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I.INTRODUCERE 

 

I.1.Legislația de bază 

În calitate de reprezentant al Guvernului României în teritoriu, prefectul îşi desfăşoară 

activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale Legii nr.340/2004, 

privind prefectul şi instituţia prefectului cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

ale H.G nr. 460/2006,  pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul 

şi instituţia prefectului.  

Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin veghează la aplicarea legii şi la realizarea 

politicilor Guvernului la nivelul județului, în vederea oferirii unor servicii de înaltă calitate 

cetăţenilor.  

Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului - Județul   

Caraș-Severin pentru anul 2018 a fost structurat în concordanță cu obiectivele strategice pe 

care  instituția are obligația de a le îndeplini în conformitate cu prerogativele legale, cu Planul 

anual de management instituţional pentru anul 2018 şi în concordanţă cu H. G. nr. 123/2002 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, respectând 

structura transmisă de  Ministerul Afacerilor Interne.   

Totodată, în concordanță cu legislația în vigoare și cu actele normative referitoare la 

asigurarea transparenței instituțiilor publice, a fost definită misiunea, viziunea și valorile 

instituționale, care sunt redate mai jos. 

 

MISIUNE 

Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin asigură respectarea Constituţiei şi a legilor ţării 

la nivel judeţean, întărirea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului, promovarea interesului 

naţional, întărirea ordinii şi siguranței sociale, având la bază politicile guvernamentale, 

aspiraţiile şi interesele legitime ale cetăţenilor. 

VIZIUNE 

Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin îşi desfășoară activitatea astfel încât să devină, 

prin conduita şi fidelitatea dovedită în respectarea principiilor administraţiei şi statului de 

drept, factorul sinergic al instituţiilor statului în teritoriu, în vederea dezvoltării durabile a 

judeţului Caraş-Severin. 

VALORI INSTITUŢIONALE 

Legalitatea: respectarea legii cu maximum de responsabilitate şi angajament 

Flexibilitatea: capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul extern în 

schimbare 

Transparenţa: aptitudinea de a furniza la timp informaţie obiectivă şi corectă despre 

activităţile noastre 

Neutralitatea politică: servirea interesului cetăţeanului fără o abordare de natură politică 

Eficienţa: utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii unui impact maxim 

Responsabilitatea: interesul public stă în centrul activităţii noastre 
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 I.2. Structura organizatorică 

Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin, funcționează cu șase servicii și 11 compartimente, 

la care se adaugă Cancelaria prefectului, astfel:  

• Serviciul Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative și 

Contenciosul Administrativ, structurat pe două compartimente: Compartimentul Controlul 

Legalității Actelor și Compartimentul Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu; 

• Serviciul Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, 

structurat pe două compartimente: Compartimentul Servicii Publice Deconcentrate și Relația 

cu Autoritățile Locale și Compartiment Situații de Urgență și Ordine Publică; 

• Serviciul Afaceri Europene, Relații Publice și Comunicare cu două compartimente: 

Compartiment Afaceri Europene și Relații Internaționale și Compartiment Comunicare, 

Informare și Relații Publice; 

• Serviciul Financiar Contabil cu trei compartimente: Compartiment financiar 

contabilitate, Compartimentul Apostilă și Administrativ și Compartimentul Resurse Umane, 

• Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea 

Vehiculelor  

• Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple; 

•  Audit Intern; 

• Corpul de Control al Prefectului; 

• Cancelaria prefectului. 

  

II.OBIECTIVE STRATEGICE 

 

Obiectivele strategice ale activităţii desfăşurate în cadrul Instituției Prefectului - Județul        

Caraș-Severin în anul 2018, au vizat creşterea gradului de implicare pentru realizarea în 

teritoriu a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, a sarcinilor trasate de către 

Guvernul României și conducerea Ministerului Afacerilor Interne.   
În acest context, încă din prima lună a anului, a fost declanșată și susținută de managementul 

de top din instituția prefectului, ca și de cel de linie, o activitate managerială susținută, care a 

însemnat actualizarea Planului anual de management al instituției pentru 2018, a 

obiectivelor generale ale acestuia, în număr de opt, a obiectivelor specifice/operaționale în 

număr de 28 și a unui număr de 118 indicatorii de performanţă, asociaţi activităţilor 

specifice la nivelul instituţiei prefectului, pentru o adecvată cuantificare și măsurare a 

efortului depus de întregul personal pentru realizarea obiectivelor stabilite, după cum urmează: 

Obiectivul general nr. 1. Aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte 

normative, cu 8 obiective specifice;  

Obiectivul  general nr.2. Asigurarea verificării  legalităţii actelor administrative adoptate sau 

emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ, cu  2 obiective 

specifice; 

 Obiectivul general nr.3. Asigurarea bunei desfășurări a activității comisiilor de specialitate 

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

aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu  cu 2 obiective specifice; 
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 Obiectivul general nr.4. Asigurarea realizării politicilor naţionale, a celor de integrare 

europeană şi a planului de măsuri pentru integrare europeană şi intensificare a relaţiilor 

externe cu 4 obiective specifice; 

Obiectivul general nr.5. Asigurarea bunei organizări și desfășurări a activităţii pentru situaţii 

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

caracter militar; 

Obiectivul general nr.6. Asigurarea bunei organizări și desfășurări a activității serviciilor 

publice desfășurate în cadrul instituției prefectului, având  3 obiective specifice; 

Obiectivul general nr.7. Asigurarea exercitării prerogativelor stabilite prin lege în 

responsabilitatea prefectului cu privire la conducerea serviciilor publice deconcentrate  ale 

ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea 

guvernului, organizate la nivelul județului; 

Obiectivul general nr.8. Realizarea unui management instituțional eficient și coerent, cu 7 

obiective specifice. 

