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I. INTRODUCERE
Raportul de evaluare a rezultatelor activit ților desf urate de Instituția Prefectului Județul Cara Severin pe parcursul anului 2015, a fost structurat în concordanț cu obiectivele strategice pe care
instituția are obligația s le îndeplineasc , în conformitate cu prerogativele legale. Pe baza obiectivelor
strategice au fost definite obiectivele operaționale, m surate prin cuantificarea indicatorilor de
performanț .
În conformitate cu Dispoziția secretarului de stat nr.355/21.12.2015 privind planificarea,
organizarea i desf urarea activit ții de evaluare anual a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în
structura raportului au fost introduse şi alte aspecte relevante din activitatea instituției.

II.OBIECTIVE STRATEGICE
II.I. Aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor şi a celorlalte acte normative
În vederea îndeplinirii acestui obiectiv strategic au fost duse la îndeplinire urm toarele obiective
operaționale:
Creșterea gradului de reprezentare a Guvernului în teritoriu, prin supravegherea respectării legii la
nivelul județului, cuantificat prin urm torii indicatori de performanț :


Num rul verific rilor efectuate de corpul de control al prefectului, respectiv comisiile mixte
prev zute de art. 6 alin. (1) pct. 1 lit. b) din Hot rârea Guvernului nr. 460/2006 – în total
Corpul de Control a efectuat un num r de 25 de controale, din care 18 în mod individual, iar 7 în
cadrul unor comisii mixte. În urma controalelor efectuate de Corpul de Control al Prefectului la
autorit ile administra iei publice locale au fost constatate urm toarele deficien e: înc lcarea
prevederilor cu privire la organizarea de licita ii pentru închirierea, concesionarea terenurilor din
domeniul public al comunelor, nerespectarea legisla iei referitoare la angajarea personalului
contractual, înc lcarea prevederilor privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente, deficien e în leg tur cu aplicarea prevederilor cu privire la retrocedarea terenurilor,
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lipsa de organizare în activitatea de primire, eviden iere şi rezolvare a peti iilor. Controalele au
vizat şi deficien ele în activitate a unui num r de 4 secretari de comun , fapt pentru care a fost
sesizat comisia de disciplin pentru cercetarea administrativ a abaterilor disciplinare. În cazul a
trei dintre aceştia s-a dispus sanc ionarea conform prevederilor legale. Comisia de disciplin a
propus aplicarea sancțiunii disciplinare prev zut de art.77 al.(3) lit. ,,a” din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
respectiv ,,mustrare scris ”.
De asemenea, s-au efectuat un num r de 105 verific ri prin activitatea a 11 comisii din care: 60
verific ri pentru avizarea situa iei financiare privind execu ia bugetar trimestrial pentru unele
servicii publice deconcentrate;

3 verific ri proiecte de buget;

8 verific ri a siguran ei în

func ionare a centralelor termice alimentate cu gaz metan de la unit ile de înv

mânt din jude ul

Caraş-Severin; 10 verific ri a modului de aplicare a prevederilor Ordonan ei de Urgen

a

Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panifica ie pentru elevii din
înv

mântul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din

gr dini ele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modific rile şi complet rile ulterioare
la nivelul jude ului Caraş-Severin; 23 verific ri a 6 comisii validare pagube; 1 verificare a
modului de salubrizare cursuri de ap .


Num rul domeniilor supuse analizei cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare – 16
domenii analizate, din care: avizarea execu iei bugetare şi a proiectelor de buget; transparen a
decizional

(Legea nr.52/2003, republicat

privind transparen a decizional

în administra ia

public , Legea nr.161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea
demnit ilor publice, a func iilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sanc ionarea
corup iei); acordarea de produse lactate şi de panifica ie pentru elevii din înv

mântul primar şi

gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din gr dini ele de stat şi private cu
program normal de 4 ore); de inerea autoriza iei sanitare de c tre unit ile de înv

mânt;

siguran ei în func ionare a centralelor termice; validare pagube in localitatile afectate de fenomene
meteorologice periculoase; prevenire inundatii; drepturile acordate revolu ionarilor; - de inerea
autoriza iei sanitare de func ionare; starea economico-social ; starea drumurilor; copii care au
p rin i pleca i în str in tate; spa ii de cazare posibil disponibile în situa ii de urgen ;
amenajamente pastorale; necesarul de investi ii pentru electrificare; eviden a posturilor de
secretari la UAT-uri.


Num rul studiilor şi rapoartelor elaborate cu privire la aplicarea actelor normative în
vigoare: în total – 114 din care: 69 de analize, 17 rapoarte, 8 note de informare, 3 studii i 17
procese verbale de constatare, dup cum urmeaz : 4 note de informare privind situația absorbției
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fondurilor europene la nivelul UAT-urilor i instituțiilor publice la nivelul județului, 1 not de
informare asupra situației mediatorilor colari romi, 1 not de informare asupra cadrului legal i
asupra procedurii de realizare a înfr țirilor la nivelul autorit ților publice locale,1 not

de

informare privind edința Consiliului Consultativ al Parcului Natural Porțile de Fier, 1 not de
informare privind informațiile obținute la Reuniunea de examinare a Programului Operațional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2010 ce avut loc la Bucure ti; 1 raport privind
informațiile i sarcinile primite cu privire la activitatea legat de problematica rom , obținute cu
ocazia particip rii la desf urarea proiectului ”Cartografierea sociografic a comunit ților de romi
din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimb rilor privind integrarea romilor”
derulat de Institutul pentru Studierea Minorit ților Naționale Cluj; 1 studiu privind oportunitatea
transmiterii corespondenței neclasificate prin Compania Național Posta Român , respectiv Po ta
Militar , 1 studiu privind necesitatea menținerii Sistemului de management al documentelor-Doc
Manager-pagina WEB-Infochio c şi 1 studiu privind zona montan , analiza Legii nr.139/2014
privind unele m suri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, a HG
318/2003 privind constituirea i funcționarea Comitetului interministerial i comitetelor județene
pentru zona montan

i a HG 1189/2014 privind organizarea i funcționarea Zonei Montane; 17

procese verbale de constatare a situației registrelor agricole elaborate pentru tot atâtea localit ți;
60 analize pentru avizarea situa iei financiare privind execu ia bugetar trimestrial pentru unele
servicii publice deconcentrate şi 3 analize pentru proiectele de buget; 1 analiz pentru „Programul
anual orientativ de dezvoltare economico-social a Jude ului Caraş-Severin pentru anul 2015”
înso it de „Planul de ac iuni, aferent anului 2015, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în
Programul de Guvernare 2013-2016, la nivelul Jude ului Caraş-Severin”; 1 analiz referitoare la
starea drumurilor jude ene de pe raza jude ului Caraş-Severin, realizarea unei eviden e în ceea ce
priveşte starea drumurilor jude ene; 1 analiz cu privire la num rul copiilor care au p rin i pleca i
în str in tate; 1 analiz a spa iilor de cazare posibil disponibile în situa ii de urgen

(cutremure,

alunec ri de teren, inunda ii, imigran i); 1 analiz

realizare a

referitoare la

modul de

amenajamentelor pastorale; 1 analiz pentru realizarea unei eviden e în ceea ce priveşte posturile
de secretar al unit ilor administrativ-teritoriale, din Jude ul Caraş-Severin; 4 rapoarte privind
drepturile acordate revolu ionarilor conform Legii nr.341/2004; 1 raport privind necesarul de
lucr ri pe cursurile de ap din administra ia autorit ilor publice locale, precum şi necesarul de
lucr ri identificate de c tre autorit ile publice locale aflate în administrarea AN „Apele Române”;
1 raport privind modul de aplicare a unor prevederi legale în ceea ce priveşte transparen a
decizional ; 2 rapoarte privind modul de derulare al Programului „Lapte – Corn ” la nivelul
jude ului Caraş-Severin; 1 raport privind situa ia unit ilor de înv
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mânt din punct de vedere al

de inerii autoriza iei sanitare de func ionare; 1 „Raport privind starea economico-social

a

Jude ului Caraş-Severin pentru anul 2014” înso it de „Stadiul de implementare a Planului anual de
ac iuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2013-2016, pentru anul
2014, la nivelul Jude ului Caraş-Severin”; 3 rapoarte - Stadiul de implementare a Planului anual
de ac iuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2013-2016, pentru
trimestrele I, II şi III, 2015 la nivelul Jude ului Caraş-Severin; 1 raport la modul de salubrizare
cursuri de ap ; 1 raport privind necesarul de investi ii pentru electrificare/extindere linii; 1 raport
privind acoperirea GSM la nivelul UAT-urilor individualizat pentru fiecare localitate.


Num rul propunerilor privind îmbun t irea st rii de legalitate: 1 privind modificarea
prevederilor legale referitoare la încheierea contractelor pentru p şuni, transmisa Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; 1 privind modificarea Legii nr.416/2001, privind venitul minim
garantat, referitor la plata contribu iei de asigur ri sociale a beneficiarilor de ajutor social, la
Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul S n t ii.



Num rul inform rilor trimise la Ministerul Afacerilor Interne cu privire la problemele
identificate în domeniile de interes major – au fost transmise 15 inform ri din care: 8 adrese,
sesiz ri (1 adres

asupra rezultatelor ac iunilor efectuate de c tre Comisia de verificare a

siguran ei în func ionare a centralelor termice alimentate cu gaz metan de la unit ile de
înv

mânt din jude ul Caraş-Severin, constituit prin Ordinul Prefectului nr.31/27.02.2015; 2

adrese ca urmare a semnal rii de c tre Serviciul Jude ean de Ambulan

Caraş-Severin, a unor

probleme cu care se confrunt în leg tur cu diminuarea num rului de posturi; 1 interven ie la
Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la Inspec ia Muncii
pentru suplimentarea num rului de maşini la Inspectoratul Teritorial de Munc pentru realizarea
ac iunilor de control în ceea ce priveşte depistarea infrac iunilor silvice; 1 sesizare la Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale referitoare la modul de realizare a amenajamentelor pastorale
privind modificarea prevederilor legale referitoare încheierea contractelor pentru p şuni; 1
interven ie la Ministerul Transporturilor pentru solicitare sprijin de rezolvare a problemelor cu
care se confrunt jude ul în ceea ce priveşte transportul pe cale ferat ; 1 interven ie la Ministerul
Dezvoltarii Regionale şi Administra iei Publice si la ANCPI pentru solicitare sprijin pentru
construire sediu OJCPI; 1 interven ie în vederea acord rii de sprijin pentru scoaterea la concurs a
unor posturi necesare pentru desf şurarea activit ii în condi ii optime a Serviciului Jude ean de
Ambulan

Caraş-Severin) şi 7 proiecte pentru elaborare hot râri de c tre Guvernul

României, respectiv 1 proiect, transmitere imobil din domeniul public al statului în domeniul
public al municipiului Reşi a; 2 proiecte, alocare fonduri din Fondul de interven ie al Guvernului
pentru alunec ri de teren în municipiul Reşi a; 1 proiect, alocare sume din Fondul de Rezerv al
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Guvernului pentru Comuna Gr dinari, finalizare Proiect cu Republica Serbia, Vrset; 1 proiect,
alocare fonduri Consiliului Jude ean pentru consolidare DN 57, km 65+600, dreapta; 2 proiecte,
suspendare executare silit crean e fiscale administrate de ANAF fa de AQUACARAŞ SA.
II.II Verificarea legalit ii actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile
administra iei publice locale şi contenciosul administrativ, având ca obiectiv operațional:
Întărirea capacității instituționale în activitatea de verificare a legalității actelor administrative
emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale, cu urm torii indicatori de performan :


Num rul ac iunilor de verificare efectuate, raportat la num rul actelor administrative
transmise la institu ia prefectului: în cursul anului 2015 au fost transmise şi verificate un num r
de 28910 acte administrative adoptate/emise de autorit ile administra iei publice locale. Dintre
acestea 264 au fost hot râri ale consiliului jude ean, 6175 hot râri ale consiliilor locale, 800
dispozi ii ale preşedintelui consiliul jude ean şi 21671 dispozi ii de primari. În urma verific rii
legalit ii actelor administrative mai sus-men ionate s-a considerat c un num r de 28703 acte
administrative au fost legale şi un num r de 207 acte administrative au fost considerate ilegale (3
hot râri ale consiliului jude ean, 179 hot râri consilii locale şi 25 dispozi ii primar).
Pentru un num r de 3 hot râri ale consiliului jude ean, 179 hot râri consilii locale şi 25 dispozi ii
primar s-a solicitat revocarea acestora. În urma solicit rii, au fost revocate un num r de 3 hot râri
ale consiliului jude ean, 137 hot râri şi 25 dispozi ii.
Au fost men inute de c tre emiten i 26 hot râri, pentru care au fost formulate ac iuni de anulare.
Pentru 16 hot râri adoptate de consiliile locale s-a declanşat procedura prealabil de revocare,
respectiv au fost retransmise emitentului, urmând ca acestea s comunice revocarea sau, în caz
contrar, se va introduce ac iunea în prim instan .



Num rul analizelor transmise la Ministerul Afacerilor Interne, cu privire la aspectele
relevante rezultate în cadrul controlului de legalitate: prin adresa nr. 3/1291/09.02.2015 s-a
comunicat Ministerului Afacerilor Interne, Direc ia General pentru Îndrumarea şi Controlul
Institu iei Prefectului, situa ia privind verificarea legalit ii actelor autorit ilor administra iei
publice locale în cursul anului 2014.
Principalele aspecte care au determinat considerarea ilegal a actelor administrative verificate
sunt: înc lcarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente, nerespectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice
şi a contractelor de concesiune de servicii, înc lcarea dispozi iilor Legii nr. 215/2001 privind
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administra ia public local republicat cu modific rile şi complet rile ulterioare, nerespectarea
prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public şi regimul juridic al acesteia cu
modific rile şi complet rile ulterioare, înc lcarea prevederilor OG nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor republicat cu modific rile şi complet rile ulterioare, înc lcarea prevederilor Legii nr.
7/1996 a cadastrului şi a publicit ii imobiliare republicat , cu modific rile şi complet rile
ulterioare.
 Num rul ac iunilor de îndrumare a autorit ilor publice locale, organizate pentru
cunoa terea normelor legale: în cursul anului 2015 au avut loc 2 instruiri cu primarii şi
secretarii comunelor, oraşelor şi municipiilor din jude , cu privire la comunicarea actelor
administrative, completarea şi modificarea inventarului domeniului public al unit ilor
administrativ teritoriale şi procedurile na ionale în cazul ajutorului de stat, în data de 13-14 mai
2015, respectiv 12 noiembrie 2015.
II.III. Exercitarea conducerii serviciilor publice deconcentrate, cu urm torul obiectiv opera ional:
Creșterea capacității de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte
organe ale administrației publice centrale, care au sediul în judeţ, cuantificat prin indicatorii de
performanț :


Num rul verific rilor efectuate cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate
pentru evaluarea modului de organizare i desf urare a activit ii acestora: s-au desf şurat
în total 36 de verific ri din care: 12 asupra activit ilor desf şurate lunar de c tre serviciile
publice deconcentrate ale ministerelor sau ale altor organe ale administra iei publice centrale, din
jude ul Caraş-Severin (la ANIF UA Caraş-Severin şi la Oficiul Jude ean de Zootehnie s-a solicitat
detalierea inform rilor, iar la Comisariatul Jude ean al G rzii de Mediu s-a solicitat şi cuprinderea
de informa ii privind spa iile verzi); 12 privind activit ile desf şurate de c tre serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor sau ale altor organe ale administra iei publice centrale din jude ul
Caraş-Severin în cooperare cu autorit ile administra iei publice locale; 12 asupra datelor furnizate
de serviciile publice deconcentrate privind controalele efectuate la agen ii economici.



