 Astfel, în colaborare și cooperare cu Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea, Inspectoratul Județean de jandarmi 

Vrancea, Direcția de Sănătate Publică Vrancea, Inspectoratul Școlar  Județean Vrancea, 

Garda de Mediu-Comisariatul Județean Vrancea, Direcția Sanitar Veterinară și de 

Siguranța Alimentelor Vrancea, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Vrancea și Inspectoratului Teritorial de Muncă Vrancea au fost derulate toate activitățile 

generate de epidemia de Covid-19 la nivelul județului Vrancea, activități care au vizat 

măsuri de protecție a populației din județ, de implementare și respectare  a măsurilor 

din actele normative specifice, asigurarea  condițiilor epidemiologice pentru 

continuitatea activității în instituțiile și sectoarele economice importante din județ, 

implementarea programului POAD 2020 etapa a II a , activități specifice alegerilor 

pentru autoritățile administrației publice locale din 27 septembrie 2020 și a alegerilor 

pentru Senat și Camera Deputaților din decembrie 2020. 

 

 Sub aspectul cooperării interinstituțional  cu instituțiile guvernamentale centrale, 

în anul 2020 Instituția Prefectului județului Vrancea a găzduit vizite de lucru din partea: 

 Primului Ministru al României, domnul Ludovic Orban 

 Ministerului Sănătății prin prezența domnului ministru Nelu Tătaru 

 Ministerului Muncii și Protecției Sociale prin prezența doamnei ministru Violeta 

Alexandru 

 Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin prezența domnului 

ministru Ion Ștefan 

 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin prezenta domnului ministru 

Adrina Oros 

 Ministerul Educației prin prezența doamnei ministru Monica Anisie 

 Șefului Cancelariei Primului Ministru al României domnul Ionel Dancă 
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       Toate aceste vizite au avut drept scop  analiza situației economico-sociale a 

județului Vrancea,  vizitarea investițiilor aflate în derulare, identificarea investițiilor noi 

ce pot fi demarate în județ, sprijinirea sistemului sanitar la debutul epidemiei de Covid-

19. 

 

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. 

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 

fost actualizat Planul local de acț,iune 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 2020-2021. 

De asemenea a participat al elaborarea și implementarea proiectului Caravana 

Meseriilor, care a avut ca scop principal promovarea învățământului profesional tehnic 

și dual în rândul elevilor din clasa a VIII-a din mediul rural. 

 

 

Relații internaționale 

 

Instituția Prefectului județului Vrancea a fost implicată în organizarea si derularea 

vizitelor în județ ale ambasadorilor străini acreditați in Romania 

În acest contex se poate menționaorganizarea vizitei ambasadorului Statelor Unite 

ale Americii,Excelența sa, d-nul ADRIAN ZUCKERMAN ce a inclus: 

- vizita la Biblioteca județeană ,,Duiliul Zamfirescu,, –Aripa de literatură,  în limba 

engleză, din  Focșani Strada Mihail Kogălniceanu nr.13 cu participarea elevilor  olimpici 

și profesorilor; 

- întâlnire  cu oameni de afaceri din județul Vrancea la sediul Instituției Prefectului 

județului Vrancea din  Focșani, Strada Dimitrie Cantemir nr.1-Sala 11 parter. 

Pe parcursul anului 2020, datorită contextului epidemiologic de risc deosebit nu a 

existat posibilitatea de a iniția un număr mai mare de astfel de evenimente. 
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VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

 

În anul 2020 în toate unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul județului 
Vrancea au fost derulate proiecte de investiții, după cum urmează: 

 

Nr. crt. 
Nr. 

U.A.T 
Nr. 

proiecte 
Sursa de 
finanțare 

Valoarea 
contractelor de 

execuție încheiate 
mii lei 

4 50 78 PNDR 123.589 

5 7 14 POR 31.360 

6 4 4 POIM 70.431 

TOTAL 61 96  225380 

 
În aceeași perioadă Consiliul Județean Vrancea a avut în derulare proiecte de 

investiții finanțate din diverse surse, după cum urmează: 
 

Nr. crt. Nr. proiecte 
Sursa de 
finanțare 

Valoarea 
contractelor de 

execuție încheiate 
mii lei 

1 12 POR 302.499,566 

2 1 POIM 47.485 

3 1 POCA 3.949 

TOTAL 14  353.933,566 

 

 Informarea pe teme europene s-a realizat prin transmiterea de circulare către 

autorităţi locale și servicii deconcentrate și postarea de informații relevante pe site-ul 

instituției prefectului (24 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. 
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IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

 

1. Informare și relații publice  

- au fost soluționate un număr de 39 de petiții formulate în temeiul Legii nr. 

544/2001; 

2. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor: 

- pe parcursul anului 2020, au fost soluționate un număr de 326 de petiții, din care 

45 de petiții redirecționate de la alte instituții centrale ale statului și 281 de petiții 

formulate de cetățeni; 

- pe parcursul anului 2020, în cadrul audiențelor susținute de prefect sau 

subprefect, s-au prezentat un număr de 32 de persoane. 

3. Apostilarea documentelor. Număr documente apostilate 

 

În cursul anului 2020, 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 

987 apostile. 
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X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE / PROPUNERI DE 

EFICIENTIZARE 

 

Implementarea Programului pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate a fost 

îngreunată și în anul 2020 de ambiguitatea și inconsecvența cadrului normativ. 

 Din punctul de vedere al derulării programului cu cele trei componente (alimente, 

produse de igienă și mese calde pe bază de tichete sociale) o dificultate majoră o 

reprezintă faptul că partajerea misiunii s-a făcut prin transferul către instituția 

prefectului a unor responsabilități care înseamnă, în fapt, implementarea unei părți 

semnificative din program fără a se asigura resursa umană dedicată. 