Indicatorii de performanță care au condus la atingerea obiectivelor specifice și a celor 

generale sunt redați în capitolele care urmează.              

 

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 

 

1. Eficientizare structurală 

În scopul eficientizării structurale a instituției au fost implementate în continuare, măsurile 

prevazute în Strategia de modernizare a Instituţiei Prefectului - Județul Caraș-Severin, care 

vizau în prinicipal modernizarea instituțională, simplificarea administrativă, coordonarea 

eficientă a activităților desfășurate de personalul instituției, astfel încât se desfășoară în 

continuare, şedinţe operative săptămânale cu conducătorii serviciilor și compartimentelor 

din instituție la care se analizează activitățile desfășurate deja și se planifică activitățile 

următoare și se prezintă, de asemenea, conducerii instituției, analize/rapoarte lunare ale 

fiecărui serviciu din cadrul instituției, structurate pe persoane și activități desfășurate. S-a  

utilizat, în continuare Sistemul de gestiune a documentelor DocManager – sistem electronic 

care conține registru intrare-ieșire pe ani, registru petiții pe ani, registru hotărâri/dispoziții pe 

ani, statistici documente procesate/expirate, utilizat și, ca instrument managerial, au fost 

implementate proceduri și care au permis un flux al documentelor mai eficient și scurtarea 

timpilor necesari soluționării documentelor. 

Totodată, s-a avut în vedere o corelare mai bună a tuturor instrumentelor manageriale, plecând 

de la Planul de management anual al instituției, structurat pe obiectivele fiecărui serviciu din 

instituție, obiective care se regăsesc până la nivelul fișei postului fiecărui funcționar și care 

permit cuantificarea exactă a rezultatelor obținute. În acest context, s-a lucrat permanent și la 

îmbunătățirea Sistemului de control managerial intern. 

 

2. Gestionarea resurselor umane 

În ceea ce priveşte structura organizatorică a Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, 

aceasta se prezintă după cum urmează: numărul de înalţi funcţionari publici – 2, ocupate – 0, 

numărul de funcţii de conducere – 4, ocupate – 4, numărul total de posturi aprobate – 43, 

numărul de funcţii publice – 36, numărul de funcţii contractuale – 7.  
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Pe parcursul anului 2018 s-au vacantat 2 funcţii publice de execuție, dintre care doar o funcție 

publică de execuție a fost ocupată  până la finele anului. 

Referitor la resursele umane din cadrul Serviciilor publice comunitare situația resurselor 

umane  se prezintă astfel: 

•  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea 

Vehiculelor, are în structura sa 15 posturi aprobate din care 15 ocupate; 

• Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, 

funcționeză cu un număr de 12 posturi. Pe parcursul anului 2018 s-a vacantat o funcţie 

publică care nu a fost ocupată până  la finele anului. 

Concursuri organizate 

În anul 2018, nu au fost organizate la nivelul aparatului de specialitate al Instituției prefectului, 

concursuri de recrutare. 

În semestrul II al anului 2018 a fost organizat un examen de promovare în grad profesional, 

fiind promovaţi în total 2 funcţionari publici. 

Situaţia privind încadrarea, promovarea, avansarea, detaşarea şi încetarea raporturilor de 

serviciu, respectiv a raporturilor de muncă, încetarea suspendării, atât ale funcţionarilor 

publici, cât şi ale personalului contractual, este următoarea: 1 funcționar public a fost numit 

pe funcție prin transfer în interesul serviciului, au avansat în gradaţie 4 salariaţi și au încetat 

raporturile de serviciu pentru 2 funcţionari publici, unul prin transfer în interesul serviciului şi 

altul ca urmare a pensionării la limită de vârstă.  

La nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea 

Vehiculelor s-a organizat un concurs de recrutare pentru o funcție de agent, care a fost și 

ocupată, iar la nivelul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența 

Pașapoartelor Simple a  fost ocupată o funcție de agent și o functie de ofițer, prin repartiție.                                                                     

Atribuţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative, în legătură cu declaraţiile de avere şi de interese ale 

funcţionarilor publici şi personalului contractual de la Cancelaria Prefectului, au fost realizate 

în totalitate. 