Num rul propunerilor formulate privind armonizarea activit ii serviciilor publice
deconcentrate – au fost ini iate 45 de propuneri pe parcursului anului 2015, din care: 2 proiecte
de hot râri ce au fost aprobate în şedin e ale Colegiului Prefectural (1 pentru aprobarea
planului de operativ de ac iune pe timpul iernii 2015-2016 pe drumurile na ionale din jude ; 1
pentru aprobarea „Programului anual orientativ de dezvoltare economico-social a Jude ului
Caraş-Severin pentru anul 2015” şi a „Planului de ac iuni, aferent anului 2015, pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2013-2016, la nivelul Jude ului Caraş-Severin”);
7

13 adrese pentru rezolvarea în comun a unor probleme de interes pentru jude ul CaraşSeverin (1 la Inspectoratul Jude ean de Poli ie, Comisariatul Jude ean al G rzii de Mediu,
Municipiul Reşi a pentru organizarea în perioada martie – aprilie de ac iuni comune de control la
firmele ce colecteaz deşeuri metalice feroase; 1 la Comisariatul Jude ean al G rzii Na ionale de
Mediu, Inspectoratul Teritorial de Munc , Prim ria Reşi a, Agen ia pentru Protec ia Mediului,
Enel Distribu ie Banat SA – Direc ia Re ea Timişoara, pentru realizarea de lucr ri de c tre
CAMAND IMPEX SRL pentru punerea în siguran

a lucr torilor; 1 la Direc ia de S n tate

Public a Jude ului Caraş-Severin şi Casa de Asigur ri de S n tate în vederea g sirii unor solu ii
de rezolvare a situa iei în care se afl popula ia comunei Vermeş privind faptul c nu mai au
medic de familie care s deserveasc popula ia din comun ; 1 la ABA Banat Timişoara, la
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen

„Semenic” al Jude ului Caraş-Severin, Sistemul de

Gospod rire a Apelor Caraş-Severin pentru organizarea unei simul ri la inunda ii la Caransebeş; 1
la Direc ia de S n tate Public a Jude ului Caraş-Severin, Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru
Siguran a Alimentelor Caraş-Severin, Inspectoratul de Poli ie Jude ean Caraş-Severin,
Inspectoratul Jude ean de Jandarmi „Gl.bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin, Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Caraş-Severin, Inspectoratul Şcolar Jude ean Caraş-Severin,
Consiliul Jude ean Caraş-Severin, Inspectoratul Teritorial de Munc al Jude ului Caraş-Severin,
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen

„Semenic” al Jude ului Caraş-Severin, Comisariatul

Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Caraş-Severin şi localit ile urbane din jude pentru
transmiterea materialelor din dosarul şedin ei de analiz a stadiului de preg tire a condi iilor
pentru buna desf şurare a anului şcolar 2015-2016; 1 la Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
„Semenic” al Jude ului Caraş-Severin, Inspectoratul de Poli ie Jude ean Caraş-Severin,
Inspectoratul Şcolar Jude ean Caraş-Severin, Direc ia de S n tate Public a Jude ului CaraşSeverin, Inspectoratul Teritorial de Munc al Jude ului Caraş-Severin şi 76 UAT-uri, referitoare la
m surile ce trebuie luate pentru desf şurarea în bune condi ii a anului şcolar 2015-2016; 1 la
Agen ia Jude ean pentru Protec ia Mediului, Comisariatul Jude ean al G rzii Na ionale de Mediu,
Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen , pentru comunicarea interinstitu ional în situa ii
deosebite; 1 la Direc ia pentru Agricultur

Jude ean ,

Direc ia Jude ean

de Statistic ,

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice pentru numirea unor persoane care s fac parte din
comisiile de verificare registre agricole; 1 la Inspectoratul de Poli ie Jude ean Caraş-Severin,
Inspectoratul Jude ean de Jandarmi “Gl.bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin şi Inspectoratul pentru
Situa ii de Urgen

“Semenic” al Jude ului Caraş-Severin pentru transmiterea unei inform ri cu

activit ile planificate şi planul de m suri întocmit conform Dispozi iei Secretarului de Stat
nr.I/1.301/09.09.2015, privind adaptarea misiunilor M.A.I. în contextul debutului noului an de
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mânt preuniversitar 2015 – 2016, în corelare cu elementele cadrului opera ional asociat; 1 la

Garda Forestier şi la Direc ia Silvic a Jude ului Caraş-Severin pentru rezolvarea problemelor
legate de t iere lemn de foc din p durea comunal a localit ii Socol; 1 la Garda Forestier a
Jude ului Caraş-Severin şi Direc ia Silvic a Jude ului Caraş-Severin pentru luarea de m suri
pentru cele semnalate de localit ile Caransebeş, Goruia, Naid ş, Sacu, Socol; 1 la Sistemul de
Gospod rire a Apelor Caraş-Severin. Inspec ia Silvic şi de Vân toare Caraş-Severin, Garda
Na ional de Mediu – Comisariatul Jude ean Caraş-Severin pentru luarea de m suri pentru
rezolvarea unor aspecte sesizate de c tre GEC NERA cu privire la arii protejate; 1 la Inspectoratul
Jude ean de Poli ie, Inspectoratul Jude ean de Jandarmi, Serviciul Poli iei de Frontier , Biroul
Vamal de Interior, Direc ia Silvic , Inspec ia Silvic şi de Vân toare, Garda Na ional de Mediu –
Comisariatul Jude ean, Inspectoratul Teritorial de Munc pentru prezentarea unei inform ri cu
privire la realizarea Planului de M suri pentru prevenirea şi combaterea ilegalit ilor în domeniul
silvic); 30 Comisii constituite prin Ordin al Prefectului pentru armonizarea activit ilor
desf şurate de c tre serviciile publice deconcentrate (3 privind Centrul de Combatere a Bolilor
al Jude ului Caraş-Severin; 1 privind reorganizarea Consiliul Consultativ pentru Protec ia
Consumatorilor al jude ului Caraş-Severin; 1 privind reorganizarea echipelor mixte ce vor efectua
controale în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializeaz , se utilizeaz sau se
consum substan e şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, d un toare s n t ii, altele decât cele
reglementate; 1 privind reorganizarea Colegiului Prefectural Caraş-Severin; 1 privind
reorganizarea Comisiei Jude ene în domeniul Egalit ii de Şanse între Femei şi B rba i CaraşSeverin, Centrului de Conducere; 1 privind reorganizarea la nivelul jude ului Caraş-Severin a
Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacu rii în situa ii de conflict armat; 1 privind
reorganizarea comisiei de siguran

rutier la nivelul Institu iei Prefectului; 2 privind desemnarea

reprezentan ilor Institu iei Prefectului – Jude ul Caraş-Severin şi ai unor servicii publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice
centrale în Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din
jude ul Caraş-Severin; 1 privind constituirea la nivelul jude ului Caraş-Severin a Comisiei pentru
aplicarea prevederilor OUG nr.96/2002, cu modific rile şi complet rile ulterioare, în anul şcolar
2014-2015; 1 privind constituirea la nivelul jude ului Caraş-Severin a Comisiei pentru aplicarea
prevederilor OUG nr.96/2002, cu modific rile şi complet rile ulterioare, în anul şcolar 2015-2016;
1 privind reorganizarea la nivelul jude ului Caraş-Severin a Comisiei pentru aplicarea prevederilor
OUG nr.96/2002, aprobat cu modific ri şi complet ri prin Legea nr.16/2003, cu modific rile şi
complet rile ulterioare; 1 privind reorganizarea Comisiei Jude ene de Ac iune Împotriva Violen ei
în Sport Caraş-Severin; 1 privind reorganizarea Comandamentului Jude ean pentru analiza
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programului de înfiin are perdele forestiere; 1 privind desemnarea unor func ionari din cadrul
Institu iei Prefectului – Jude ul Caraş-Severin, Serviciul Dezvoltare Economic şi Conducerea
Serviciilor Publice Deconcentrate pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilit i publice;
1 privind efectuarea controlului privind întocmirea şi inerea la zi a Registrului Agricol; 1 pentru
modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.4 la Ordinul Prefectului nr.188/22.07.2015, pentru
efectuarea controlului privind întocmirea şi inerea la zi a Registrului Agricol, urmare a adresei
Compartimentului Audit Intern din cadrul Institu iei Prefectului – Jude ul Caraş-Severin de
aducere la cunoştin

a Referatului privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul Prefectului

nr.188/2015, întocmit de c tre Auditorul Intern; 1 privind desemnarea reprezentantului Unit ii
locale de decizie din cadrul Centrului de Combatere a Bolilor al Jude ului Caraş-Severin, în
comisiile de evaluare ce se constituie, conform art.7 alin 1 din H.G. nr. 1.214/2009, în vederea
stabilirii sumelor pentru pierderile suferite de proprietari în urma lichid rii focarelor de boli
transmisibile ale animalelor, din unele unit i administrativ teritoriale precum şi convocarea
acestor comisii de evaluare; 1 privind reorganizarea Comisiei Jude ene privind Incluziunea
Social

Caraş-Severin la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Caraş-Severin; 3 privind

desemnarea reprezentan ilor Institu iei Prefectului – Jude ul Caraş-Severin şi ai unor servicii
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administra iei
publice centrale în Comisia de Dialog Social a Jude ului Caraş-Severin; 1 privind organizarea
comisiilor locale de identificare, delimitare şi constituire a perimetrelor de ameliorare; 1 privind
reorganizarea la nivelul jude ului Caraş-Severin a Comisiei de Analiz Tehnic pentru evaluarea
impactului asupra mediului şi a proiectelor publice şi private; 3 privind modificarea componen ei
Colectivului Tehnic de lucru pentru examinarea proiectelor de buget şi a situa iilor financiare
privind execu ia bugetar întocmite de serviciile publice deconcentrate din jude ul Caraş-Severin;
1 de modificare a Ordinelor Prefectului nr.118/29.04.2015, privind reorganizarea Comitetului
Jude ean Caraş-Severin pentru Situa ii de Urgen ; nr.107/29.04.2015, privind reorganizarea
Colegiului Prefectural Caraş-Severin; nr.110/29.04.2015, privind desemnarea reprezentan ilor
Institu iei Prefectului – Jude ul Caraş-Severin şi ai unor servicii publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale în Comitetul
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din jude ul Caraş-Severin;
nr.120/29.04.2015, privind privind reorganizarea la nivelul jude ului Caraş-Severin a Centrului de
Conducere şi Coordonare a Evacu rii în situa ii de conflict armat; nr.119/29.04.2015, privind
reorganizarea la nivelul jude ului Caraş-Severin a Comisiei pentru aplicarea prevederilor OUG
nr.96/2002, cu modific rile şi complet rile ulterioare, în anul şcolar 2014-2015.
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Num rul inform rilor transmise Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv cu privire la
problemele identificate în activitatea serviciilor publice deconcentrate ori la aspecte care pot
fi îmbun t ite – au fost transmise 15 inform ri din care: 4 privind realizarea de c tre direc iile
de specialitate din cadrul Institu iei Prefectului – Jude ul Caraş-Severin a activit ilor/ac iunilor
desf şurate trimestrial, în domeniul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor; 1 privind
monitorizarea serviciilor comunitare de utilit i publice; 1 informare semestrial (sem. II 2015), cu
privire la ac iunile de îndrumare întreprinse de c tre Institu ia Prefectului – Jude ul Caraş-Severin,
în baza prevederilor art. 2, alin. (2), pct. 2, lit. h) şi ale art. 6, alin. (1), pct. 2, lit. l) din HG nr.
460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, cu modificările şi completările ulterioare; 1 informare cu privire la informa iile
privind mediul; 1 informare privind necesarul de investi ii pentru electrificare/extindere linii; 2
(semestrial) privind situa ia principalelor structuri func ionale constituite în cadrul Institu iei
Prefectului şi situa ia activit ii de verificare desf şurate în conformitate cu art.6, alin.(1), lit.b) din
HG nr.460/2006, privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004, privind prefectul şi
institu ia prefectului; 1 informare cu privire la controalele efectuate de c tre Poli ia Local de
verificare a cluburilor şi discotecilor, în urma accidentului de la Clubul Colectiv din Bucureşti; 1
privind rezultatele verific rilor efectuate asupra documentelor ce se întocmesc în vederea
desf şur rii şedin elor de Colegiu Prefectural Caraş-Severin; 2 inform ri în urma unor interven ii
realizate pentru îmbun t irea activit ii serviciilor publice deconcentrate, respectiv: interven ie la
Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la Inspec ia Muncii
pentru suplimentarea num rului de maşini la Inspectoratul Teritorial de Munc pentru realizarea
ac iunilor de control în ceea ce priveşte depistarea infrac iunilor silvice; 1 interven ie la Ministerul
Dezvolt rii Regionale si Administra iei Publice si ANCPI pentru solicitare sprijin pentru
construire sediu OJCPI.

II.IV. Realizarea politicilor na ionale, a celor de integrare european şi a planului de m suri pentru
integrare european şi intensificare a rela iilor externe, având ca obiective opera ionale:
Întărirea capacității de sprijinire a acțiunilor desfășurate de către solicitanții din județ, în vederea
creșterii absorbției fondurilor – indicatori de performanț :
 Num rul ac iunilor de îndrumare, în vederea acces rii fondurilor europene: 13 ac iuni
legate de diseminarea informațiilor cu privire la axele i m surile active în cursul anului 2015,
constând în adrese transmise unit ților administrativ teritoriale i instituțiilor eligibile i inform ri
cu ocazia instruirilor organizate cu secretarii i primarii unit ților administrativ teritoriale precum
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i particip ri active la evenimente de lansare de proiecte organizate de autorit ți de management i
organisme intermediare,astfel: au fost informate CJCS i cele 77 de prim rii din județ prin adresa
nr.6/6547/20.05.2015 în leg tur cu organizarea unor sesiuni de instruire profesional în cele 8
regiuni ale ț rii pentru direcțiile de urbanism i direcțiile responsabile cu elaborarea de strategii i
politici locale din localit țile cu populație sub 50.000 de locuitori, ca urmare a adresei
Ministerului Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice;au fost diseminate informații c tre
toate prim riile din județ prin adresa nr.6/7944/15.06.2015 în leg tur cu apelurile de idei proiecte
START i TAF-DRF în contextul implement rii Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea
Dun rii (SUERD) la solicitarea MDRAP; a fost informat CJCS prin adresa nr.6/9785/16.07.2015
în leg tur

cu solicitarea MDRAP

legat

de nominalizarea unor speciali ti din domeniul

amenaj rii teritoriului i completarea unui chestionar cu informațiile solicitate de MDRAP;au fost
diseminate informații legate de ghidurile solicitantului disponibile în cadrul PNDR pentru toate
prim riile din județ prin adresa nr.6/12696/16.09.2015 ca urmarea solicit rii primite din partea
MDRAP; s-a procedat la diseminarea informațiilor legate de Programul Transnațional Dun rea
c tre toate prim riile din județ prin adresa nr.6/14157/22.10.2015 ca urmare a solicit rii MAI; au
fost informate toate prim riile din județ în leg tur activit țile legate de stingerea incendiilor din
proiectul „Utilizing stream waters in the suppresion of forest fires with the help of new
technologies”, finanțat prin programul Operațional Comun Bazinul M rii Negre 2007-2013 din
cadrul Ministerului Dezvolt rii Regionale i Administrației Publice;a fost realizat i transmis un
buletin ale surselor de finanțare disponibile pentru toate prim riile din județ prin adresa
nr.6/15360/4.11.2015; a fost efectuat a o informare

r spuns c tre SDE privind proiectele din

județ finanțate prin fonduri externe nerambursabile; ca urmare a solicit rii MDRAP s-a transmis la
CJ i toate prim riile adresa nr. 6/10604/07.08.2015 cu privire la oportunitatea ca proiectele
începute din alte fonduri i nefinalizate pot obține finanțare prin PNDR 2014-2020; a fost
elaborat

i

transmis

o

situație

la

Ministerul

Fondurilor

Europene

prin

adresele

nr.6/9742/16.07.2015 i nr.6/12596/14.09.2015 legate de proiectele de ap -canal din județul
Cara -Severin transferabile pe POS mediu 2007-2013, ca urmare a solicit rilor MFE prin adresele
nr.795/14.07.2015 i nr.1017/10.09.2015;prin adresa nr. 6/10828/14.08.2015 s-a comunicat la
Patronatul Tinerilor Întreprinz tori din România, acordul CNS Cartel Alfa Cara -Severin de a
participa la organizarea, în județ, a unor evenimente de promovare a oportunit ților de finanțare
pentru mediul public i privat în perioada 2015-2020; a fost elaborat

un material privind

”Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015, nout ți
autorit ților publice locale” ce a fost prezentat la instruirea secretarilor

i atribuții ale
i primarilor din

12.11.2015; Ca urmare a solicit rii MAI – DGICIP au fost elaborate i transmise dou situații,
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una privind rețeaua de comunicații voce-date cu proiectele cofinanțate din fonduri externe
nerambursabile i una privind proiectele gestionate/implementate în 2015 la nivel de județ.