 Atribuțiile prevăzute în O.U.G. 84/2020 pentru instituția prefectului  

În domeniul situațiilor de urgență dificultățile întâmpinate pe parcursul anului 2020 

sunt au fost aceleași care au fost menționate și în raportul precedent, respectiv faptul 

că, în conformitatecu legislația 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 cu anumite 

restricții și anume : 

-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 

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).  
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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 acest sens considerăm oportună inițierea unor demersuri legislative care să  

prevadă 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. 

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. 

 
În contextul situaţiei determinate de apariția coronavirusului SARS-CoV-2 și 

necesitatea menţinerii unui răspuns amplificat la situaţia de urgenţă determinată de 

răspândirea noului coronavirus, nu au fost efectuate la sediul unităților 
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administrativ teritoriale acțiuni de verificare a activității primarilor și 

secretarilor generali ai UAT, personalul din cadrul serviciului fiind implicat în 

activitățile ce presupun îndeplinirea atribuțiilor prefectului pentru restabilirea 

normalității în situații de criză: 

 Implicarea în luarea măsurilor pentru gestionarea acestora și pentru restabilirea 

normalității pe plan local, atribuție pe care acesta o îndeplineste prin: 

 coordonarea activității Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență, a 

Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției; 

 activitatea de evaluare a riscurilor și instituirea măsurilor necesare pentru 

limitarea și înlăturarea acestora; 

 efectuarea verificărilor necesare ca urmare a unor reclamații privind 

nerespectarea măsurilor instituite pentru combaterea raspândirii virusului SarsCoV-2; 

 verificarea respectării măsurilor impuse în centrele de carantină instituite în 

județul Vrancea;  

 efectuarea de deplasări în județ în cadrul Programului Operațional ”Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate”, în vederea prevenirii deplasării acestei categorii sociale și 

evitarea contaminării; 

 activitatea de apostilare a actelor oficiale administrative se realizează prin 

contact direct și nemijlocit al funcționarilor din cadrul serviciului cu solicitanții 

(persoanele fizice și persoane juridice);  

 indeplinirea atribuțiilor ce revin prefectului în domeniul alegerilor, funcționarii 

publici fiind  desemnați personal tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție al 

județului Vrancea, personal care evident, pe toată perioadă calendarului de alegeri, au 

intrat în contact atât cu membrii biroului cât și cu reprezentanții partidelor politice, 

alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care participă la alegeri și alte categorii de persoane care potrivit 

atribuțiilor au contact cu BECJ nr.41 Vrancea; 

 distribuirea către primării a materialelor dezinfectante pentru secțiile de votare și 

predarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a măștilor de 

protecție ce vor fi utilizate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și 

operatorii de calculator ai acestora; 
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XI. OBIECTIVE 2021 

 

 

 Coordonarea modului de transpunere la nivelul județului a prevederilor actelor 

normative ce vizează creșterea capacității de gestionare a crizei generate de pandemia 

de COVID – 19.  

Eficientizarea conducerii și monitorizării serviciilor publice cu reprezentare în 

Colegiul Prefectural, atât ale celor ce au statut de membri cât ți a celor care sunt 

invitați permanenți, 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. 

Coordonarea unitară a intervențiilor, în cazul producerii unor situații de urgență la 

nivel județean și a acțiunilor ulterioare care vizează evaluarea post eveniment.  

Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea ședințelor de fond funciar; 

Reprezentarea cu obiectivitate a interselor Comisiei județene Vrancea pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în fața instanțelor de 

judecată. 
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XII. CONCLUZII 

 

Anul 2020 a fost caracterizat, la nivel instituțional, prin implicarea personalului în 

activităţi complexe generate și de pandemia de Covid-19 care a debutat la începutul 

lunii martie  ce au necesitat un efort material şi uman deosebit.  

Activitățile au presupus organizarea proceselor electorale pentru alegerea 

autorităților publice locale din 27 septembrie 2020 precum și pentru alegerea Senatului 

și Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020. Totodată s-a desfățurat , cu implicarea 

directă a întreg personalului din cadrul Instituției Prefectului  etapa a II a a programului 

Operațional POAD, prin distribuirea în toate cele 72 de unități administrativ-teritoriale 

pe parcursul lunilor iulie –august 2020 a pachetelor de igienă și a pachetelor alimentare 

către persoanele beneficiare.  

Deși contextul creat de pandemia de Covid-19 a impus distanțarea și exercitarea 

atribuțiilor de serviciu în condiții de securitate sanitară și distanțare, la nivelul Instituției 

Prefectului Vrancea, toți salariații au fost prezenți la serviciu pe durata stării de urgență 

cât și a stării de alertă pentru a nu prejudicia cursul și derularea programelor 

guvernamentale, pentru care a fost mobilizat întreg personalul instituției, sarcinile  

curente aflate în lucru, de pe toate palierele, nu au fost afectate. 

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. 

Pornind de la obiectivele strategice ale Instituției Prefectului județului Vrancea 

propuse pentru anul 2020, 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 prezentul raport, la nivelul județului Vrancea nu au 

fost înregistrate evenimente majore care să perturbe activitatea socio-economică.  
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Mai mult, ca urmare a acțiunilor întreprinse în colaborare cu instituțiile 

deconcentrate, județul Vrancea a beneficiat la scurt timp de la declanșarea pandemiei 

de Covid -19 de aparatură de testare Real Time –PCR de mare performanță, de 

organizarea si gestionarea corespunzătoare a centrelor de carantină, de conducerea 

optimă pe durata stării de urgență a unităților sanitare județene și a unităților sanitare 

suport Covid. 

Sănătatea populației județului a constituit în anul 2020 o prioritate pentru 

conducerea Instituției Prefectului Vrancea. 

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. 
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