 

3. Utilizarea resurselor financiare 

S-a avut în atenţie realizarea următoarelor obiective specifice rezultate din legislaţia incidentă, 

în domeniul bugetar:   

           -  Fundamentarea corectă, modificarea justificată şi evidenţa corespunzătoare a 

alocaţiilor bugetare aprobate, realizat prin derularea unor activităţi vizând :  

-  Elaborarea proiectului de buget, aprobat de prefect şi transmis ordonatorului 

principal de credite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

- Modificarea repartizărilor trimestriale iniţiale de credite bugetare primite de la 

ordonatorul principal de credite, pentru articole, alineate şi subalineate ale aceluiaşi titlu de 

cheltuieli, în conformitate cu prevederile bugetare, operate în evidenţă şi transmise 

Ministerului Afacerilor Interne;  

- Realizarea virărilor de credite bugetare la termenele prevăzute de Legea finanţelor 

publice nr.500/2002, operate şi transmise ordonatorului principal de credite;  
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- Evidenţierea alocaţiilor bugetare aprobate şi înregistrate în contabilitate.  

Concret acest obiectiv este reflectat de prevederile bugetare prevăzute în filele de buget ale 

anului 2018, respectiv: 

 

Indicatori Buget 2018 

lei 

Total buget 

Autorităţi publice 

Cheltuieli curente 

• cheltuieli de personal 

• cheltuieli materiale 

Ordine publică şi siguranţă naţională 

Cheltuieli curente 

• cheltuieli de personal 

• cheltuieli materiale 

 

5.149.000 

3.334.000 

3.334.000 

3.071.000 

  263.000 

1.815.000 

                             1.815.000 

1..733.000 

     82.000 

      

Execuţia bugetului s-a realizat, prin întocmirea documentelor justificative specifice şi 

înregistrate în contabilitate în conformitate cu prevederile Legii finanţelor nr.500/2002, a 

OMFP nr.1792/2002 şi a Legii contabilităţii nr.82/19991 astfel:  

 

La capitolul 51.01 – Autorităţi publice şi acţiuni externe: 

 

Denumirea cheltuielilor Cod Buget aprobat 

2018 

lei 

Plăţi efective 

2018 

lei 

% 

Cheltuieli de personal 10     3.071.000 3.036.209 99 

Bunuri şi servicii 20        263.000     227.194 86 

Total cap. 51.01.03      3.334.000 3.263.403 98 

  

La  capitolul 61.01 – Ordine publică şi siguranţă naţională: 

 

Denumirea cheltuielilor Cod Buget aprobat 

2018 

lei 

Plăţi efective 

2018 

lei 

% 

Cheltuieli de personal 10 1.733.000 1.710.974 99 

Bunuri şi servicii 20 82.000 72.098 88 

Total cap. 61.50.00  1.815.000 1.783.072 98 

 

 

La capitolul 51.01.03.04 – Autorităţi publice şi acţiuni externe - Referendum 

Pentru referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 

conform OUG nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind 

organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna 

organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției și HG 

nr.744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor 
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necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea 

Constituției 6 și 7 octombrie 2018: 

 

Denumirea cheltuielilor Cod Buget aprobat 

2018 

lei 

Plăţi efective 

2018 

lei 

% 

Cheltuieli de personal 10 1.014.000 1.013.270 99,93 

Bunuri şi servicii 20     124.000 120.325 97,00 

Total cap. 51.01  1.138.000      1.133.595 99,61 

  

Sumele alocate la cheltuieli de personal au fost utilizate pentru plata drepturilor salariale şi ale 

obligaţiilor faţă de buget aferente personalului instituţiei de la cele două capitole, precum şi a 

cheltuielilor ocazionate de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului național 

pentru revizuirea Constituției din  6 și 7 octombrie 2018. 

Sumele alocate la bunuri şi servicii au fost utilizate pentru funcţionarea instituţiei, precum și 

pentru buna desfățurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din  6 și 7 

octombrie 2018.  

Obiectivele urmărite la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin în domeniul 

financiar-contabil în anul 2018 au fost următoarele:  

1. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate obligatorii şi a 

celorlalte documente de evidenţă contabilă - obiectiv realizat 100% prin întocmirea, editarea 

şi păstrarea registrului - jurnal, registrului inventar, fişelor de cont pentru toate operaţiunile 

efectuate pe parcursul anului 2018, a fişelor de cont analitic pentru valori materiale şi a fişelor 

mijlocului fix, registrul numerelor de inventar, fişelor pentru operaţiuni bugetare, registrului 

de casă, etc.  

2. Asigurarea informaţiilor corecte, referitoare la patrimoniul aflat în administrarea 

instituţiei publice, respectiv la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, obiectiv realizat 

prin evidenţierea în contabilitate a: operaţiunilor referitoare la imobilizări, obiecte de inventar 

şi materiale; stabilirea, urmărirea şi evidenţierea datoriilor şi creanţelor; a operaţiunilor de 

trezorerie, precum și a informaţiilor impuse de O.G. 41/2016. Printr-o bună gestionare a 

fondurilor alocate prin buget, dar şi prin reducerea unor cheltuieli generale, instituţia noastră a 

încheiat anul financiar fără datorii, atât la furnizori, cât şi la bugetul de stat.  

3. Prezentarea şi raportarea informaţiilor financiare corecte şi necesare privind 

patrimoniul şi execuţia bugetară la sfârşitul perioadei de referinţă (trimestru/an). Acest 

obiectiv a fost realizat prin întocmirea situaţiilor financiar-contabile şi bugetare, trimestrial, 

respectiv anual, şi transmiterea organelor în drept, conform normelor legale în vigoare.  