Num rul ac iunilor întreprinse în vederea sprijinirii solicitan ilor: 10 interven ii pentru
desf urarea i finalizarea cu succes a unor proiecte, dintre care putem enumera: adresa nr.
6/7511/03.06.2015, transmis la toate prim riile pentru atenționare privind finalizarea proiectelor
finanțate prin PNDR; adresa nr. 6/7510/03.06.2015 c tre prim ria B ile Herculane conținând o
atenționare privind necesitatea finaliz rii proiectului finanțate prin POR pân la finele anului; ca
urmare a dou adrese de la prim ria Gârnic s-a transmis adresa nr. 6/7869/7872/15.06.2015 la
MDRAP cu privire 2 proiecte finanțate prin PNDL în vederea soluțion rii problemelor ivite în
implementare; ca urmare a adresei nr. 3843/20.03.2015 prin care SC Aquacara SA a sesizat
probleme în obținerea autorizației de construire necesare pentru implementarea

proiectului

”Modernizarea infrastructurii de ap uzat ”; au fost f cute demersuri conform competențelor la
Prim ria Boc a i s-a transmis r spunsul nr. 6/4493/08.04.2015 la SC Aquacara SA, de asemenea
a fost transmis

adresa nr. 6/11723/31.08.2015 c tre CJCS pentru analizarea solicit rii SC

Aquacara SA cu nr.2376/PIU/CF/25.08.2015 legat

de implementarea M surii ex - ISPA

nr.2005/RO/16/P/PE/003 „Îmbun t irea sistemelor de alimentare cu apa potabil , de canalizare şi
de epurare a apelor uzate în jude ul Caraş-Severin, România”; fost elaborat

i transmis o

situație cu proiectele din județ cu finanțare european prin adresa nr.6/14620/27.10.2015; la
solicitarea APM CS prin adresa nr.6130/21.10.2015, pentru realizarea machetei Fi ei județului
Cara -Severin; iar în ceea ce prive te transferabilitatea unor proiecte de pe finanț ri naționale pe
cele europene s-au elaborat dou lucr ri conținând informații preluate i prelucrate de la prim rii,
astfel: una pentru proiectele transferabile pe POS mediu 2007-2013,ce a fost transmis

la

Ministerul Fondurilor Europene prin adresele nr.6/9742/16.07.2015 i nr.6/12596/14.09.2015
legate de proiectele de ap -canal din județul Cara -Severin i una ca urmare a solicit rii MDRAP
s-a transmis la CJ i toate prim riile adresa nr. 6/10604/07.08.2015 cu privire la oportunitatea ca
proiectele începute din alte fonduri i nefinalizate pot obține finanțare prin PNDR 2014-2020.
 Num rul de proiecte aplicate care sunt monitorizate: pe tot parcursul anului au fost
monitorizate 84 de proiecte în valoare de 1.044.073 mii lei finanțate din fonduri comunitare i
103 proiecte de investiții din fonduri naționale, în valoare total de 406.205 mii lei, aflate în
implementare la nivelul UAT-urilor sau instituțiilor publice. Pe parcursul anului au fost elaborate
4 monitoriz ri i au fost elaborate tot atâtea note de informare adresate conducerii instituției prin
care au fost evidențiate unele probleme întâmpinate în implementarea acestora.
Creșterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorităților naționale, cuantificat prin
indicatori de performan dup cum urmeaz :
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 Num rul ac iunilor de îndrumare pentru cunoa terea normelor legale specifice: s-au efectuat
9 ac iuni de îndrumare, o solicitare de date prin adresa IPCS nr. 6/2703 din 26.02.2015,
transmis prim riilor Moldova Nou , Berzasca, Naid , Pojejena i Socol ca urmare a radiogramei
MAI nr.1962546/DGÎCIP/25.02.2015 în leg tur completarea unei machete cu informații de
interes privind minoritatea sârb , în vederea preg tirii sesiunii de lucru Comisiei Mixte
Interguvernamentale între România și Republica Serbia privind minoritățile naționale

i

transmiterea r spunsului la MAI; o adres de atenționare adresat tuturor prim riilor din județ
care conform datelor statistice au minoritate ce dep e te pragul de 20 la sut pentru respectarea
legislației în vigoare privitoare la drepturile minorit ților naționale – adresa nr.6/4414/2.04.2015,
transmis la 12 prim rii; s-au organizat 4 întâlniri de lucru ale Biroului Județean al Romilor i
Grupului de Lucru Mixt, ocazie cu care au fost discutate diferite aspecte de interes pentru
comunitatea rom inclusiv legislația privind implementarea strategiei județene de incluziune a
cet țenilor români aparținând minorit ții romilor pentru perioada 2014-2020; s-a organizat de
c tre Biroul Județean al Romilor o întâlnire cu mediatorii sanitari din județ, ocazie cu care s-au
abordat aspecte legate de eficientizarea activit ții acestora i implicarea mai activ în problemele
de s n tate ale romilor; o adres /recomandare c tre prim riile pe raza c rora exist o minoritate
rom semnificativ , de a angaja mediatori colari; o adres de informare a tuturor prim riilor cu
privire la criteriile pentru obținerea dreptului la pensie acordat de c tre Germania romilor deportați
din România în Transnistria.
 Num rul ac iunilor de verificare efectuate – 7

ac iuni, dup cum urmeaz : o verificare

privind respectarea drepturilor minorit ții sârbe în localit țile în care ponderea acestora este peste
20%; o verificare la nivelul întregului județ în contextul respect rii legislației privitoare la
minorit țile naționale existente în județ; 2 ac iuni de verificare a modului de implementare a
m surilor cuprinse în Strategia Județean de incluziune a cet țenilor români aparținând minorit ții
rome 2015-2020; o ac iune de verificare a modului în care î i desf oar activitatea mediatorii
colari în comunit țile de romi; o ac iune de verificare a modului în care î i desf oar activitatea
mediatorii sanitari în comunit țile de romi; o verificare privind asigurarea înv ț mântului în
limba matern în localit țile în care exist minorit ți naționale semnificative.
 Num rul analizelor efectuate – 8 analize: a fost elaborat
lucru mixt pentru romi Strategia Județean

i aprobat în edința Grupului de

de incluziune a cet țenilor români aparținând

minorit ții rome 2015-2020; au fost efectuate 2 analize de monitorizare ale Strategiei județene
câte una pe semestru; o analiz a respect rii drepturilor minorit ții sârbe; o analiz a respect rii
drepturilor tuturor minorit ților naționale în special în unit țile administrativ teritoriale unde
minorit țile naționale dep esc procentul de 20 la sut ; o analiz a modului în care î i desf oar
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activitatea mediatorii colari în comunit țile de romi; 2 analize a modului în care î i desf oar
activitatea mediatorii sanitari în comunit țile de romi.


Num rul de inform ri transmise Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv cu privire la
problemele identificate ori la aspectele care pot fi îmbun t țite: 1 informare privind situația
minorit ții sârbe din județ; 3 inform ri privind stadiul de implementare a Strategiei Județene de
incluziune a cet țenilor români aparținând minorit ții rome 2015-2020.

Cu privire la minorit țile naționale o problematic aparte se refer la consolidarea structurilor de
implementare a strategiei na ionale pentru incluziunea minorit ii rome la nivel local, având în
vedere c la nivelul instituției funcționeaz Biroul Județean al romilor i c acesta colaboreaz cu Grupul
de lucru mixt, în anul 2015 s-au mai derulat un num r de 39 de activit i majore, dintre care pot fi
enumerate: elaborarea Strategiei Jude ene de incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii
rome 2015-2020, realizarea a 2 rapoarte de progres cu privire la implementarea m surilor cuprinse în
strategie; organizarea i desf urarea a 4 întâlniri ale Grupului de lucru mixt; organizarea i
desf urarea unei întâlniri de lucru pe problematica mediatorilor sanitari; asigurarea colabor rii
permanente cu Agenția Național pentru Romi în contextul în care aceasta a solicitat elaborarea i
transmiterea Planului anual de activitate al BJR, 2 rapoarte de progres privind implementarea strategiei, 2
situații cu privire la activitatea mediatorilor sanitari i a celor colari, o situație privind identificarea unor
potențiali tineri fermieri care s fie sprijiniți s depun proiecte la PNDR, o alta privind identificarea
imobilelor aflate în proprietatea minorit ții rome pentru a fi incluse în Programul național de cadastru i
carte funciar

i o situație privind identificarea exact , pe domenii a resursei umane rome existente la

nivel de județ. De asemenea, s-a colaborat i cu Institutul pentru studierea Problemelor Minorit ților
Naționale aflat în subordinea Guvernului României care a solicitat o situație cu organizațiile
neguvernamentale ale minorit ții rome
”Cartografierea sociografic

i s-a participat la o conferinț

referitoare la proiectul

a comunit ților de romi din România pentru o monitorizare la nivel

comunitar a schimb rilor privind integrarea romilor”, implementat de institutul menționat.
În contextul colabor rilor, este necesar a sublinia i colabor rile cu Ministerul Fondurilor Europene la
solicitarea c ruia s-a elaborat o situație a persoanelor defavorizate din județ cu accent pe minoritatea rom
i cu Ministerul Dezvolt rii Regionale i Administrației Publice care a solicitat o situație privind
proiectele implementate în ultimii 3 ani de c tre prim rii i instituțiile publice vizând minoritatea rom .
II.V. Asigurarea transparen ei decizionale, având urm torul obiectiv opera ional:
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Creșterea gradului de transparență a activității instituției prefectului, prin informarea continuă cu
privire la activitatea instituției și furnizarea unui spectru larg de informații de interes public și prin
implicarea partenerilor sociali în procesul decizional-indicatori de performanță:
 Num rul ac iunilor întreprinse pentru simplificarea, modernizarea sau îmbun t irea
interfe ei furnizate de institu ia prefectului: din luna septembrie 2015 func ioneaz o pagin de
web nou cu scopul de a simplifica accesul cet enilor la informa iile de interes public prev zute
de legisla ia în vigoare şi pentru a elimina eventuale disfunc ionalit i în ceea ce priveşte
transparen a decizional .
 Num rul colabor rilor stabilite între institu ia prefectului i partenerii sociali: în cursul
anului 2015 s-au desf şurat 25 de şedin e, dintre care 12 şedin e ale Comisiei de Dialog Social a
Jude ului Caraş-Severin, 12 şedin e ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice şi 1 şedin a Comisiei Jude ene privind Incluziunea Social ; sau transmis 13 raport ri la organele centrale urmare a problemelor discutate în şedin e, din care
12 la Comisia de Dialog Social a Jude ului Caraş-Severin şi 1 la Comitetul Consultativ de Dialog
Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice; s-au efectuat 14 interven ii ca urmare a
solicitarilor confedera iile sindicale reprezentative de la nivelul jude ului din care: 6 la Ministerul
Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice referitoare la: situa ia U.C.M.R.
REŞI A S.A. la solicitarea C.N.S.L.R. – FR

IA, Sindicatul Reşi a 1771 (2 interven ii şi la

Primul - Ministru, Ministerul Economiei, Comer ului şi Turismului, Ministerul Energiei,
Întreprinderilor Mici, Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Ministerul Ap r rii Na ionale, Ministrul
Delegat Pentru Dialog Social); datele de contact ale membrilor Comisiei de Dialog Social la
nivelul Jude ului Caraş-Severin transmise Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, Direc ia Dialog Social; punctul de vedere al membrilor Comisiei de
Dialog Social în ceea ce priveşte programul Opera ional Capacitate Administrativ POCA 20142020; solicitarea reprezentantului BNS, Filiala Caraş-Severin privind deplasarea în jude ul
Caraş-Severin a Primului-Ministru împreun cu Ministrul Economiei, Comer ului şi Turismului şi
Ministrul Ap r rii Na ionale; întocmire dosar Ministru Delegat pentru Dialog Social, cu ocazia
şedin ei extraordinare a Comisiei de Dialog Social pentru cunoaşterea principalelor probleme
ridicate de c tre membrii comisiei în anul 2015 şi alte 8 la diverse institu ii, dup cum urmeaz :
solicitare CONPIROM s nominalizeze câte un membru titular şi supleant pentru Jude ul CaraşSeverin în vederea reactualiz rii Ordinului Prefectului cu privire la Comisia de Dialog Social; 1
interven ie la Ministerul Finan elor Publice privind sesizarea Sindicatului Lucr torilor Poştali din
România, Filiala Caraş-Severin privind neavizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015
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al Companiei Na ionale Poşta Român ; 2 interven ii la Consiliul Jude ean Caraş-Severin urmare
a solicit rii reprezentantului Filialei Caraş-Severin a CNS Meridian privind analizarea
redeschiderii circula iei pe DJ 582, tronsonul Brebu Nou – Slatina Timiş precum şi urmare a
solicit rii reprezentantului Filialei Jude ene a BNS referitor la situa ia juridic şi strategic de
dezvoltare a Aeroportului din municipiul Caransebeş; 2 interven ii la Administra ia Jude ean a
Finan elor Publice şi Inspectoratul Şcolar Jude ean

Caraş-Severin precum şi la

Consiliul

Jude ean Caraş-Severin urmare a solicit rii reprezentantei Sindicatului Înv

mântului

Preuniversitar Caraş-Severin privind clarificarea unor aspecte legate de neprimirea la timp a
drepturilor b neşti câştigate ca urmare a unor sentin e judec toreşti de c tre cadrele didactice; 1
interven ie la Casa Jude ean

de Pensii Caraş-Severin urmare a solicit rii reprezentantului

Uniunii Jude ene Caraş-Severin a CNSLR Fr ia privind clarificarea unor aspecte legate lipsa
leg turii informatice între punctele de lucru din Moldova Nou şi Caransebeş şi Casa Jude ean de
Pensii Caraş-Severin; 1 Interven ie la Prim ria Moldova Nou

i Oțelu Ro u în urma solicit rii

sprijinului Sindicatului Național al Poliți tilor i Vame ilor Pro Lex – Afiliat la Confederația
Sindical

Național

„Meridian” referitoare la acordarea unor drepturi salariale personalului

poliției locale.

II.VI. Organizarea şi desf şurarea activit ii pentru situa ii de urgen , precum şi preg tirea şi
ducerea la îndeplinire a m surilor de ap rare care nu au caracter militar, cu urm torul obiectiv
opera ional:
Urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al
comitetului judeţean, pentru situaţii de urgenţă, având ca indicatori de performanț :
 Num rul ac iunilor de urm rire a modului de realizare a hot rârilor luate în cadrul
comitetului jude ean pentru situa ii de urgen

– în total 6 ac iuni din care: 1 transmitere a

Rapoartelor de Sintez şi a Hot rârilor CJSU; 1 urm rire a stadiului încheierii contractelor de
prest ri servicii pentru desz pezire şi a modului în care prim riile au asigurat interven ia în
sezonul de iarn ; 1 urm rirea modului în care Direc ia pentru Agricultur Jude ean a ref cut
„Situa ia centralizat la nivelul jude ului Caraş-Severin a efectelor înregistrate ca urmare a secetei
din vara anului 2015” în vederea transmiterii la Ministerul Agriculturii şi Dezvolt rii; 1 realizare a
unui proiect de HG pentru stabilizarea terenului ca urmare a unei alunec ri de teren la Reşi a; 1
realizare a unui proiect de HG pentru alocare sume Consiliului Jude ean Caraş-Severin în vederea
realiz rii unor lucr ri la DN 57, km 65+600; 1 urm rire a modului în care se întreprind m suri de
eliminare a pericolului de contaminare a apei fluviului Dun rea cu îngr ş minte chimice NPK
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8:16:24, ce reprezint înc rc tura Şlepul 1486 provenien

Croa ia, scufundat la 250 m de malul

stâng românesc al fluviului Dun rea, la km flv. 1049+500, în data de 11.02.2015.
 Num rul ac iunilor de verificare cu privire la m surile întreprinse de autorit ile
administra iei publice locale în acest domeniu: s-au def şurat 5 ac iuni de verificare, din care 1
ac iune de verificare în 10 unit i administrativ teritoriale propuse de SGA Caraş-Severin a
modului în care au fost salubrizate cursurile de ap şi au fost realizate şan uri şi rigole în localit i;
1 ac iune, exerci iu de simulare de viitur pe râul Bârzava; 1 ac iune de verificare a st rii tehnice
şi func ionale a construc iilor hidrotehnice cu rol de ap rare împotriva inunda iilor indiferent de
de in tor; 2 ac iuni cu sprijinul Inspectoratului Jude ean de Poli ie cu privire la realizarea
m surilor propuse pentru desf şurarea activit ilor de desz pezire (asigurarea utilajelor şi a
stocurilor de carburan i, respectiv încheierea contractelor de desz pezire).


Num rul şedin elor organizate/întâlnirilor cu membrii ai Comitetului Jude ean pentru
Situa ii de Urgen

– pe parcursul anului anterior au avut loc 20 de şedin e/întâlniri, din care:

14 şedin e ale CJSU (2 ordinare, de prezentare a activit ii desf şurate de CJSU în anul 2014 şi
semestrul I 2015) şi au fost adoptate 9 hot râri; 6 întâlniri din care 3 cu specialişti ai
Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen , Direc iei Regionale de Drumuri şi Poduri
Timişoara, CEZ - Distribu ie Craiova, Direc iei Silvice Mehedin i şi Administra iei Parcului
Natural Por ile de Fier, pentru rezolvarea problemei cauzate de c derile de piatr care au blocat
drumul DN 57 Moldova Nou - Orşova; 1 cu reprezentan ii Administra iei Bazinale de Ap
„Banat” Timişoara, AN „APELE ROMÂNE” şi Ministerului Mediului, Apelor şi P durilor
conform procedurilor din cadrul exerci iului de simulare la inunda ii; 1 cu factorii decizionali în
ceea ce priveşte preg tirea infrastructurii pentru iarna 2015-2016 (au participat şi Directorul
Regional al Direc iei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara, respectiv şefii Sec iilor
„Drumuri Na ionale” Orşova şi Caransebeş, Consiliul Jude ean – Direc ia de Administrare a
Domeniului Public şi Privat, Inspectoratul de Poli ie Jude ean, inclusiv Şeful Serviciului de Poli ie
Rutier , Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen „Semenic”, Direc ia de S n tate Public
a Jude ului şi Serviciul Jude ean de Ambulan

Caraş-Severin); 1 cu Comisariatul Jude ean al

G rzii Na ionale de Mediu, Agen ia pentru Protec ia Mediului, Inspectoratul pentru Situa ii de
Urgen

„Semenic” al Jude ului Caraş-Severin, conducerea MOLDOMIN SA Moldova Nou ,

Primarul oraşului Moldova Nou şi reprezentantul RTZ&PARTNERS SPRL Cluj Napoca, în
vederea rezolv rii problemelor generate de antrenarea de vânt, repetat , a particulelor de pe
iazurile de decantare ce apar in MOLDOMIN SA Moldova Nou .