4. Plata facturilor la timp, obiectiv realizat prin întocmirea documentelor de plată 

pentru toate operaţiunile economico - financiare derulate în anul 2018, conform prevederilor 

legale incidente, materializat prin achitarea obligaţiilor către furnizorii de bunuri şi servicii în 

proporţie de 100%.  

5. Plata drepturilor salariale/ obligaţiilor aferente acestora precum şi a celorlalte 

drepturi rezultate din raporturile de muncă. Acest obiectiv a fost realizat prin întocmirea 

documentelor de plată a drepturilor băneşti, precum şi a celorlalte drepturi rezultate din 

raporturile de muncă ale salariaţilor instituţiei şi contabilizarea acestora la timp, conform 
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prevederilor legale în domeniu. De precizat este faptul că, fără excepţie, toate cheltuielile 

prevăzute în buget au fost plătite în limita creditelor bugetare aprobate, conform 

angajamentelor bugetare rezervate şi a celor legale angajate.  

 

4.Activitatea de achiziții publice 

Referitor la achiziţiile publice acestea s-au realizat cu respectarea prevederilor Legii 

nr.98/2016 privind achizițiile publice. La nivelul instituției, în cursul anului 2018, au fost 

realizate achiziții prin cumpărare directă, nefiind înregistrate achiziții publice de bunuri, 

servicii sau lucrări care să depășescă pragul valoric prevăzut de lege pentru aplicarea 

procedurilor de achiziții publice. Achiziţiile au fost realizate în SEAP/SECAP în proporţie de 

90 la sută. 

 

5. Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații 

În anul 2018 au fost încheiate contracte de achiziţii publice având ca obiect achiziţionarea de 

servicii IT, telecomunicații, s-au achiziționat produse de papetărie, materiale funcţionale, 

precum şi diverse materiale şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare. Astfel, din bugetul 

alocat Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin în anul 2018, pentru aparatul propriu: 

14,89 mii lei au fost cheltuiţi pentru produsele de papetărie (5,70 % din bugetul total), 15 mii 

lei pentru carburanţi (5,70 % din bugetul total). Referitor la alte bunuri şi servicii pentru 

întreţinere şi funcţionare, 10,60 % au fost cheltuiţi din bugetul total alocat.  

Pentru cele două servicii publice comunitare procentele sunt următoarele: suma de 3 mii lei a 

fost cheltuită pentru produsele de papetărie (3,70 % din bugetul total), 13,70 mii lei pentru 

carburanţi (16,70 % din bugetul total). Cu privire la alte bunuri şi servicii pentru întreţinerea 

şi funcţionarea serviciilor publice comunitare, s-au cheltuit 6,10%  din bugetul total alocat.  

Referitor la dotarea cu mijloace de transport la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul    

Caraş-Severin, activitatea instituției în cursul anului 2018 a fost deservită de un număr de 8 

autoturisme dintre care unul a fost achiziționat de către Direcția Generală de Permise și 

Înmatriculări Vehicule București în cursul anului 2018 și distribuit  Instituției Prefectului.  

Având în vedere alocaţiile bugetare pentru referendumul național pentru revizuirea 

Constituției prin HG nr.744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a 

bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului 

național pentru revizuirea Constituției 6 și 7 octombrie 2018 au fost achiziţionate  în cursul 

anului 2018: un laptop, un computer și o multifuncțională. 

 

 IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚĂ 

 

A.Cancelaria Prefectului 

Agenda prefectului 

Conducerea instituţiei a participat în cursul anului 2018 la peste 350 de întâlniri, şedinţe, 

videoconferinţe, vizite de lucru. În continuare, sunt redate cele mai importante dintre acestea. 

În luna ianuarie, prefectul judeţului Caraş-Severin s-a întâlnit cu medicii de familie din zona 

Oraviţa, pentru a discuta despre problemele cu care se confruntă în activitatea pe care o 

desfăşoară.  
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În calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, 

prefectul judeţului a fost prezent la un exerciţiu de cooperare pentru gestionarea situaţiilor 

de urgenţă generate de producerea unor căderi masive de zăpadă în zona munţilor 

Semenic, la care au participat pompieri, jandarmi, poliţişti, salvamontişti şi membrii 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență Văliug. Scenariul a prevăzut două situații 

diferite, un grup de turiști care s-a rătăcit și un accident între doi schiori, şi a avut scopul de a 

verifica timpul de reacţie şi modul de colaborare dintre forţele implicate în gestionarea unor 

astfel de evenimente.  

Cea mai mai importantă reuniune ştiinţifică din partea de vest a ţării, ediţia cu numărul 44 a 

Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie „Constantin Daicoviciu”, s-a 

desfăşurat în perioada 28 februarie – 2 martie, la Băile Herculane, unde s-au reunit , istorici şi 

cercetători de la centre universitare din Austria, Croația, Italia, Franța, Polonia, Serbia, Turcia, 

SUA, dar şi specialişti în domeniu de la cele mai importante muzee şi centre de cercetare din 

țară. Cuvântul de deschidere a lucrărilor conferinţei i-a aparţinut prefectului judeţului     

Caraş-Severin, Matei Lupu. 

De asemenea, tot în luna martie, Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, alături de 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Caraş-Severin şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Caraş-Severin, a organizat o şedinţă de analiză privind măsurile care trebuie 

întreprinse pentru reducerea consumului de tutun, alcool şi droguri ilicite în rândul 

tinerilor. 

La întâlnirea desfăşurată la sediul Palatului Administrativ au fost invitaţi să participe şi 

directorii liceelor din judeţ, cărora le-a fost prezentat "Studiul privind consumul de tutun, 

alcool şi droguri ilicite în rândul elevilor din învăţământul liceal şi profesional din judeţul 

Caraş-Severin", realizat în perioada 10 mai - 10 iunie 2016, pe un eşantion reprezentativ, de 

803 subiecţi. 

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Matei Lupu, a depus vineri, 9 martie, o coroană de flori la 

troiţa ridicată în Parcul Cărăşana din municipiul Reşiţa în memoria victimelor dictaturii 

comuniste. Evenimentul de comemorare este organizat anual de Asociaţia Foştilor Deţinuţi 

Politici şi a Victimelor Dictaturii Comuniste din România - Filiala Caraş-Severin. 

Ca umare a emiterii de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a unor 

avertizări de tip cod portocaliu, respectiv cod galben de inundaţii, prefectii judeţelor       

Caraş-Severin şi Timiş, s-au deplasat în data de 13 martie, în zona localităţii Gherteniş, pentru 

a verifica funcţionalitatea acumulării nepermanente care poate prelua surplusul de apă de 

pe râul Bârzava, în caz de pericol de inundaţii. Polderul se întinde pe o suprafaţă de peste 450 

de hectare şi are o capacitate de 17,7 milioane de metri cubi. La faţa locului au fost prezenţi şi 

specialişti din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Banat, Sistemului de Gospodărire a 

Apelor Caraş-Severin, precum şi reprezentanţi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din 

cele două judeţe. 

Prefectul judeţului Caraş-Severin a vizitat în luna aprilie tabăra de la Rîul Alb, acolo unde 

timp de cinci zile s-a desfăşurat o sesiune de instruire a pompierilor în domeniul chimic, 

biologic, radiologic, nuclear (CBRN). 70 de pompieri militari specializaţi în domeniul 

CBRN din cadrul inspecoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Arad, Bihor, Caraş-

Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Mureş, Timiş şi Vâlcea au luat parte la activităţi de pregătire 

grupate pe ateliere de lucru: cercetare chimică, prelevare probe, decontaminare personal, 
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căutare surse radioactive, salvare din mediul contaminat. Activitatea s-a încheiat cu un 

exerciţiu pentru pregătirea personalului specializat în intervenţii la evenimente de natură 

CRBN, care a implicat toate forţele şi mijloacele participante.  

De asemenea, împreună cu prefectul judeţului Timiş şi inspectorul şef al Inspectoratului 

Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, prefectul judeţului Caraş-Severin a efectuat o 

vizită de lucru la Sectorul Poliţiei de Frontieră Oraviţa din cadrul Serviciului Teritorial 

al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin. Discuţiile s-au axat pe prezentarea activităţii 

structurii, forţele şi mijloacele de care dispune, dificultăţi în desfăşurarea misiunilor şi 

gestionarea migraţiei ilegale la frontiera cu Republica Serbia.  

Tot în luna aprilie, o delegaţie din Republica Cehă s-a aflat într-o vizită în judeţul Caraş-

Severin, prilej cu care s-a întâlnit la sediul Palatului Administrativ din Reşiţa cu prefectul 

judeţului Caraş-Severin, Matei Lupu, dar şi cu alţi reprezentanţi ai administraţiei judeţene. 

Vizita a urmărit identificarea şi explorarea posibilităţilor de cooperare pe proiecte 

internaţionale comune, axate pe produse alimentare, agricultură ecologică şi piscicultură, şi 

prezentarea de exemple de bune practici din partea ambelor ţări. 

Pentru al doilea an consecutiv, Uniunea Croaţilor din România a organizat în comuna 

Caraşova festivalul folcloric multietnic „Pe malul râului Caraş”. Evenimentul a adus 

împreună croaţi, germani, slovaci, cehi, maghiari, eleni şi români, pentru a sărbători 

diversitatea multiculturală şi prietenia dintre etnii. Prezent la eveniment, prefectul judeţului 

Caraş-Severin a apreciat iniţiativa Uniunii Croaţilor din România de a celebra 

multiculturalitatea Banatului Montan, un mozaic al diversităţii unde convieţuiesc nu mai puţin 

de 11 etnii, printr-o sărbătoare care îşi doreşte să devină tradiţie.  

La propunerea reprezentanților Universității de Vest din Timișoara și ai Agenției pentru IMM, 

Atragere de Investiții și Promovarea Exportului din Timișoara (AIMMAIPET), a fost 

organizată la sediul Palatului Administraziv o prezentare a programelor StartUp Banat, 

StartUp Nation 2018, Programul Comerţ și Programul Microindustrializare prin care 

atât antreprenorii aflaţi la început de drum, cât şi cei cu experienţă, pot obţine finanţări pentru 

dezvoltarea afacerilor.  