Num rul inform rilor transmise c tre MAI cu privire la principalele probleme identificate:
98 inform ri, din care 3 inform ri referitoare la situa ia DN 57 (blocarea drumului prin c dere de
18

ebulmen i la km 65+600); 4 Rapoarte de Sintez referitoare la pagubele înregistrate ca urmare a
fenomenelor hidrometeorologice; 9 Hot râri ale CJSU adoptate; 53 inform ri transmise
(s pt mânal) cu privire la evenimentele deosebite înregistrate; 10 inform ri cu privire la
asigurarea utilajelor şi materialelor antiderapante necesare pentru interven ie pe drumurile aflate în
administrarea autorit ilor publice jude ene şi locale (8) şi situa iile contractelor de desz pezire
încheiate pentru drumurile publice din jude ul Caraş-Severin (2) pentru iarna 2015-2016; 1
informare privind activitatea Comitetului Jude ean Caraş-Severin pentru Situa ii de Urgen
perioada noiembrie 2014 – noiembrie 2015 precum şi datele stabilite ca indicatori de evaluare a
activit ii CJSU pentru anul 2014 şi anul 2015, pân la data de 20.11.2015; 1 informare
referitoare la lista pârtiilor de schi din jude (administratori instala ii de transport pe cablu aferente
pârtiilor); 1 informare privind Planul de interven ie şi structura capacit ii de r spuns al
Serviciului Salvamont SALVASPEO Caraş-Severin, pentru luna decembrie 2015; 16 inform ri
referitoare la emiterea unor Ordine ale Prefectului (6 pentru constituirea de comisii pentru
validarea pagubelor înregistrate la nivelul jude ului ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice;
3, din care 2 pentru reorganizarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen

Caraş-Severin

şi 1 de modificare componen a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen Caraş-Severin; 1
privind constituirea comisiei de verificare a modului de salubrizare cursuri de ap ; 2 de constituire
comisii mixte de constatare şi evaluare a pagubelor raportate de c tre CLSU în baza evalu rilor
finale efectuate de c tre comisiile numite de primari ca urma re a fenomenelor meteorologice
periculoase (secet ) din vara anului 2015; 1 privind organizarea la nivelul jude ului a Comisiilor
pentru constatarea pagubelor prev zute la alin. 7 din legea nr. 54/2015 pentru completarea art. 73
din legea nr. 571/2003. privind Codul Fiscal; 3 privind organizarea şi desf şurarea preg tirii în
domeniul situa iilor de urgen în anul 2015).


Alti indicatori relevan i: au fost transmise c tre Prefect, un num r de 171 de inform ri, din
care: 23 procese-verbale ca urmare a valid rii pagubelor înregistrate la nivelul jude ului ca
urmare a fenomenelor hidrometeorologice; 10 procese-verbale ca urmare a verific rilor în
localit i la salubrizarea cursurilor de ap ; 6 alte inform ri (transmitere adres la Direc ia de
S n tate Public a Jude ului Caraş-Severin referitoare la calamit ile ce au avut loc în jude
(perioade, durat , locuitori afecta i, situa ie centralizat a bazelor de desz pezire din jude ; adres
la ABA Banat Timişoara de transmitere complet ri la Proiectul de Plan de Management Bazinal
II; 3 materiale pentru videoconferin e în care a fost analizat preg tirea de interven ie în iarna
2015-2016); 132 interven ii la localit i sau institu ii cu atribu ii în gestionarea situa iilor de
urgen (din care: 3 interven ii la 77 prim rii referitor la dispunerea m surilor ce se impun pentru
asigurarea derul rii procedurilor privitoare atât la înştiin area CLSU de c tre fermierii afecta i,
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înregistrarea, cunoaşterea şi evaluarea pagubelor precum şi înştiin area în timp util cu privire la
pagubele produse, de c tre CLSU a IJSU, DAJ, SGA, APIA, inclusiv pentru aplicarea Legii nr.
54/2015; 1 interven ie la structurile MAI, serviciile publice deconcentrate şi unit ile care au
atribu ii în asigurarea utilit ilor, viabilit ii infrastructurii rutiere, feroviare şi navale, desf şurarea
serviciilor de asisten

medical , membrii ai Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen

precum şi la cele 77 unit i administrativ-teritoriale, în vederea aducerii la cunoştin

a

Dispozi iilor trecute în Planul General de m suri pentru asigurarea climatului de ordine şi
siguran

public în sezonul rece şi pe timpul s rb torilor de iarn 2015-2016, aprobat de c tre

Ministrul Afacerilor Interne; 2 interven ii la Consiliul Jude ean Caraş-Severin în vederea
cunoaşterii stadiului întocmirii h r ilor de risc la inunda ii, respectiv pentru rezolvarea problemei
semnalate cu ocazia verific rilor efectuate de c tre structurile Ministerului Mediului, Apelor şi
P durilor cu ocazia exerci iului de simulare efectuat în jude ul Caraş-Severin, referitoare la
distribuirea c tre fiecare UAT a h r ilor de risc la inunda ii de c tre Consiliul Jude ean CaraşSeverin; 1 interven ie la 77 localit i, Sistemul de Gospod rire a Apelor Caraş-Severin şi
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen

„Semenic” al Jude ului Caraş-Severin pentru luarea

m surilor consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia exerci iului de simulare a producerii
de inunda ii în jude ul Caraş-Severin; 1 interven ie la Inspec ia Silvic şi de Vân toare, Sistemul
de Gospod rire a Apelor, Consiliul Jude ean, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen

„Semenic”,

Direc ia Silvic , Filiala de Îmbun t iri Funciare Caraş-Severin precum şi la de in torii de
construc ii hidrotehnice (77 localit i, TMK Hydroenergy Power SRL Reşi a, Hidroelectrica SA –
Sucursala Hidrocentrale Ha eg) pentru luarea m surilor ce se impun astfel încât ac iunea de
verificare a st rii tehnice a construc iilor hidrotehnice cu rol de ap rare împotriva inunda iilor s
se desf şoare conform tematicii aprobate de c tre Comitetul Ministerial pentru Situa ii de Urgen ,
Ministerul Mediului, Apelor şi P durilor; 8 interven ii la institu iile/unit ile ce pot contribui la
rezolvarea situa iei DN 57 unde a fost închis circula ia datorit c derilor de ebulment în data de
23.02.2015, inclusiv la Ministerul Mediului, Apelor şi P durilor şi Ministerul Transporturilor,
problema a fost rezolvat la data de 28.09.2015; 1 interven ie la 77 localit i pentru realizarea
m surilor de salubrizare cursuri de ap şi între inere corespunz toare a rigolelor şi şan urilor; 1
interven ie la 77 localit i în vederea întocmirii situa iei solicitate de c tre Ministerul Dezvolt rii
Regionale şi Administra iei Publice - Compartimentul pentru Situa ii de Urgen , în leg tur cu
spa iile de cazare posibil disponibile în situa ii de urgen
inunda ii, imigran i);

(cutremure, alunec ri de teren,

1 interven ie la Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen

„Semenic” a

Jude ului Caraş- Severin pentru întocmirea Registrului de capabilit i şi procedurilor opera ionale
de interven ie; 1 interven ie la Serviciul Salvamont Caraş-Severin, Direc ia de Administrare a
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Domeniului Public şi Privat a Jude ului Caraş-Severin şi la Inspec ia de Stat pentru Controlul
Cazanelor sub Presiune şi Instala iilor de Ridicat Oradea, pentru solicitare informa ii referitor la
starea şi administrarea pârtiilor şi instala iilor aferente de transport pe cablu; 1 interven ie la
Serviciul Salvamont Caraş-Severin urmare a adresei Asocia iei Na ionale a Salvamontiştilor
Montani din România; 1 interven ie la Sistemul de Gospod rire a Apelor Caraş-Severin urmare a
sesiz rii comunei Gr dinari pentru luarea de m suri de refacere a digurilor şi cur area albiilor
râurilor Barheş şi Ieruga; 1 interven ie la Sec ia „Drumuri Na ionale” Caransebeş şi Sistemul de
Gospod rire a Apelor Caraş-Severin urmare a sesiz rii comunei Buchin referitoare la eroziunea
de mal produs ca urmare a precipita iilor abundente şi a topirii z pezilor; 1 interven ie la
Direc ia de Administrare a Domeniului Public şi Privat Caraş-Severin şi Sistemul de Gospod rire
a Apelor Caraş-Severin

urmare a sesiz rii comunei Constantin Daicoviciu

referitoare la

eroziunea DJ 608 A produs ca urmare a precipita iilor abundente şi a topirii z pezilor; 1
interven ie la 77 prim rii, la Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen

„Semenic” al Jude ului

Caraş-Severin, Inspectoratul de Poli ie Jude ean, Serviciul Teritorial al Poli iei de Frontier ,
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean, Structura Teritorial

pentru Probleme Speciale pentru

informare cu privire la adoptarea de c tre Comitetul Na ional pentru Situa ii Speciale de Urgen a
Concep iei Unice de Ac iune în Situa ii Speciale, precum şi la importan a func ion rii fluxului
informa ional în situa ie de urgen ; 1 interven ie la Sistemul de Gospod rire a Apelor CaraşSeverin urmare a sesiz rii comunei Cornea referitoare la ruperea malului râului Mehadica ca
urmare a precipita iilor abundente şi a topirii z pezilor; 1 interven ie la Direc ia Silvic a
Jude ului Caraş-Severin referitor la blocarea albiei M cicaş; 79 interven ii la 77 unit i
administrativ-teritoriale

şi

institu iile/unit ile

pentru

transmiterea

inform rilor/avertiz rilor/aten ion rilor cod galben/cod portocaliu, pentru luarea m surilor ce se
impun; 1 interven ie la Comuna Tople şi la CNCFR – Divizia Linii, Sec ia L1 Caransebeş
pentru realizarea unor lucr ri de decolmatare canal CFR; 2 interven ii la Sistemul de Gospod rire
a Apelor Caraş-Severin pentru realizarea unor lucr ri de prevenire inunda ii pe pârâul Axin,
Comuna Obreja, respectiv pentru realizarea unor lucr ri de stabilizare maluri şi decolmatare a
râului Prigor; 1 interven ie la Direc ia de Administrare a Domeniului Public şi Privat CaraşSeverin urmare a sesiz rii comunei Bolvaşni a referitoare la eroziunea DJ 608 A produs ca
urmare a precipita iilor abundente şi a topirii z pezilor; 1 adres la Sistemul de Gospod rire a
Apelor, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen , Inspectoratul Jude ean în Construc ii referitoare
la solicitare echip mixt pentru rezolvare probleme râu Bistra la B u ar; 1 interven ie la 77
prim rii, Consiliul Jude ean Caraş-Severin şi Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen

„Semenic”

al Jude ului Caraş-Severin privind deficien ele constatate la nivelul jude ului în ceea ce priveşte
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activitatea în domeniul gestion rii situa iilor de urgen ; 1 interven ie la Sucursala Hidrocentrale
Por ile de Fier, Sucursala Hidrocentrale Ha eg, TMK – Hydroenergy Power SRL Reşi a pentru
solitare date referitoare la siguran a în exploatare a barajelor; 9 adrese de programare la
cursurile organizate în domeniul situa iilor de urgen

de Centrul Zonal de Preg tire de Protec ie

Civil Craiova; 1 interven ie la Serviciul Salvamont Caraş-Severin şi Consiliul Jude ean a
Dispozi iei Departamentului pentru Situa ii de Urgen

pentru aprobarea procedurii privind

managementul informa iilor şi coordonarea resurselor în cazul interven iilor în zona montan ; 1
interven ie la Sistemul de Gospod rire a Apelor Caraş-Severin urmare a sesiz rii comunei
Ciuchici referitoare la obiective afectate pe raza comunei; 1 interven ie la Inspectoratul pentru
Situa ii de Urgen

„Semenic” al Jude ului Caraş-Severin referitoare la pagube înregistrate în

comuna L puşnicu Mare; 1 solicitare Inspectoratului de Poli ie Jude ean, Inspectoratului Jude ean
de Jandarmi, Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen

„Semenic” şi Serviciului Teritorial al

Poli iei de Frontier al Jude ului Caraş-Severin pentru a ne transmite planurile întocmite la nivelul
institu iilor având in vedere Planul general de m suri pentru men inerea, asigurarea ordinii publice
şi creşterea gradului de siguran

a cet eanului, premerg tor şi în contextul s rb torilor de iarn ,

în perioada 23.11.2015 – 11.01.2016 şi pentru sezonul rece; 1 transmitere la Sistemul de
Gospod rire a Apelor, Direc ia de S n tate Public , Enel Distribu ie Banat SA – Zona MT-JT
Timişoara, E.ON Distribu ie România SA – Centrul Exploatare Gaz Deva, Sec iile „Drumuri
Na ionale” Caransebeş şi Orşova, Regulator Circula ie Regional Timişoara – Sucursala Regional
de C i Ferate Timişoara, Oficiul de C pit nie Moldova Veche, Consiliul Jude ean – Direc ia de
Administrare a Domeniului Public şi Privat precum şi municipiilor, oraşelor şi comunelor din
jude şi spre ştiin

Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen

„Semenic” al Jude ului Caraş-

Severin, a m surilor şi atribu iilor ce sunt în responsabilitatea acestora din Planul general de
m suri pentru men inerea, asigurarea ordinii publice şi creşterea gradului de siguran

a

cet eanului, premerg tor şi în contextul s rb torilor de iarn , în perioada 23.11.2015 –
11.01.2016 şi pentru sezonul rece; 1 interven ie la Consiliul Jude ean Caraş-Severin (Direc ia de
Administrare a Domeniului Public şi Privat şi Serviciul Jude ean Salvamont) pentru transmitere
date privind planul de interven ie şi structura capacit ii de r spuns a Serviciului Salvamont CaraşSeverin; 1 solicitare la Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen

„Semenic” al Jude ului Caraş-

Severin pentru revizuirea Regulamentului de Organizare şi Func ionare a CJSU; 1 transmitere
propuneri la Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen

„Semenic” al Jude ului Caraş-Severin

pentru modificarea Planului de m suri al CJSU, pentru sezonul de iarn 2015-2016; 1 interven ie
la 77 localit i pentru identificarea spa iilor de cazare ce pot fi puse la dispozi ia persoanelor f r
ad post de c tre autorit ile administra iei publice locale, în iarna 2015-2016; 1 preluare a
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situa iilor privind casele izolate în care locuiesc persoane vârstnice singure, persoane grav bolnave
sau cu handicap locomotor, familii cu mul i copii, etc., la care accesul se face greu în caz de
fenomene meteorologice extreme; persoanele f r ad post identificate pe raza jude ului CaraşSeverin de la IPJ precum şi a situa iei cu persoanele dializate şi a gravidelor de ultim trimestru din
mediul rural de la nivelul jude ului de la DSP Caraş-Severin şi transmiterea situa iilor la
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen „Semenic” al Jude ului Caraş-Severin.