Prefectul județului Caraș-Severin, Matei Lupu, a participat în data de 10 mai la dezbaterea 

privind constituirea Rezervației Biosferei Porțile de Fier, organizată la Băile Herculane de 

Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru Relația cu UNESCO. 

Parcul Natural Porțile de Fier poate deveni a doua rezervație a biosferei din România, după 

Delta Dunării. Odată cu declararea ca rezervaţie a biosferei, vor apărea o serie de consecinţe 

favorabile, printre care: beneficii aduse comunităţilor locale prin desfacerea produselor 

specifice zonei sub sigla noii rezervaţii, dezvoltarea turismului şi încurajarea conservării 

tradiţiilor culturale şi populare ale zonei sub egida UNESCO. În intervenția avută, prefectul 

județului Caraș-Severin a subliniat că aspectul cel mai important care trebuie avut în vedere 

este ca noul statut, de rezervație a biosferei, să poate conduce la creşterea nivelului de trai şi a 

calităţii vieţii pentru comunităţile locale aflate în zona protejată prin dezvoltarea din punct de 

vedere turistic, economic, fără restricțiile de care s-au lovit până în prezent. La eveniment au 

participat parlamentari, reprezentanți ai consiliilor județene și administrațiilor publice locale 

din județele Caraș-Severin și Mehedinți.  

Subprefectul judeţului Caraş-Severin, Cătălin Hogea, a fost prezent în data de 15 mai, la 

inaugurarea Liniei Electrice Aeriene (LEA) 400 kV Reşiţa – Pancevo. În contextul 
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dezvoltării şi îmbunătăţirii capacităţii de interconexiune între sistemele electroenergetice 

europene, operatorii de transport ai României şi Serbiei au semnat încă din noiembrie 2005 un 

Memorandum de Înţelegere pentru construcţia unei linii electrice de 400 kV cu o lungime 

totală de 131 de kilometri, din care 63 de kilometri pe teritoriul României.  

Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Reşiţa – Pancevo traversează pe teritoriul României 11 

localităţi din judeţul Caraş-Severin – municipiul Reşiţa, comunele Ezeriş, Lupac, Dognecea, 

Goruia, Ticvaniu Mare, Berlişte, Giudanoviţa, Grădinari, Vărădia şi Vrani. Proiectul are ca 

scop crearea căilor de transport al energiei electrice către piața externă, precum şi 

consolidarea sistemului electroenergetic naţional şi pe cel sud-est european.  

Ambasadorul Republici Polone în România, Excelenţa Sa domnul Marcin Wilczek a fost 

primit în luna mai la Palatul Administrativ, de către subprefectul judeţului Caraş-Severin, 

alături, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi viceprimarul municipiului Reşiţa.  

Discuţiile din cadrul întâlnirii s-au referit la dezvoltarea de relaţii de colaborare, potenţialul 

turistic al judeţului Caraş-Severin, atragerea de investiţii poloneze în judeţ, accesarea 

fondurilor europene. 

Cu prilejul Zilei Eroilor, Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, alături de Centrul 

Militar Judeţean Caraş-Severin şi Primăria Reşiţa, a organizat în Parcul Tricolorului din 

municipiul Reşiţa un ceremonial militar şi religios pentru a-i omagia pe cei care au săvârşit 

sacrificiul suprem în numele valorilor, principiilor și idealurilor naționale, pentru viitorul și 

stabilitatea României. Prezent la eveniment, subprefectul judeţului Caraş-Severin, Cătălin 

Hogea, a transmis mesajul prim-ministrului României şi a depus o coroană de flori la 

monumentul eroilor. Totodată, la invitaţia Episcopiei Caransebeşului, subprefectul judeţului a 

participat la slujba oficiată la crucea-monument ridicată în apropierea comunei Domaşnea, 

urmată de un ceremonial militar şi depunere de coroane. 

Sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a găzduit la sfârşitul lunii mai 

o masă rotundă pe teme privind ucenicia la locul de muncă, stagiul pentru absolvenţii de 

învăţământ superior şi economia socială, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Caraş-Severin. Agenţilor economici prezenţi la întâlnire le-au fost prezentaţi 

paşii de urmat în organizarea activităţilor de ucenicie, clauzele specifice ale contractului de 

ucenicie, obligaţiile angajatorului, dar şi ale ucenicului, precum şi alte aspecte ale acestui 

program de formare profesională.  

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "Gl.bg.Vasile Zorzor" Caraş-Severin, Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă SEMENIC al judeţului Caraş-Severin, Centrul de Prevenire şi Consiliere 

Antidrog Caraş-Severin şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin au organizat, cu 

prilejul zilei de 1 Iunie, un eveniment dedicat copiilor, sub sloganul „Împreună pentru 

siguranţa copiilor noştri”. Invitaţi speciali în Parcul Tricolorului din Reşiţa au fost peste 200 

de copii, care au luat parte cu entuziasmul specific vârstei la programul distractiv pregătit de 

angajaţii MAI. Nu au lipsit concursurile educative, jocurile interactive, desenele pe asfalt, 

exerciţiile de acordare a primului-ajutor, dar şi expoziţiile cu tehnica de intervenţie şi dotările 

instituţiilor participante. 