II.VII. Organizarea i desf urarea activit ii de eliberare şi de eviden

a paşapoartelor simple

În perioada 01.01. – 31.12.2015 au fost eliberate la ghişeul serviciului un num r de 8.976
paşapoarte, dintre care 4.760 paşapoarte simple temporare şi 4.216 paşapoarte simple electronice, cu
aproximativ 10 la sut mai multe decât în 2014, când s-au eliberat 8.076 paşapoarte, din care 4.418
paşapoarte simple temporare şi 3.658 paşapoarte simple electronice.
Au fost primite şi solu ionate un num r de 12.204 cereri pentru eliberarea paşapoartelor, din
care 7.428 cereri pentru eliberarea paşapoartelor electronice şi 4.766 cereri pentru eliberarea
paşapoartelor simple temporare. Din totalul cererilor, un num r de 10.206 cereri au fost primite la ghişeul
serviciului, iar un num r de 1.998 cereri la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în
str in tate. În compara ie cu anul 2014, se remarc o creştere cu 21,5 la sut la acest indicator.
Un num r de 1.102 cet eni români domicilia i în str in tate au solicitat eliberarea unui
paşaport, dup cum urmeaz : 393 persoane au depus cerere la ghişeul serviciului, iar 709 persoane la
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din str in tate.
Num rul cererilor de restabilire a domiciliului în România a crescut în 2015 cu 73,6 la sut
fa de anul anterior, fiind înregistrare 132 de astfel de solicit ri. Acestea au fost solu ionate în termen de
3 zile de la înregistrarea în eviden ele serviciului, confom procedurii în vigoare.
În cursul anului 2015, au fost primite de la autorit ile competente 313 comunic ri, cu 25 la sut
mai multe decât în 2014, prin care s-a dispus suspendarea temporar a dreptului la libera circula ie în
str in tate fa de 278 cet eni români cu domiciliul pe raza jude ului Caraş-Severin.
Odat cu depunerea cererii pentru eliberarea unui nou paşaport, au fost sanc ionate contraven ional
pentru pierderea sau deteriorarea paşapoartelor valabile un num r de 147 persoane.
În urma activit ii desf şurate de c tre Serviciul Public Comunitar de Eviden

şi Eliberare a

Paşapoartelor Simple Caraş-Severin a fost încasat la bugetul de stat suma de 232.424 RON, din care
224.532 RON taxe consulare pentru eliberarea paşapoartelor, 4.900 RON amenzi contraven ionale
încasate şi 2.992 RON taxe eliberare adeverin e.
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Referitor la problemele cu care se confrunt serviciul, conform calculului efectuat de Serviciul
Resurse Umane din cadrul Direc iei Generale de Paşapoarte în ce priveşte volumul de munc şi
înc rc tura pe fiecare lucr tor, serviciul ar trebui s beneficieze de o majorare a organigramei cu 3
posturi. Din punct de vedere al resurselor materiale, 30 la sut din calculatoarele utilizate la nivelul
serviciului au o vechime de cel pu in zece ani, fiind necesar înlocuirea lor.
De men ionat este faptul c pentru anul 2015 cadrele serviciului nu au fost evaluate, aceast
activitate fiind suspendat , întrucât Curtea Constitu ional a stabilit c dispozi iile art. 26 alin. 3 din legea
nr. 360/2002 sunt neconstitu ionale, motiv pentru care legea necesit a fi revizuit în totalitate.
II.VIII. Organizarea i desf urarea activit ii legate de regimul permiselor de conducere, al
certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi al pl cilor cu numere de înmatriculare:
În cursul anului 2015, au fost programa i la examinare un num r de 9.563 de candida i,
comparativ cu 10.637 candida i în 2014, dintre care 5.688 au fost examina i şi la proba practic .
Num rul permiselor de conducere preschimbate a fost de 7.957, cifr similar cu cea din anul
anterior, când au fost preschimbate 7422 permise. De asemenea, au fost înmatriculate 9.282
autovehicule şi s-au efectuat 5.391 radieri din circula ie.
În ceea ce priveşte realiz rile în domeniul propriu de competen

au fost efectuate un num r de

6.543 verific ri şi identific ri în bazele de date informatizate şi cele manuale şi au fost înregistrate şi
solu ionate un num r de 17 de cereri şi peti ii.
Problemele şi neajunsurile cu care serviciul s-a confruntat în cursul anului 2015 se refer la lipsa
unei prize de pamânt a cl dirii unde îşi desf oar activitatea. A fost remediat situația prin înființarea i
legarea instalației electrice la priza de pamânt în vederea existenței unei protecții adecvate. La nivel de
personal, dou funcții din statul de funcții al serviciului sunt vacante. Se vor efectua demersuri pentru
ocuparea acestor funcții din surs intern .
II.IX. Organizarea si desf urarea activit ii de apostilare a documentelor
În perioada analizat , au fost înregistrate 1.272 cereri pentru apostilare de documente din care 1.162
solicitate de persoane fizice i 110 de c tre persoane juridice. A fost apostilat un num r de 1.654 de acte
din care 1.526 pentru persoane fizice şi 128 pentru persoane juridice, iar valoarea total a taxelor achitate
pentru acestea a fost de 43.020 lei.
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III. REALIZ RI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETEN
Pe lâng obiectivele strategice i operaționale descrise în capitolul precedent, la nivelul Instituției
Prefectului - Județul Cara -Severin s-au desf urat serie de alte activit ți care fac i ele parte din sfera de
competenț a instituției dup cum urmeaz :
III.I La nivelul Serviciului Verificarea Legalit ii Actelor, a Aplic rii Actelor Normative şi
Contenciosul Administrativ
În baza Legii nr. 10/2001 au fost verificate un num r de 5 dosare cuprinzând dispozi iile
primarilor şi documenta ia depus de persoanele îndrept ite, la care s-au întocmit referatele cu avizul de
legalitate, dup

care au fost înaintate la Autoritatea Na ional

pentru Restituirea Propriet ilor,

Secretariatul Comisiei centrale pentru stabilirea desp gubirilor.
În baza prevederilor art.36 din Legea nr. 18/1991, republicat , cu modific rile şi complet rile
ulterioare au fost emise în perioada 01-01-2015 –31.12.2015 au fost emise un num r de 126 ordine.
Comisia jude ean pentru stabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor
Caraş-Severin, în cursul anului 2015, a adoptat un num r de 9 hot râri, în cele 4 şedin e.
În ceea ce priveşte eliberarea titlurilor de proprietate, acest proces este momentan suspendat,
pân la refacerea anexelor întocmite în baza Legii nr.165/2013, cu modific rile şi complet rile ulterioare,
de c tre comisiile locale de inventariere. O situa ie privind stadiul şi problemele identificate în aplicarea
Legii nr. 165/2013 a fost înaintat Ministerului Afacerilor Interne. Tot în acest sens, au avut loc 2 instruiri
cu primarii şi secretarii comunelor, oraşelor şi municipiilor din jude , cu privire la procedura de eliberare
a titlurilor de proprietate şi deficien ele întâmpinate în vederea finaliz rii procesului de restituire a
terenurilor agricole şi forestiere, precum şi a deficien elor constatate în aplicarea Legii nr. 10/2001.
III.II. La nivelul Serviciului Dezvoltare Economic

şi Conducerea Serviciilor Publice

Deconcentrate
Referitor la avizarea execu iei bugetare, în conformitate cu prevederile art. 8, alin (2) din Legea
nr. 340/2004 republicat , privind prefectul şi institu ia prefectului, Prefectul Jude ului Caraş-Severin a
avizat execu ia bugetar trimestrial pentru 15 SPD-uri şi proiectele de buget pentru 3 SPD.
În ceea ce priveşte siguran a în incinta şi zonele adiacente unit ilor de înv

mânt preuniversitar,

în conformitate cu prevederile Dispozi iei nr.I/1118/07.05.2015 s-au transmis la Ministerul Afacerilor
Interne – Direc ia General Management Opera ional: analiza referitoare la activit ile desf şurate de
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structurile deconcentrate şi autorit ile administra iei publice locale pentru creşterea gradului de siguran
în incinta şi zonele adiacente unit ilor de înv

mânt preuniversitar în anul şcolar 2014-2015 precum şi o

informare privind activit ile desf şurate de structurile deconcentrate şi autorit ile administra iei publice
locale pentru derularea, în condi ii de siguran a noului an şcolar. În cursul anului 2015, trimestrial, a fost
analizat modul în care este asigurat

protec ia unit ilor de înv

mânt, nefiind constatate situa ii

deosebite. Au fost ini iate 2 interven ii la Comuna Prigor, referitoare la asigurarea cu vreo form de paz
prev zut de lege – paz uman sau cu sisteme de supraveghere video – la Liceul Tehnologic „Iosif
Coriolan Burlacu” Prigor şi s-au solicitate celor 77 localit i din jude date despre activit ile desf şurate
pentru creşterea gradului de siguran

în incinta şi zonele adiacente unit ilor de înv

mânt

preuniversitar.
Pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, semestrial s-au transmis la Ministerul
Afacerilor Interne – Agen ia Na ional Antidrog „Sinteza datelor rezultate din monitorizarea ac iunilor de
control pentru combaterea comercializ rii şi consumului substan elor/produselor noi cu efecte
psihoactive, d un toare s n t ii”, iar în şedin a Colegiului Prefectural Caraş-Severin din data de
10.10.12015, a fost analizat activitatea desf şurat în perioada 01.01. – 30.11.2015 de c tre Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Caraş-Severin.
Privind necesarul de microbuze 16+1/autobuze 28+2 destinate transportului elevilor la nivelul
jude ului Caraş-Severin s-au f cut 4 interven ii, 3 la Ministerul Dezvolt rii Regionale şi Administra iei
Publice, în leg tur cu necesarul de mijloace de transport pentru dotarea unit ilor administrativ teritoriale
din jude ul Caraş-Severin, şi 1 adres de solicitare informa ii privind microbuzele şcolare existente la
nivelul UAT-urilor.
Derularea programului „Cornul şi laptele” a fost analizat în cadrul a dou şedin e organizate de
c tre Consiliul Jude ean Caraş-Severin cu distribuitorii de produse lactate şi de panifica ie. Totodat , a
fost verificat situa ia privind amenajarea spa iilor de depozitare a produselor lactate şi de panifica ie,
fiind transmise adrese pentru remediere c tre localit ile: B u ar, Berzasca, Ciclova Român , Cornereva,
Ezeriş, M ureni, P ltiniş, Ramna, Teregova, V liug, R c şdia, Oravi a, Obreja, Naid ş, Mehadia,
L puşnicu Mare, Gr dinari, Fîrliug, Ciudanovi a, Bozovici, Berzovia. Alte 6 adrese pentru transmiterea
de reclama ii înregistrate la Institu ia Prefectului în leg tur cu derularea defectuoas a programului au
fost direc ionate c tre la Consiliul Jude ean Caraş-Severin, Inspectoratul Şcolar Jude ean Caraş-Severin,
Direc ia de S n tate Public

a Jude ului Caraş-Severin, Comisariatul Jude ean pentru Protec ia

Consumatorilor Caraş-Severin şi Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a Alimentelor CaraşSeverin.
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Institu ia Prefectului – Jude ul Caraş-Severin a avut în aten ie în cursul anului 2015 şi verificarea
legalit ii func ion rii ştrandurilor, piscinelor şi bazinelor din jude ul Caraş-Severin deschise publicului
cât şi unit ile de alimenta ie public ce func ioneaz în incinta acestora. Pentru asigurarea respect rii
legilor şi prevenirii unor accidente, Prefectul Jude ului Caraş-Severin a constituit prin Ordinul Prefectului
nr.191/24.07.2015, o comisie mixt format din reprezentan i ai: Direc iei de S n tate Public (DSP) a
Jude ului Caraş-Severin, Comisariatului Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor (CJPC) Caraş-Severin,
Direc iei Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor (DSVSA) Caraş-Severin şi Inspectoratului
Teritorial de Munc (ITM) al Jude ului Caraş-Severin.
De asemenea, prin Ordinul Prefectului nr.264/19.10.2015 s-a constituit Comisia de verificare a
siguran ei în func ionare a centralelor termice indiferent de combustibilul folosit de la unit ile de
înv

mânt din jude , care a controlat 45 unit i de înv

mânt.

Activitatea serviciului a constat şi în efectuarea de demersuri şi interven ii c tre alte institu ii pentru
solu ionarea unor probleme de interes public, dup cum urmeaz :


La ministere: au fost transmise 22 de adrese, care s-au referit în principal la ob inerea finan rii
necesare pentru introducerea în circuitul turistic al vestigiilor decoperite în oraşul B ile Herculane
şi finalizarea investi iilor pentru reabilitarea Vilei Elisabeta, înfiin area unui penitenciar în
Municipiul Reşi a, modul de

realizare a amenajamentelor pastorale privind modificarea

prevederilor legale referitoare încheierea contractelor pentru p şuni, sprijin de rezolvare a
problemelor cu care se confrunt jude ul în ceea ce priveşte transportul pe cale ferat , sprijin
pentru construirea unui sediu pentru Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliar , cu
prezentarea situa iei U.C.M.R. REŞI A S.A., la solicitarea C.N.S.L.R. – FR

IA, Sindicatul

Reşi a 1771, suplimentarea num rului de maşini la Inspectoratul Teritorial de Munc pentru
realizarea ac iunilor de control în ceea ce priveşte depistarea infrac iunilor silvice, situa ia şi
num rul familiilor în care p rin ii sunt pleca i la munc în str in tate, spa iile de cazare posibil
disponibile în situa ii de urgen (cutremure, alunec ri de teren, inunda ii, imigran i)


La serviciile publice deconcentrate s-au efectuat 50 de interven ii, pe probleme care vizeaz
ac iunile desf şurate pentru îmbun t irea calit ii mediului, informa ii detaliate cu privire la
accidentele de munc în care s-au înregistrat decese, modului în care este reglementat circula ia
rutier în localit ile unde se execut

unele lucr ri edilitar-gospod reşti de „ap -canalizare” în

zona carosabilului şi pentru evitarea unor eventuale fenomene nedorite, întocmirea
amenajamentelor pastorale, realizarea de lucr ri necesare de decolmatare şi regularizare cursuri de
ap , verificarea modului în care este reglementat circula ia rutier în locurile unde se execut
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lucr ri edilitar gospod reşti şi m surile luate pentru înl turarea vegeta iei de pe marginea
drumurilor, verificarea taberelor şi locurilor în care mai mul i copii îşi petrec timpul liber/vacan a
în mod organizat, distribuirea cardurilor na ionale de s n tate la nivelul jude ului, calitatea apei
potabile ce se distribuie la nivelul jude ului, datele de identificare a beneficiarilor legii 341/2004,
revolu ionari.


La unit ile administrativ-teritoriale problematica pe care Institu ia Prefectului a avut-o în
aten ie s-a referit la stadiul de întocmire a amenajamentelor pastorale; respectarea prevederilor
legale privind registrele agricole; centralizarea datelor pentru Programul de construirea de locuin e
sociale; rela ia cu Direc ia Silvic , respectiv de administrare a p durii, marcarea masei lemnoase,
etc.

III.III La nivelul Serviciului Afaceri Europene
Activitatea de rela ii cu publicul, peti ii i audien e, accesul la informa iile publice i lucr ri de
arhiv :
Cu privire la activitatea de primire i soluționare a petițiilor, la nivelul instituției au fost primite
614 peti ii, din care: 30 au constituit sesiz ri privind infrac iuni contra persoanei, 2 au constituit sesiz ri
privind acte sau fapte de corupție sau asimilate, 21 au constituit sesiz ri privind infrac iuni contra
patrimoniului, 36 au constituit sesiz ri privind tulburarea liniştii publice şi alte infrac iuni sau
contraven ii, 399 au constituit diferite cereri, 123 au fost cereri privind legile fondului funciar ori
retroced ri de bunuri preluate abuziv de regimul comunist, iar 3 au constituit scrisori de mulțumire. Din
num rul totalul de peti ii, una a fost primit de la Parlamentul României, 31 de la Guvernul României,
11 de la Administra ia Preziden ial , 27 de la alte institu ii de stat i restul de la ONG-uri i de la
persoane fizice i juridice, astfel procentual din cele 614 petiții, 84,2% au fost trimise de cet eni, 4,3%
de la ONG - uri i 11,4% redirec ionate de la institu ii centrale( greşit sesizate).
Din totalul de peti ii primite, 162 au fost redirec ionate, pentru competent solu ionare, c tre alte
institu ii ale statului, 328 au fost soluționate pozitiv sau parțial pozitiv, 52 negativ, în 2 cazuri a fost
declinat competența c tre organele de justiție ori parchet i 70 au fost clasate direct în conformitate cu
prevederile legale în materie.
Au fost organizate cca 48 de sesiuni de audien

la care s-au prezentat 230 cet eni, care au fost

consiliați de personalul de relații cu publicul, reîndrumați c tre alte instituții pentru competent
soluționare, dac a fost cazul, iar multe dintre problemele ridicate de ace tia au fost solu ionate pe loc.
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Personalul de la compartimentul de specialitate a r spuns, în medie, şi la alte 15 apeluri
telefonice pe lun – acumulându-se un total de aproape 170 de apeluri, în perioada de referin

– de la

cet eni care au solicitat şi au fost îndruma i într-o diversitate de probleme, în spiritul şi în termenii
activit ii generale de rela ii cu publicul. În vederea asigur rii unei relații fluente i operative cu cet țenii,
a fost asigurat programul prelungit cu publicul, o zi pe s pt mân , a fost urm rit zilnic adresa de e-mail
dialog@prefcs.ro, creat special pentru acest lucru, au fost urm rite înscrierile în audienț

i petiții de pe

site-ul instituției i la telefoanele destinate relației cu publicul.
Aspectele relevate în peti iile adresate Institu iei Prefectului – Jude ul Caraş-Severin şi cu ocazia
audien elor sus inute de conducerea institu iei au vizat, în general, problematica social - acordarea de
ajutoare sociale din fonduri europene şi potrivit legisla iei româneşti, atribuirea de locuin e din fondul
locativ al unit ilor administrativ-teritoriale, sprijin în ocuparea unor locuri de munc , recalcularea
pensiilor, fondul funciar şi proprietatea funciar - aspecte referitoare la aplicarea legilor fondului
funciar, a legilor speciale din acest domeniu, concesionarea de suprafe e de teren pentru p şunatul
animalelor din gospod ria proprie, emiterea de titluri de proprietate întârziate din varii motive, reclama ii
privind activitatea administra iilor publice locale, a serviciilor publice deconcentrate, litigii cu
administra ia local , institu ii publice, ori chiar interpersonale, ş.a.
În toate cazurile men ionate institu ia prefectului a verificat şi analizat, nemijlocit sau prin
redirec ionare, potrivit cadrului legal, la institu iile abilitate – servicii publice deconcentrate, autorit ile
publice locale, jude ene, alte institu ii abilitate - problemele semnalate şi a dispus m surile prev zute de
cadrul legal pentru solu ionarea aspectelor sesizate, r spunsul c tre peten i fiind comunicat în termenele
prev zute de cadrul legal.
Cu privire la implementarea Legii 544/2001privind accesul la informațiile de interes public, au
existat un num r de 14 de solicit ri de la cet țeni sau reprezentanți ai societ ții civile c rora li s-a oferit
un r spuns în termenele prev zute de lege

din care 10 au fost soluționate favorabil i 4 nefavorabil.