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Matei Lupu, în calitate de preşedinte al Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a participat la un amplu exercițiu de cooperare pentru 

gestionarea unei situații de urgență provocate de producerea unui seism. Potrivit 
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scenariului, epicentrul unui seism cu magnitudinea de 4,7 grade a fost localizat în apropiere 

de municipiul Reşiţa. Pentru rezolvarea situației tactice din scenariul exercițiului au colaborat 

forţe şi mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului 

Caraş-Severin, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Gl.bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin, 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, Inspectoratului de Stat în Construcţii Caraş-

Severin, Serviciului Judeţean de Ambulanţă, serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 

Reşiţa şi Caransebeş, Poliţiei Locale Reşiţa, Salvamont Caraş-Severin, UPU Reşiţa, Crucea 

Roşie – Filiala Caraş-Severin, Enel Distribuţie Banat, E-ON, Aquacaraş SA, sub coordonarea 

prefectului judeţului.  

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu alte instituții publice a desfăşurat 

în perioada mai - octombrie 2018 Campania Naţională “Informare acasă! Siguranță în 

lume!“, destinată românilor care doresc să muncească, să studieze și să locuiască în 

străinătate. Evenimentul de lansare a campaniei în judeţul Caraş-Severin a avut loc în data de 

18 iunie, la sediul Palatului Administrativ, în prezenţa ministrului pentru Românii de 

Pretutindeni, Natalia Intotero şi a prefectului judeţului. Campania își propune să informeze 

asupra drepturilor pe care persoanele care vor să se stabilească în afara granițelor le au în 

țările membre UE, precum și asupra riscurilor la care se expun odată cu decizia de a munci în 

străinătate. De asemenea, tinerii prezenţi la eveniment, elevi ai mai multor licee din judeţ, au 

fost informați în legătură cu siguranța la locul de muncă, riscurile unor boli profesionale, 

protecția față de abuz și exploatarea prin muncă sau orice de alt tip, susținerea accesului 

nediscriminatoriu pe piața muncii, precum și numerele de urgență în caz de necesitate. 

În cadrul campaniei ”O viață cât un Centenar” derulată de Ministerul Afacerilor Interne, ce 

aduce în atenție românii care împlinesc în anul 2018 un secol de viață, reprezentanţi din 

conducerea Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Inspectoratului de Poliție al 

Județului Caraş-Severin, Inspectoratului Județean de Jandarmi ”Gl.Bg. Vasile Zorzor” Caraş-

Severin, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Semenic” al județului Caraş-Severin și 

Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin s-au deplasat în comuna 

Lăpuşnicu Mare, la singurul cetăţean din judeţul Caraş-Severin care a împlinit vârsta de 100 

de ani în anul 2018.  

Viceprim-ministrul României, ministrul Mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu, s-a 

aflat în judeţul Caraş-Severin, unde, la sediul Palatului Administrativ, a avut o întrevedere cu 

prefectul judeţului Caraş-Severin, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Silviu 

Hurduzeu, şi parlamentari ai judeţului. Vizita a continuat cu o întâlnire de lucru pe 

problematica de mediu, la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în acest 

sens (Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Garda Naţională de Mediu - 

Comisariatul Judeţean Caraş-Severin, Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin, 

Direcţia Silvică Caraş-Severin, Garda Forestieră Caraş-Severin, Direcţia de Sănătate Publică 

Caraş-Severin, ADI Intercom Deşeuri Caraş-Severin, Primăria Municipiului Reşiţa, Consiliul 

Judeţean Caraş-Severin). Principalele teme de discuţie ale întâlnirii au fost: situaţia iazurilor 

de decantare ale exploatării miniere Moldomin, gestionarea deşeurilor la nivelul judeţului, 

salubrizarea cursurilor de apă şi regimul ariilor naturale protejate. 

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, în parteneriat cu Centrul Militar Judeţean Caraş-

Severin şi Primăria Reşiţa, a organizat în Parcul Tricolorului din municipiul Reşiţa un 

ceremonial militar dedicat Zilei Drapelului Naţional.  
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Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, s-a aflat la finalul lunii iunie într-o vizită de 

lucru în Caraş-Severin, unde, însoţit de prefectul judeţului, preşedintele Consiliului Judeţean 

Caraş-Severin şi directorul Administraţiei Bazinale de Apă Banat Timişoara, a efectuat 

inspecţii la o serie de obiective de investiţii derulate de Ministerul Apelor şi Pădurilor: 

proiectul „Regularizare Valea Mare şi Boşneag la Moldova Nouă”, precum şi la acumulările 

Oraviţa Mică, Oraviţa Mare şi Tăria. Vizita a continuat cu o întâlnire la care au participat 

reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Caraş-Severin, Gărzii Forestiere Caraş-Severin, Agenţiei 

pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean 

Caraş-Severin, primăriilor şi ocoalelor silvice, în cadrul căreia au fost discutate aspecte 

referitoare la prevederile legislative ale Codului silvic, probleme cu care se confruntă 

instituţiile menţionate în desfăşurarea activităţii, regimul ariilor protejate.  