Totodat , pentru asigurarea accesului publicului la informațiile de interes public s-a ref cut site-ul
instituției care a fost actualizat permanent, s-a creat posibilitatea depunerii de petiții i înscriere la
audiențe online. A fost elaborat i postat pe site Raportul de evaluare a implement rii legii nr.544/2001
aferent anului 2014.
Cu privire la alte activit ile ale Compartimentului Informare, Rela ii cu Publicul

i

Secretariat este de menționat c în anul de referinț au fost înregistrate i manageriate electronic peste
20.000 de adrese, s-au predat la arhiv 710 dosare din anii precedenți, a fost întocmit o lucrare de
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selecționare în urma c reia au fost distruse din arhiv 997 doare i a fost elaborat i aprobat un nou
Nomenclator arhivistic valabil din anul 2016.
A fost asigurat secretariatul Comisiei paritare la nivelul Instituției prefectului.
A fost asigurat secretariatul Comisiei de disciplină a secretarilor unde în anul 2015 au existat 4
sesiz ri ale Corpului de Control al prefectului, pentru care a fost elaborat documentația necesar
cercet rii administrative.
IV. COOPERAREA INTRA I INTERINSTITU IONAL , RELA II INTERNA IONALE
IV.I. Cooperarea intra i interinstitu ional este asigurat la nivelul instituției i prin organizarea i
desf urarea, conform legii, a diferitelor comisii i comitete care s-au întrunit în anul de referinț

în

edințe de lucru, au elaborat rapoarte i au efectuat diferite demersuri, astfel:


Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din Jude ul
Caraş-Severin
În cursul anului 2015 au avut loc 12 şedin e şi a fost transmis un Raport anual.
Principalele obiective vizate au fost urm toarele: activit ile desf şurate de c tre prim riile

localit ilor urbane în domeniul asisten ei sociale acordate persoanelor vârstnice; asigurarea protec iei
consumatorilor îndeosebi pentru persoanele vârstnice; facilit ile oferite de c tre administra ia public
local la transportul în comun de c l tori persoanelor vârstnice; modul de distribuire a biletelor de
tratament pentru pensionari; activit ile desf şurate pentru prevenirea şi combaterea infrac iunilor în
rândul persoanelor vârstnice; acordarea unor servicii specializate de g zduire, îngrijire, recuperare,
reabilitare şi reinser ie social a persoanelor vârstnice; vaccinarea antigripal a persoanelor la risc de a
dezvolta complica ii datorate gripei.
În cadrul şedin elor dup

analizarea materialelor prezentate s-au formulat propuneri pentru

îmbun t irea activit ii în domeniile care au f cut obiectul analizei. La solicitarea membrilor Comitetului
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din jude ul Caraş-Severin au fost
analizate şi alte tematici de interes pentru persoanele vârstnice.


Colegiul Prefectural
În anul 2015 au avut loc 12 şedin e ale Colegiului Prefectural Jude ul Caraş-Severin. În cadrul

şedin elor au fost adoptate 2 hot râri ale Colegiului Prefectural Jude ul Caraş-Severin cu privire la
aprobarea Programului anual orientativ de dezvoltare economic şi social a jude ului pentru anul 2015 şi
aprobarea planurilor operative de ac iune pe timpul iernii 2015-2016 ale celor dou Sec ii de Drumuri
Na ionale Caransebeş şi Orşova. De asemenea în cadrul şedin elor au fost abordate teme cu privire la
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administra ia public , ordine public , agricultur şi silvicultur , finan e publice, şomaj şi ocuparea for ei
de munc , arhive, pensii, mediu, situa ii de urgen , s n tate, înv

mânt, cultur etc.

S-a solicitat Inspectoratului de Poli ie Jude ean Caraş-Severin ca în cooperare cu administratorii
de drumuri s fac un inventar al panourilor publicitare amplasate în zona de siguran

a drumurilor

na ionale şi jude ene din jude şi s verifice dac sunt situa ii în care panourile publicitare acoper
indicatoarele de circula ie. De asemenea, Inspectoratul de Poli ie Jude ean Caraş-Severin în colaborare cu
cele dou Sec ii ale Drumurilor Na ionale Caransebeş şi Orşova şi cu Direc ia de Administrare a
Domeniului Public şi Privat din cadrul Consiliului Jude ean Caraş-Severin s verifice modul în care este
reglementat circula ia rutier în localit ile str b tute de drumuri na ionale şi jude ene unde se execut
lucr ri edilitar - gospod reşti (introducere ap potabil , canaliz ri, etc ).


Comisia de Dialog Social a Jude ului Caraş-Severin
În anul 2015 au fost organizate 12 şedin e ale Comisiei de Dialog Social a Jude ului Caraş-Severin

conform Programului anual al şedin elor. Activitatea Comisiei a fost raportat lunar la Ministerul Muncii,
Familiei, Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la Ministerul Dezvolt rii Regionale şi Administra iei
Publice şi Ministerul Afacerilor Interne – 12 rapoarte
Institu ia Prefectului – Jude ul Caraş-Severin a transmis spre analiz

2 adrese la Guvernul

României, Ministerul Economiei, Comer ului şi Turismului, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Ministerul Ap r rii Na ionale, Ministerul Finan elor Publice, Ministerul
Afacerilor Interne şi la Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice unele
probleme existente la nivelul S.C. UCM Reşi a S.A în vederea g sirii unor eventuale posibilit i de
rezolvare.
În data de 23.10.2015 la lucr rile şedin ei Comisiei de Dialog Social a Jude ului Caraş-Severin a
participat Domnul Liviu Marian Pop, Ministru Delegat pentru Dialog Social şi parlamentari de CaraşSeverin au fost prezentate unele aspecte privind legisla ia dialogului social şi totodat s-a discutat
punctual şi despre unele probleme economico sociale din jude ul Caraş-Severin: achizi ionarea de
microbuze şcolare; problemele cu care s-a confruntat Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşi a; situa ia
UCM Reşi a S.A.


Comisia Jude ean în domeniul Egalit ii de Şanse între Femei şi B rba i Caraş-Severin
În cursul anului 2015 au avut loc 4 şedin e trimestriale la sediul Agen iei Jude ene pentru pl i şi

Inspec ie Social Caraş-Severin.


Consiliul Consultativ pentru Protec ia Consumatorilor Caraş-Severin
În cursul anului 2015 au avut loc 4 şedin e trimestriale, organizate la sediul Institu iei Prefectului –

Jude ul Caraş-Severin la propunerea Comisariatului Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor CaraşSeverin.
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Comisia Jude ean privind Incluziunea Social Caraş-Severin

În cursul anului 2015 a avut loc o întâlnire cu membrii Comisiei Jude ene.
Totodat , pentru realizarea cooper rii şi interoperativit ii între membrii Re elei interinstitu ionale
împotriva traficului de persoane prin intermediul Institu iei Prefectului, care are calitatea de raportor
jude ean, au fost realizate raport ri lunare, ac iuni de postare pe grupul de discu ii on-line al re elei
(anun uri privind locurile de munc disponibile pentru persoane traficate, solicit ri de sprijin pentru
solu ionare situa ii de urgen

a persoanelor traficate,etc.) i a fost organizat o întâlnire de lucru a rețelei

județene, în luna octombrie, ocazie cu care s-a marcat ziua de 18 octombrie, Ziua European de lupt
împotriva traficului de persoane, au fost prezentate statisticile si tendințele fenomenului traficului de
persoane la nivel național i regional, campania

de prevenire național “Cere ajutor, nu cerși!”,

campania de prevenire regional “Rupe lanțul sclaviei ! Informează-te si informează pe alții!”, a fost
prezentat Planul National de Acțiune 2015/2016- HG nr.475/24.06.2015.
Referitor la

cooperarea intra institu ional

s-a conlucrat pentru realizarea documentelor de

planificare managerial , dup cum urmeaz :


Pentru Sistemul de control intern/managerial de la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul CaraşSeverin, anul 2015 a însemnat, pentru prima sa jum tate, respectarea legisla iei în vigoare pân în
luna iunie. Aceasta s-a concretizat în realizarea autoevalu rii sistemului la 31.12.2014, cu
întreaga procedur dispus de actele normative specifice, a situa iei sintetice pe entitatea public ,
încununate fiind de elaborarea si transmiterea Raportului Domnului Prefect asupra sistemului
de control intern/managerial la finele anului precedent.
De asemenea, au existat dou raport ri semestriale asupra sistemului din institu ia prefectului
solicitate la eşalonul superior, actualizarea, de dou ori, a Grupului de lucru pentru coordonarea,
monitorizarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial din Instituţia
Prefectului – Judeţul Caraş-Severin(Grupul de lucru), o reuniune în plen a acestuia, în faza
autoevalu rii sistemului, ca şi coresponden e cu structurile din MAI responsabile cu
implementarea şi monitorizarea s.c.i.m., vizând clarific ri, inform ri şi chiar consult ri în acest
domeniu. Dup a doua jum tate a lunii iunie 2015, odat cu emiterea Ordinului Secretariatului
General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al
entit ilor publice, activitatea din domeniul sistemului de control intern/managerial din
institu ia prefectului a însemnat demersurile structurilor specifice pentru reaşezarea şi
recalibrarea, conectarea la noile prevederi legislative din domeniu. Aceasta a însemnat, pentru
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început, (re)constituirea Grupului de lucru, elaborarea, de urgen , a Programului de
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial din Instituţia Prefectului – Judeţul CaraşSeverin pe anul 2015, în cadrul noii legisla ii, ca şi actualizarea, în acelaşi context, a
Regulamentului de organizare şi func ionare a grupului de lucru. Pentru reuşita acestor ac iuni,
în ultima perioad a anului a crescut dinamica activit ii şi s-au intensificat şedin ele grupului
de lucru, numai în perioada noiembrie-decembrie fiind organizate dou reuniuni, care au avut
drept finalitate acordarea activit ii din domeniu, şi în institu ia prefectului, la actualitatea
legislativ specific .


A fost gestionat Registrul de riscuri de la nivelul Instituției Prefectului Județul Cara -Severin, sau solicitat date

i informații de la toate serviciile/compartimentele instituției în vederea

elabor rii/actualiz rii Registrului de riscuri la nivelul instituției.
IV.II. Rela ii Interna ionale
Referitor la activitatea de rela ii interna ionale a instituției, este necesar a fi precizat faptul c aceasta
se deruleaz pe dou paliere, dup cum urmeaz :
Organizarea și desfășurarea de activități directe ale instituției în domeniul relațiilor externe, care se
concretizeaz în preg tirea permanent de materiale actualizate de prezentare a județului care s fie
prezentate delegațiilor externe care viziteaz județul i s fie transmise organismelor centrale care se
ocup cu promovarea oportunit ților la nivel național i organizarea i desf urarea în condiții optime a
vizitelor externe în județ, cu respectarea întocmai a normelor legale referitoare la acestea, context în care
s-au desf urat urm toarele:


A fost actualizat , cu concursul celor 77 de UAT-uri din județ, lucrarea „Ghidul Investitorului”,
care conține o prezentare a oportunit ilor de investi ii ale jude ului i a facilit ților pe care le
acord unit țile administrativ teritoriale, în vederea atragerii de investitori, ghid care a fost oferit
diferitelor delegați str ine primite în instituție sau cu ocazia vizitelor externe ale conducerii
instituției, de menționat c cest ghid este prezentat i în limba englez ;



A fost elaborat Planul de relații internaționale al Instituției Prefectului – Județul Cara -Severin în
colaborare cu SFCRUA, ca urmare a solicit rii MAI nr.297375/DAERI/27.05.2015 i transmiterea
acestuia la MAI cu adresa nr.5/7155/12.06.2015;



Au fost solicitate informații prin adresa nr.6/7755/15.06.2015 din partea CJCS, serviciilor publice
deconcentrate, CCIA, Universit ții „Eftimie Murgu” Re ița i Prim riei Re ița în leg tur cu
proiecte în parteneriat cu entit ți similare din Germania, sau alte activit ți comune pentru
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realizarea unui material de interes pentru lucr rile Comisiei Mixte Guvernamentale Românogermane pentru etnicii germani din România (Timi oara, 7-8 iulie 2015), intitulat „Raport privind
demersurile întreprinse la nivelul județului Cara -Severin, în sprijinul etnicilor germani”

i

informarea Ministerului Afacerilor Europene în acest sens; - informarea MAI asupra întâlnirii de
la Timi oara din perioada 7-8 iulie 2015 i transmiterea raportului de relații externe prin adresa
nr.6/7755/13.07.2015;


Informarea prim riilor din județ prin adresa nr.6/6022/19.05.2015 asupra newsletter-ului
Ambasadei Austriei legat de informații relevante despre nout ți economice din Austria i
oportunit ți de afaceri,



A fost transmis o solicitare prin adresa nr.6/9983/21.07.2015 c tre prefecții Districtelor Banatului
de Sud, de Nord i Central pentru solicitarea implic rii în realizarea de proiecte comune finanțate
prin programul IPA CBC România-Serbia;



Organizarea i desf urarea întâlnirii de lucru din date de 24.08.2015 cu partenerii din Republica
Serbia i reprezentanții instituțiilor prefectului i cei ai consiliilor județene din Timi , Cara Severin i Mehedinți, informarea MAI prin adresa nr.6/11133/28.08.2015;



Actualizarea bazelor de date privind colaborarea pe relația cu Republica Serbia
În concluzie, în conformitate cu evidențele centralizate în Registrul pentru relații externe, s-au

desf urat în anul 2015, cinci întâlniri cu parteneri str ini, 4 cu prefecții a 5 districte din Republica Serbia
i una cu reprezentanți ai Republicii Federale Germania cu ocazia particip rii la lucr rile Comisiei Mixte
Româno-Germane, unde prefectul Județului Cara -Severin a prezentat un Raport privind situația etnicilor
germani din Județul Cara -Severin. Pentru asigurarea suportului legal al acestora au fost solicitate, de
fiecare dat , avizele necesare de la Ministerul Afacerilor Interne i ulterior s-au efectuat raport rile
solicitate conform Ordinului MAI în materie.
De remarcat în anul 2015, a fost relația deosebit creat cu prefecți ai Districtelor din Republica
Serbia cu care s-au purtat discuții legate de oportunitatea depunerii de proiecte comune la Programul
Interreg IPA de Cooperare România-Serbia i cu care s-au organizat întâlniri în diferite locații din
România i Serbia, dup cum urmeaz :
În 14 mai 2015 la Timi oara, s-a discutat oportunitatea depunerii de proiecte pe Interreg IPA RomâniaSerbia i s-au propus proiecte iar instituțiile prefectului, nefiind eligibile, i-au afirmat susținerea pentru
proiectele depuse de autorit țile publice locale i județene.
In 14 iulie 2015 la Novi Sad, s-au analizat proiectele autorit ților propuse de autorit țile locale din cele
dou ț ri i având în vedere c pentru noua perioad de programare a ap rut o extindere a eligibilit ții
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instituțiilor prefectului, Instituția Prefectului Județul Cara -Severin a propus elaborarea unui proiect pe
Programul Interreg IPA de Cooperare România-Serbia pe axa prioritar

1-Promovarea ocup rii i

înt rirea serviciilor de baz pentru o dezvoltare incluziv - Domeniul 1-3 –incluziunea social
proiect regional, în parteneriat

i cultural ,

cu Instituțiile Prefectului Cara -Severin i Timi din România i

Prefecturile Districtelor Banatului de Sud, Centru i Nord din Serbia, prin realizarea unui parteneriat
instituțional materializat prin acțiuni bilaterale structurate pe palierele de competenț ale instituțiilor
partenere.
Cei prezenți s-au ar tat interesați de propunerea de proiect, iar ulterior întâlnirii de lucru, Instituția
Prefectului Cara -Severin a transmis p rții sârbe, în scris, prin e-mail, propunerea de mai sus cu
rug mintea de a se face ad ugiri i observații, dar nu s-a primit un r spuns de la niciuna dintre cele trei
prefecturi sârbe. Pe de alt parte, s-a subliniat sprijinul acordat în continuare, în acord cu prerogativele
legale conferite instituției prefectului, a proiectelor ce vor fi depuse de prim rii, servicii deconcentrate i
consiliul județean.
În 24 august 2015 la Reșița, s-au discutat aspect relevante pentru trei proiecte strategice :


Deschiderea permanent a trei puncte de trecere a frontierei în județul Timis la Lunga – Nacovo,
Foeni – Iasa Tomic, Valcani – Vrbica i modernizarea acestora în cadrul unui singur proiect



Revitalizarea – cur țarea canalului i râului Bega cu scopul de a-l reda naviga iei.

 Reabilitarea şi modernizarea cl dirii „Comitetului” din Zrenjanin, care s func ioneze ca loca ie
unic pentru institu iile administra iei publice, în favoarea cet enilor şi reprezentan ilor mediului
de afaceri
Totodat , domnul Dusan Sijan prefect al Districtul Banatului Central, a propus încheierea unui nou
protocol de colaborare, de data aceasta între 8 prefecturi, trei din România i cinci din Serbia i a înmânat
prefecților prezenți varianta de protocol propus de domnia sa.
În 21 octombrie 2015 la Pojarevac, Instituția Prefectului Cara -Severin a prezentat analiza Protocolului
de colaborare propus de partea sârb , a adus unele îmbun t țiri în sensul corel rii articolelor din
document cu competențele legale ale instituțiilor prefectului din România cu consultarea Ministerului
Afacerilor Interne- Direcția Afaceri Europene i Relații
Instituțiilor Prefectului Timi

i Mehedinți pentru analiz

Internaționale i a transmis documentul
i propuneri,

a fost tradus în limba sârb

i

prezentat partenerilor sârbi cu ocazia întâlnirii de la Pojarevac, urmând ca ace tia s se pronunțe cu
privire la conținutul acestuia i ulterior s se obțin avizele necare de la ministerele de resort atât din
România cât i din Serbia.
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Acordarea de consultanță procedurală autorităților publice locale în vederea încheierii acordurilor de
înfrățire/cooperare, palier care a comportat urm toarele activit ți:
Cu privire la acordarea de consultan pentru autorit ile administra iei publice locale care solicit



sprijin pentru întocmirea documenta iei necesare înfr irilor şi a altor forme de cooperare, în anul 2015
au fost îndrumate 5 de prim rii care au solicitat acest lucru.
Au fost centralizate datele primite din partea autorit ților publice locale i a fost actualizat



„Ghidul înfr irilor”, instrument util de lucru pentru autorit țile administrației publice;
De asemenea, anual, la nivelul serviciului de specialitate al instituției se elaboreaz , conform legii, Planul
de m suri privind afacerile europene, în care sunt cuprinse toate acțiunile în acest domeniu i care, în anul
2015 a cuprins 7 m suri cu 20 de acțiuni corespondente, acestea fiind i realizate. Totodat , în cursul
anului 2014 s-a realizat i Planul de relații externe care cuprinde estimarea întregii activit ți de relații
externe a instituției inclusiv costurile acesteia.

V. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE
Unul din scopurile acestui capitol este legat de cre terea gradului de absorbție a fondurilor
europene i a altor surse de finanțare atât la nivelul instituțiilor județului cât i la nivelul instituției
prefectului i activitatea în acest domeniu este structurat pe dou paliere, respectiv diseminare de
informații privind sursele de finanțare c tre prim rii, instituții publice i ONG-uri i implementarea de
proiecte proprii.
În acest sens, în anul 2015, Serviciul Afaceri Europene a realizat acțiuni de diseminare de informaţii
structurate pe domenii de interes, legate de programele opera ionale, ac iunile complementare ale Uniunii
Europene, fonduri na ionale şi alte tipuri de finan ri, dup cum urmeaz :


au fost informate CJCS i cele 77 de prim rii din județ prin adresa nr.6/6547/20.05.2015 în
leg tur cu organizarea unor sesiuni de instruire profesional în cele 8 regiuni ale ț rii pentru
direcțiile de urbanism i direcțiile responsabile cu elaborarea de strategii i politici locale din
localit țile cu populație sub 50.000 de locuitori, ca urmare a adresei Ministerului Dezvolt rii
Regionale şi Administra iei Publice;



au fost diseminate informații c tre toate prim riile din județ prin adresa nr.6/7944/15.06.2015 în
leg tur cu apelurile de idei proiecte START i TAF-DRF în contextul implement rii Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea Dun rii (SUERD) la solicitarea MDRAP;
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a fost informat CJCS prin adresa nr.6/9785/16.07.2015 în leg tur cu solicitarea MDRAP legat
de nominalizarea unor speciali ti din domeniul amenaj rii teritoriului

i completarea unui

chestionar cu informațiile solicitate de MDRAP;


au fost diseminate informații legate de ghidurile solicitantului disponibile în cadrul PNDR pentru
toate prim riile din județ prin adresa nr.6/12696/16.09.2015 ca urmarea solicit rii primite din
partea MDRAP; s-a procedat la diseminarea informațiilor legate de Programul Transnațional
Dun rea c tre toate prim riile din județ prin adresa nr.6/14157/22.10.2015 ca urmare a solicit rii
MAI;



au fost informate toate prim riile din județ în leg tur activit țile legate de stingerea incendiilor din
proiectul „Utilizing stream waters in the suppresion of forest fires with the help of new
technologies”, finanțat prin programul Operațional Comun Bazinul M rii Negre 2007-2013 din
cadrul Ministerului Dezvolt rii Regionale i Administrației Publice;a fost realizat i transmis un
buletin ale surselor de finanțare disponibile pentru toate prim riile din județ prin adresa
nr.6/15360/4.11.2015;



a fost efectuat

o informare-r spuns c tre Serviciul Dezvoltare Economic

şi Conducerea

Serviciilor Publice Deconcentrate privind proiectele din județ finanțate prin fonduri externe
nerambursabile; ca urmare a solicit rii MDRAP s-a transmis la Consiliul Jude ean Caraş-Severin i
toate prim riile adresa nr. 6/10604/07.08.2015 cu privire la oportunitatea ca proiectele începute
din alte fonduri i nefinalizate pot obține finanțare prin PNDR 2014-2020;


a fost elaborat

i transmis

o situație la Ministerul Fondurilor Europene prin adresele

nr.6/9742/16.07.2015 i nr.6/12596/14.09.2015 legate de proiectele de ap -canal din județul
Cara -Severin transferabile pe POS mediu 2007-2013, ca urmare a solicit rilor MFE prin adresele
nr.795/14.07.2015 i nr.1017/10.09.2015;


prin adresa nr. 6/10828/14.08.2015 s-a comunicat la Patronatul Tinerilor Întreprinz tori din
România, acordul CNS Cartel Alfa Cara -Severin de a participa la organizarea, în județ, a unor
evenimente de promovare a oportunit ților de finanțare pentru mediul public i privat în perioada
2015-2020; a fost elaborat un material privind ”Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate 2015, nout ți i atribuții ale autorit ților publice locale” ce a fost prezentat la
instruirea secretarilor i primarilor din 12.11.2015;



Ca urmare a solicit rii MAI – DGICIP au fost elaborate i transmise dou situații, una privind
rețeaua de comunicații voce-date cu proiectele cofinanțate din fonduri externe nerambursabile i
una privind proiectele gestionate/implementate în 2015 la nivel de județ.
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S-a participarea la diferite conferințe/seminarii de lansare/implementare (15) a unor proiecte ale
administrației din județ



A fost solicitat tuturor prim riilor o situație privind sumele necesare cofinanț rii proprii i a
cheltuielilor neeligibile pe proiecte pentru a fi suportat din alte fonduri, iar centralizarea a fost
transmis MDRAP



Actualizarea semestrial a bazei de date cu privire la stadiul proiectelor finanțate din fonduri UE

la nivel local şi realizarea unor analize ale stadiul absorbției la nivel de județ prin centralizarea datelor
solicitate de la UAT-uri, organisme intermediare i autorit ți de management al fondurilor structurale.
Astfel, la finele anului 2015 mai existau în implementare la nivelul unit ților administrativ teritoriale 59
de proiecte în valoare total de 380.704 mii lei din 84 de proiecte în valoare de 1.044.073 mii lei, câte au
fost la începutul anului.


S-a urm rit modul de implementare a unor programe cu finan are intern

i în ceea ce prive te

Programul Național de Dezvoltare Local , coordonat de MDRAP, i alte surse interne de finanțare,s-au
derulat 103 proiecte de investiții de infrastructur de ap

i canal, drumuri, dispensare i prim rii;



A fost elaborat Planul de m suri privind afacerile europene pentru anul 2015;



Având în vedere c

la nivelul instituției exist

o colaborare continu

cu organizațiile

neguvernamentale, periodic sunt transmise prin intermediul forumurilor online, informații privind sursele
de informații adresate societ ții civile, în anul 2014 efectuându-se dou comunic ri în acest sens.


În cadrul Punctului de informare SAE a fost solicitat actualizarea datelor promotorilor de la

nivelul prim riilor i serviciilor publice deconcentrate;


A fost elaborat i transmis tuturor prim riilor un buletin informativ privind sursele de finanțare

active.
În ceea ce privesc proiectele proprii, se poate preciza c în anul 2015 nu au existat proiecte noi în
implementare dar au fost continuate rezultatele obținute din implementarea a dou proiecte cofinanțate
din PODCA , încheiate în anii precedenți i au existat dou controale ex post pe aceste proiecte din partea
Autorit ții de Management POCA, care au evidențiat faptul c rezultatele proiectelor au fost menținute i
s-au atins obiectivele planificate. Astfel s-a continuat activitatea la Ghi eul unic i menținerea sistemului
de gestionare electronic a documentelor înființate prin derularea proiectului ”Eficientizarea i reducerea
duratei de livrare a serviciilor publice din județul Cara -Severin” în care instituția prefectului a avut
calitatea de partener al Consiliului Județean Cara -Severin derulat prin Programul operațional dezvoltarea
capacit ții administrative. De asemenea, a continuat derularea activit ților începute prin proiectul ”
Rețeaua de funcționari c r eni- eficienț

i calitate”, desf urat de instituția prefectului în calitate de

inițiator, astfel a fost menținut Punctul de informare al administrației înființat la nivelul Serviciului
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Afaceri Europene, acordându-se informații

i consiliere UAT-urilor pe diferite teme (cca. 20 de

solicit ri), s-a menținut activitatea rețelei de promotori ai reformei înființat prin acela i proiect din care
fac

parte 97 persoane, funcționari în cadrul unit ților administrativ teritoriale i servicii publice

deconcentrate. Totodat , au fost solicitate informații legate de strategiile de modernizare de la nivel
instituțional pentru toate prim riile din județ i pentru 27 de servicii publice deconcentrate prin adresa
nr.6/14929/27.10.2015 i s-a solicitat transmiterea strategiilor de modernizare actualizate i a datelor
promotorilor reformei pentru actualizarea Strategiei de modernizare a administrației publice de la nivelul
județului Cara -Severin

i a rețelei de promotori ai reformei de la nivel de județ, prin adresa

nr.6/16074/17.11.2015; i a fost actualizat Strategia de modernizare a instituției prefectului.
Cu privire la monitorizarea implement rii Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate 2014, în conformitate cu HG nr.799/2014 privind implementarea Programului Operațional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 i a Regulamentului UE nr. 223/2014 care se refer la
primirea de ajutoare alimentare de c tre cele mai defavorizate persoane, au fost continuate activit țile
începute în anul 2014, desf urându-se urm toarele activit ți:
Compensarea între primăriile având stoc excedentar și cele cu solicitări neacoperite din cadrul
județului. Instituția Prefectului a conceput modele de Acorduri de suplimentare vizate de prefect i
procese verbale de compensare si a transmis prim riilor lista cu surplusul de pachete astfel încât UATurile s poat lua leg tura i s procedeze la compens ri, astfel existând un num r de 10 prim rii care au
compensat între ele un num r de 138 pachete.
Compensarea între județe care a avut stoc excedentar și cele cu solicitări neacoperite. Dup
compensarea între prim rii a rezultat un surplus de 6.002, pachete astfel încât s-a procedat la
redistribuirea acestora, în conformitate cu HG nr.80/10.02.2015 pentru completarea HG nr.799/2014
privind implementarea POAD i a instrucțiunilor de aplicare, sens în care în 20.02.2015 a fost elaborat
adresa nr.6/2522, care a fost transmis

c tre toate Instituțiile prefectului din țar în vederea compens rii

cu alte județe care ar fi putut avea nevoie de pachete cu alimente, dar având în vedere c nicio prefectur
nu a solicitat surplusul de pachete, s-a trecut la ultima etap .
Redistribuirea pe listele de suplimentare a pachetelor rămase la nivelul primăriilor din județ. Prin
adresa nr.6/2409/25.02.2015 au fost anunțate prim riile c pot trece la etapa de acordare de pachete pe
listele de suplimentare, finalizându-se astfel distribuirea pachetelor la nivelul județului pân la sfâr itul
lunii martie 2015 i toate prim riile au raportat stoc zero.
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Pentru operativitate a fost înființat o platform interactiv de comunicare online între Grupul de

lucru județean i cele locale, prin care s-au transmis cu maxim operativitate toate informațiile primite de
la Ministerul Fondurilor Europene, c tre grupurile locale, s-au solicitat i primit clarific ri, astfel c în
perioada ianuarie- mai 2015, s-au transmis cca. 50 de inform ri, solicit ri, clarific ri la toate UAT-urile.


La nivelul instituției prefectului s-a acordat consiliere permanent grupurilor de lucru locale i la

telefon, astfel în perioada ianuarie-mai au fost contorizate peste 200 de astfel de solicit ri de la grupurile
locale c tre cel județean sau invers.
La finalizarea POAD 2014 a fost elaborat i transmis la MFE i MAI un raport privind modul de
desf urare a programului.
Cu privire la POAD 2015, a fost reactualizat componența grupului de lucru județean, au fost
realizate bazele de date cu pachetele de alimente necesare pe localit ți, depozitele unde vor fi recepționate
pachetele i persoanele responsabile de primirea, p strarea i predarea pachetelor. Datorit întârzierilor
înregistrate în achiziția pachetelor cu alimente la nivel central, acestea vor fi livrate abia în anul 2016.
Având în vedere c POAD are i o component adresat Inspectoratelor colare județene privind
distribuția anual de rechizite, s-a solicitat un raport din care rezult c în anul 2014 s-au distribuit
elevilor cu situație financiar defavorizat , 6859 pachete cu rechizite colare în valoare de 105.482,4 lei
iar în anul 2015 s-au distribuit 6233 pachete în valoare de 166.503,51 lei.

VI. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITU IONALE
VI.1.Eficientizarea structural
Un aspect important al eficientiz rii structurale a instituției îl constituie activitatea în domeniul
dezvolt rii şi autoevalu rii, a sistemului de control intern managerial, domeniul în care pentru perioada
2015 – începutul anului 2016 conține 89 de activit ți procedurale, structurate pe trei mari obiective
generale, evaluate prin intermediul a 122 de indicatori de rezultat. La nivelul anului 2015 a fost preluat
cadrul legal de la Ministerul Afacerilor Interne, s-a efectuat o autoevaluare a sistemului de control
intern/managerial la nivelul structurilor componente ale entit ii publice, fiind elaborat şi Raportul
prefectului privind stadiul de implementare a sistemului de control intern/managerial la finele anului de
referinț .
De asemenea au fost efectuate dou

raport ri, semestriale, privind stadiul implement rii

standardelor sistemului de control intern/managerial, conform anexei trimise de Direc ia General pentru
Îndrumarea şi Controlului Institu iei Prefectului.
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Grupul de lucru pentru coordonarea, monitorizarea şi îndrumarea metodologic a sistemului de
control intern/managerial din Institu ia Prefectului – Jude ul Caraş-Severin s-a întrunit în cadrul a trei
reuniuni de lucru. Totodat , a fost reactualizat Registrul riscurilor la nivelul instituției.
La finele anului 2015 a fost elaborat şi Planul de management al Institu iei Prefectului – Jude ul
Caraş-Severin pe anul 2016, care con ine obiectivele generale ale institu iei, obiectivele specifice şi
ac iunile care trebuie efectuate pentru a conduce la îndeplinirea acestora. Planul de management este
structurat în conformitate cu competen ele legale, conferite de legile specifice institu iei prefectului.
VI.1.1. Cre terea nivelului de promovare a valorilor, standardelor

i bunelor practici în

administra ia public , în scopul cre terii actului administrativ:
Institu ia Prefectului a participat şi în 2015 la şedin ele celor de instruire a primarilor şi
secretarilor UAT-urilor din jude , unde au fost prezentate materiale referitoare la: deficien ele constatate
în aplicarea Legilor fondului funciar şi ale Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989; procedurile na ionale în domeniul
ajutorului de stat şi eficientizarea procesului de comunicare a actelor administrative prefectului.
Reprezentan ilor UAT-urilor li s-au adus la cunoştin

şi deficien ele în ceea ce priveşte completarea

Registrelor Agricole; situa ia de inerii autoriza iilor sanitare de func ionare şi a autoriza iei de securitate
la incendiu de c tre unit ile de înv

mânt; principalele concluzii rezultate în urma verific rilor ce se

deruleaz în unit ile şcolare cu centrale termice şi atribu iile primarilor şi autorit ilor administra iei
publice locale referitoare la derularea în bune condi ii a Programului Cornul şi Laptele.
De asemenea, în urma solicit rii Ministerului Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice, a
fost realizat o monitorizare a paginilor web ale autorit ilor administra iei publice locale, pentru a
verifica dac acestea sunt conforme cu legisla ia privind liberul acces la informa iile de interes public. În
cadrul instruirilor, participan ii au fost informa i cu privire la actele normative care reglementeaz
categoriile de informa ii de interes public şi m surile pe care s le pune i în aplicare pentru a elimina
disfunc ionalit ile care determin lipsa de transparen

la nivelul autorit ilor administra iei publice

locale.
Totodat , în scopul creşterii actului administrativ, serviciile şi compartimentele ce func ioneaz în
cadrul Institu iei Prefectului au fost informate de prevederile din circulara Secretarului de Stat din cadrul
MAI, pentru Ordine Public , pentru luarea m surilor pentru respectarea reglement rilor referitoare la
întocmirea, eviden a, p strarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi
distrugerea informa iilor clasificate, precum şi a celor confiden iale sau nedestinate publicit ii.
La sediul institu iei s-au desf şurat mai multe şedin e de analiz în care au fost aduse în aten ia
factorilor de decizie din diferite domenii probleme de interes public, cum ar fi: realizarea lucr rilor pe
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cursuri de ap

din jude ; prevenirea si combaterea ilegalit ilor în domeniul silvic; realizarea

amenajamentelor pastorale în termen; stadiul de preg tire a condi iilor pentru buna desf şurare a
anului şcolar 2015-2016 şi ac iunilor întreprinse şi rezultatele ob inute în perioada ianuarie – aprilie pe
linia prevenirii şi combaterii consumului de droguri.

VI.2. Gestionarea resurselor umane
Cu privire la num rul de personal, la începutul anului 2015, au activat la nivelul Instituției Prefectului
Județul Cara -Severin, 39 de persoane din care 2 înal i func ionari publici, 4 func ii publice de conducere,
26 func ii publice de execu ie şi 7 func ii contractuale iar la serviciile publice comunitare existau 22 de
funcții din care 10 la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a Paşapoartelor Simple i 12
la Serviciul public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor .
În anul 2015 au fost suspendat raportul de serviciu pentru o persoan , pe motiv de creşterea copilului.
La evaluarea performan elor profesionale din cadrul Institu iei Prefectului i a serviciilor publice
comunitare tot personalul a primit calificativul ”foarte bine”.
În cursul anului 2015, compartimentul resurse umane a atins obiectivele şi a îndeplinit atribu iile
ce-i revin prin Regulamentul de organizare şi func ionare al Institu iei Prefectului Jude ul Caraş-Severin,
dup cum urmeaz :
-

s-a întocmit statul de func ii al Institu iei Prefectului

Jude ul Caraş-Severin, începând cu

01.01.2015, pe baza num rului şi structurii posturilor repartizate de c tre Ministerul Afacerilor Interne, şi
ori de câte ori au survenit modific ri. Lunar s-a întocmit statul de personal al institu iei şi s-a transmis
c tre Compartimentul financiar, contabilitate şi Direc iei Generale Management Resurse Umane din
cadrul MAI;
-

s-au f cut demersuri în vederea ocup rii posturilor vacante din statul de func ii al institu iei,

efectuându-se 1 concurs şi 1 transfer la Institu ia Prefectului Jude ul Caraş-Severin.
-

s-au operat actele administrative privind modific rile intervenite în situa ia func iilor şi a

func ionarilor publici, precum şi desc rcarea documentelor în format electronic în/din Portalul de
management al func iilor publice şi al func ionarilor publici, lansat de c tre Agen ia Na ional

a

Func ionarilor Publici;
-

s-a organizat concurs de promovare în grad profesional de nivel superior a func ionarilor publici

din cadrul Institu iei Prefectului Jude ul Caraş-Severin şi au fost promova i 4 func ionari publici;
-

s-a elaborat şi aprobat Planul de perfec ionare a salaria ilor din cadrul Institu iei Prefectului

Jude ul Caraş-Severin pe anul 2015;
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au fost completate şi, dup caz, au fost întocmite dosarele profesionale ale func ionarilor publici

-

din institu ie, potrivit Hot rârii Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al func ionarilor
publici, cu modific rile şi complet rile ulterioare, cu date referitoare la preg tirea profesional , drepturile
salariale, situa ia concediilor, precum şi cu orice modificare survenit , fa de datele ini iale înregistrate în
formularele tip;
concediile de odihn , f r plat şi medicale s-au acordat salaria ilor în func ie de programarea

-

concediilor de odihn pentru anul 2015 şi cu respectarea prevederilor legale pentru acordarea celorlalte
tipuri de concedii. S-a solicitat tuturor salaria ilor institu iei programarea efectu rii concediilor de odihn
pentru anul 2016;
în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea func iilor şi demnit ilor publice,

-

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007, republicat , privind înfiin area, organizarea şi
func ionarea Agen iei Na ionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte
normative, cu modific rile şi complet rile ulterioare, s-au înregistrat şi transmis la Agen ia Na ional de
Integritate şi s-a asigurat publicarea pe site-ul Institu iei Prefectului Jude ul Caraş-Severin, a unui num r
de 36 declara ii de avere şi 33 declara ii de interese;
au fost emise, pân la data de 31.12.2015, un num r de 91 ordine ale prefectului cu privire la

-

activit ile specifice de resurse umane;
în baza Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi s n tatea în munc , cu modific rile şi

-

complet rile ulterioare, s-a efectuat controlului medical periodic; s-au elaborat instructajele generale şi
specifice pentru asigurarea securit ii şi s n t ii la locul de munc şi s-au completat fişele individuale de
instructaj, pentru to i salaria ii;
Mobilizarea unui num r mare de angaja i în concursurile demarate de serviciile deconcentrate şi
entit ile locale – respectiv 100 de concursuri - a avut drept consecin

o înc rcare a activit ii şi a

responsabilit ilor pe anumite segmente.

VI.3.Utilizarea resurselor financiare şi asigurarea resurselor logistice
Pentru asigurarea resurselor, financiare şi materiale necesare bunei func ion ri a institu iei şi
gospod rirea judicioas

a bunurilor materiale din dotare şi creşterea eficien ei utiliz rii acestora,

Compartimentul financiar, contabilitate a întreprins urm toarele activit i:
- s-a asigurat elaborarea, fundamentarea şi execu ia bugetului propriu al institu iei prefectului pentru anul
2015;
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- a fost asigurat înregistrarea cronologic şi sistematic , prelucrarea, publicarea şi p strarea informa iilor
cu privire la pozi ia financiar , performan a financiar şi fluxurile de trezorerie.
- s-a urm rit şi executat actualizarea indicatorilor financiari privind creditele bugetare, pe baza
rectific rilor bugetare;
- s-au realizat modific ri în aloca iile bugetare repartizate şi cele r mase de repartizat prin utilizarea
vir rilor de credite, începând cu prima lun a trimestrului III din anul financiar 2015;
- s-au întocmit lunar balan ele de verificare sintetice şi trimestrial balan e de verificare analitice pe baza
datelor înregistrate în eviden a contabil , iar trimestrial şi anual situa ia financiar a Institu iei Prefectului
Jude ului Caraş-Severin, precum şi toate situa iile statistice cu date financiar – contabile, anexe la
bilan ul contabil prev zute de legea contabilit ii şi conform normelor metodologice elaborate de c tre
ministerul finan elor publice;
- s-a informat ordonatorul principal de credite cu privire la execu ia bugetelor de venituri şi cheltuieli,
rezultatul execu iei bugetare, patrimoniul aflat în administrare, rezultatul patrimonial, costul programelor
aprobate prin buget, dar şi informa ii necesare pentru întocmirea contului general anual de execu ie a
bugetului de stat, a contului anual de execu ie a bugetului asigur rilor sociale de stat şi a fondurilor
speciale.
În vederea asigur rii respect rii prevederilor legale privind exercitare controlului financiar
preventiv propriu, raportarea situa iilor financiare şi opera iunile de cas ale institu iilor publice, au fost
realizate urm toarele activit i:
- a fost inut eviden a angajamentelor bugetare şi legale din care deriv direct sau indirect obliga ii de
plat în eviden ele proprii, cât şi în sistemul FOREXEBUG;
- a fost verificat integritatea, eviden a şi folosirea legal a tuturor documentelor de strict justificare
aflate în eviden a casieriei institu iei prefectului;
- au fost acordate un num r de 353 vize de control financiar preventiv;
Institu ia Prefectului Jude ului Caraş-Severin a întocmit şi a depus ordonatorului principal de
credite situa iile financiare trimestriale aferente anului 2015, respectând prevederile legale în vigoare.
Pentru anul 2015, bugetul alocat institu iei a fost de 4.906 mii lei, iar pl ile efectuate au fost în sum de
4.875 mii lei, astfel:
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- mii lei Categorie de cheltuial

Prevederi

Pl i

4.906

4.875

51.01.03

3.503

3.492

Cheltuieli de personal

10

3.215

3.214

Bunuri şi servicii

20

288

278

61.50.00

1.403

1.383

Cheltuieli de personal

10

1.332

1318

Bunuri şi servicii

20

71

65

Cod

TOTAL, din care:
Autorit i

publice

şi

ac iuni

externe – total, din care:

Ordine public şi siguran
na ional – total, din care:

Procentul de realizare a execu iei bugetare este de 99,37 %, cheltuielile fiind efectuate în cursul
perioadei de raportare cu respectarea prevederilor legale şi încadrarea în creditele repartizate.
Creditele bugetare deschise la titlul 10 „Cheltuieli de personal” au fost utilizate pentru achitarea
integral a drepturilor salariale şi normei de hran atât pentru personalul propriu, cât şi pentru personalul
celor dou servicii publice comunitare, precum şi pentru achitarea obliga iilor aferente acestor drepturi la
bugetul de stat şi bugetul asigur rilor sociale de stat.
La titlul 20 „Cheltuieli materiale şi servicii” au fost asigurate stocurile de materiale strict necesare
desf şur rii activit ii (rechizite, materiale de cur enie, carburan i etc.) şi a fost achitat

integral

contravaloarea tuturor facturilor de utilit i, precum şi a serviciilor şi lucr rilor executate.
Pentru buna func ionare a activit ii Institu iei Prefectului Jude ul Caraş-Severin, precum şi pentru
încadrarea în bugetul alocat şi a creditelor deschise, au fost întocmite un num r de 1.055 ordine de plat ,
atât pentru activitatea proprie cât şi pentru cele dou servicii publice comunitare.
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Pentru desf şurarea în bune condi ii a activit ii Institu iei Prefectului Jude ul Caraş-Severin, în anul
2015, au fost încheiate urm toarele contracte: mentenan pentru centrala telefonic , furnizare de produse
de papet rie şi birotic , furnizare bonuri valorice pentru carburan i auto, prest ri servicii medicale,
furnizare, service şi actualizare software pentru managementul documentelor, Lex Expert, contracte
subsecvente de servicii de telefonie fix , servicii de telefonie mobil , achizi ionare obiecte de inventar,
servicii poştale, servicii administrative şi contract subsecvent pentru semn turi electronice.
În cursul anului 2015 au fost adresate Institu iei Prefectului Jude ul Caraş-Severin un num r total
de 1.272 de cereri de apostilare a documentelor, eliberîndu-se 1.654 de apostile. Totodat , au fost încasate
taxe în sum total de 43.020 lei, constând în taxe cereri şi taxe consulare pentru bugetul de stat.
VI.4. Armonizarea legislativ
Cu privire la armonizarea legislativ este necesar a sublinia importanța urm ririi modului în care
instituțiile publice i unit țile administrativ teritoriale respect legislația național , care în cea mai mare
parte este armonizat cu aquis-ul comunitar, s-a procedat i în anul de analiz la identificarea şi
eliminarea eventualelor obstacole existente în legisla ia adoptat la nivel local în calea liberei circula ii a
persoanelor, serviciilor i m rfurilor de c tre Grupul de lucru creat în acest scop la nivelul institu iei
prefectului, i au fost realizate 2 rapoarte trimestriale i unul anual, care au fost transmise la MAI.
Totodat , cu ocazia unor întâlniri de lucru ale Consiliilor consultative ale parcurilor naționale sau
naturale, s-au discutat aspecte ale legislației de mediu, în domeniu, legislație armonizat cu aquis-ul de
mediu dar pus în practic parțial.
S-au organizat 4 întâlniri de lucru a grupului mixt de lucru pentru romi la care s-au discutat i
aspecte legate de legislația european în materie i modul de punere în aplicare a Strategiei pentru
incluziunea romilor pentru perioada 2014-2020.
A fost actualizat ”Ghidul Înfr țirilor” care conține i aspecte legate de legislația în materie de
înfr țiri i s-a acordat consultanț pentru 5 prim rii care si-au f cut cunoscut intenția de a se înfr ți cu
entit ți din state membre ale Uniunii Europene.
VI.5. Prevenirea şi combatera corup iei
La nivelul Institu iei Prefectului jude ul Caraş Severin nu au existat, în anul 2015, incidente cu
privire la integritatea profesional a personalului din cadrul institu iei. De asemenea au fost organizate
împreun cu DGA Caraş Severin instruiri pe probleme de combaterea corup iei cu tot personalul din
cadrul institu iei şi a fost actualizat registrul riscurilor de corup ie la nivelul institu iei.
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VII.MANAGEMENTUL COMUNIC RII
Activitatea de rela ii publice desf şurat la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Caraş-Severin se
ghideaz dup cele patru func ii principale de care cei care se ocup de comunicarea unei institu ii cu
publicul s u trebuie s

in seama: informarea publicului, explicarea şi înso irea deciziilor, ap rarea

valorilor şi promovarea de comportamente responsabile, şi asigurarea dialogului între institu ie şi cet eni.
Institu ia are o abordare deschis

fa

de sistemul mass-media, prin intermediul c reia se asigur

transmiterea informa iilor de interes public c tre cet eni. Activit ile care au ca scop comunicarea se
bazeaz pe principiul transparen ei decizionale, prin realizarea unui flux informa ional corect, pertinent şi
eficient. În acest sens, începând cu luna septembrie a acestui an, institu ia dispune de o nou platform
online, site-ul www.prefcs.ro, care furnizeaz

un spectru larg de informa ii de interes public, în

conformitate cu prevederile legisla iei în vigoare, actualizate în permanen .
În ceea ce priveşte comunicarea cu mass-media, în func ie de informa ia transmis , este c utat
cea mai potrivit metod de distribuire: conferin

de pres , declara ie de pres , comunicat de pres

distribuit prin e-mail, mape de pres .
În acest context, pe parcursul anului 2015, pentru informarea corect şi prompt a cet enilor în
leg tur cu activitatea comisiilor şi comitetelor jude ene conduse de prefectul jude ului, acesta a sus inut
declara ii de pres , la finalul şedin elor Comisiei de Dialog Social, Comitetului Consultativ de Dialog
Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, Colegiului Prefectural, Comitetului Consultativ pentru
Protec ia Consumatorilor şi Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen

ori de câte ori a fost solicitat

de reprezentan ii mass-media, în mare parte pentru a prezenta succint cele mai importante teme de pe
ordinea de zi, discu iile pe marginea acestora şi solu iile propuse pentru remedierea diferitelor probleme
ap rute, în func ie de specificul fiec reia.
În ceea ce le priveşte comunicatele de pres , au fost transmise în cursul anului 2015 mijloacelor
mass-media locale un num r de 40 de astfel de materiale, pe diferite teme de interes public din activitatea
institu iei.
Institu ia a fost bine reprezentat şi în presa audio-vizual , prin participarea la emisiuni radio şi de
televiziune, unde au fost discutate aspecte ce in de rela ia cu structurile MAI (ISU, IPJ, Jandarmerie,
Poli ia de frontier ), şomajul la nivel de jude , combaterea fenomenului de contraband cu ig ri la
frontiera, starea economic şi social a jude ului Caraş-Severin, activitatea de ordine public şi combatere
a infrac ionalit ii.
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VIII. OBIECTIVE I PRIORIT

I 2016

Instituția Prefectului - Județul Cara -Severin va desf ura în anul 2016 activit ți în concordanț
cu obiectivele strategice i operaționale conferite de prevederile legale. Instituția noastr va acorda o
deosebit atenție urm toarelor activit ți:


Eficientizarea activit ții instituției prin rea ezarea funcțiilor în statul de personal în scopul
echilibr rii sarcinilor de serviciu, asigurarea înc rc turii corespunz toare i normarea muncii.
Acoperirea cu personal a sectoarelor de activitate suprasolicitate;



Implementarea unui sistem eficient de management la toate nivelurile, care s

asigure o

monitorizare permanent , astfel încât s se elimine deficiențele din activitate;


Îmbun t irea activit ii de conducerea
performan elor acestora, materializate

serviciilor publice

deconcentrate pentru creşterea

mai ales in îndeplinirea obiectivelor programului de

guvernare, cre terea solicitudinii faț de beneficiarii serviciilor, o mai buna operativitate în
îndeplinirea atribuțiilor instituționale si mai ales în eliminarea birocrației;


O cooperare mai bun cu administrațiile publice locale care s permit respectarea legalit ții la
elaborarea, comunicarea si controlul de legalitate al actelor administrative;



Organizarea în bune condi ii de desf şurare a alegerilor locale şi parlamentare;



Implementarea în condiții optime a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
2016 şi finalizarea POAD 2015;



Realizarea demersurilor necesare astfel încât s fie asigurate la toate unit ile de înv

mânt

condi iile pentru ob inerea autoriza iei sanitare de func ionare pentru anul şcolar 2015 – 2016;


Creşterea eficacit ii activit ii de gestionare a factorilor de risc în ceea ce priveşte situa iile de
urgen ;



Îmbun t irea imaginii institu iei şi asigurarea transparen ei decizionale prin cooperarea
permanent cu reprezentan ii mass-media
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