Prefectul judeţului, Matei Lupu, s-a întâlnit în data de 7 iulie, la sediul Palatului Administrativ, 

cu ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, aflat în aceste zile în 

Caraş-Severin. Atragerea de finanţare de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru 

înlăturarea efectelor calamităţilor, implementarea proiectelor în cadrul Strategiei UE pentru 

Regiunea Dunării, pregătirile pentru preluarea mandatului României la Consiliul UE, dar şi 

evenimentele organizate în anul Centenarului Marii Uniri au fost principalele teme ale 

discuţiilor purtate de către cei doi. 

Un grup de 14 studenţi din anii II și III de studiu din cadrul Facultății de Energetică și 

Inginerie Electrică a Universității Tehnice a Moldovei - Chișinău care efectuau stagiul de 

practică la Reșița, ca urmare a unui parteneriat dintre universitatea din Chişinău şi 

Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa, a fost primit la sediul Palatului Administrativ de 

conducerea Instituţiei Prefectului şi au avut ocazia să afle mai multe despre judeţul Caraş-

Severin, rolul şi atribuţiile reprezentantului Guvernului în teritoriu şi administraţia publică în 

general.  

Un ceremonial dedicat Zilei Imnului Naţional s-a desfăşurat în Parcul Tricolorului din 

Municipiul Reşiţa, în prezenţa prefectului judeţului Caraş-Severin, a reprezentanţilor 

structurilor teritoriale ale MAI şi MAPN, ai instituţiilor publice şi autorităţilor locale. După un 

scurt ceremonial religios de biecuvântare oficiat de un sobor de preoţi, prefectul judeţului 

Caraş-Severin, Matei Lupu, a transmis mesajul ministrului Afacerilor Interne cu ocazia Zilei 

Imnului Naţional. 

În perioada premergătoare începerii noului an şcolar, Instituţia Prefectului a organizat o 

şedinţă de analiză a stadiului de pregătire a condiţiilor pentru buna desfăşurare a 

procesului de învăţământ, la care au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor cu 

atribuţii în acest sens: Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Caraş-Severin, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl.bg. Vasile Zorzor” Caraş-

Severin, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin, 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Caraş-Severin, Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin şi Direcţia 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin. Discuţiile au vizat aspecte 

referitoare la: situaţia lucrărilor de reabilitare/întreţinere a unităţilor de învăţământ, asigurarea 

materialelor didactice, măsurile dispuse pentru desfăşurarea cursurilor în anotimpul rece 2018 

– 2019, asigurarea transportului elevilor şi cadrelor didactice, asigurarea ordinii publice şi 

creşterea siguranţei în zona unităţilor şcolare, dispunerea măsurilor pentru prevenirea 
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incendiilor şi intoxicaţiilor cu monoxid de carbon, a măsurilor ce se vor întreprinde astfel 

încât în incinta şi în zona adiacentă şcolilor să nu fie comercializate produse interzise 

minorilor sau care să afecteze sănătatea cosumatorilor, măsuri pentru combaterea consumului 

de substanţe psihoactive şi asigurarea condiţiilor de igienă în unităţile de învăţământ, inclusiv 

la locurile de luat masa.  

Un exerciţiu de cooperare pe linia managementului unei situaţii de urgenţă generată de 

producerea unui accident feroviar cu victime multiple s-a desfăşurat în data de 6 

septembrie în apropiere de municipiul Caransebeş. Scenariul amplu al exercițiului a presupus 

implicarea de forțe și mijloace din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Semenic” al Județului Caraș-Severin, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraș-Severin, 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraș-Severin, Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi 

Caraş-Severin, Inspectoratului General de Aviaţie, Serviciului Judeţean de Ambulanţă Caraş-

Severin, Compartimentului de Primiri Urgenţe Caransebeş, Unității de Primiri Urgenţe Reşiţa, 

Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Caraş-Severin, Societății de Cruce Roşie - 

Filiala Caraş-Severin, Serviciului Salvamont - Salvaspeo Caraş-Severin, S.V.S.U. Caransebeș 

și ale structurilor C.F.R, sub coordonarea prefectului judeţului Caraş-Severin. Obiectivele 

generale ale acestei activităţi au fost: verificarea respectării fluxului informaţional-decizional 

la nivelul structurilor antrenate, verificarea viabilităţii procedurilor operaţionale, a planurilor 

de intervenţie/acţiune/răspuns și a capacității de reacţie a structurilor implicate, îmbunătățirea 

nivelului de cooperare intra- și interinstituţională şi antrenarea tuturor structurilor cu atribuţii 

în gestionarea situaţiei de urgenţă produsă.  

Tot în luna septembrie, prefectul județului Caraş-Severin, Matei Lupu, a fost prezent în 

centrul municipiului Reşița, la lansarea oficială a expoziţiei de panouri „Eu aleg România. 

Istoria românilor în 100 de momente esenţiale”, un proiect cultural finanțat de Guvernul 

României, prin Ministerul Culturii și Identității Naţionale şi dedicat Centenarului Marii Uniri. 

Expoziția constă în zece panouri care prezintă 100 de momente istorice ale poporului român, 

cu imagini şi texte, şi îşi propune să evidențieze modul în care a fost construită o națiune unită, 

independentă şi puternică. 

În municipiul Caransebeş s-a desfăşurat în perioada 25 - 26 septembrie Conferinţa Naţională 

cu tema "Biserică şi Naţiune la Românii din Banat şi Transilvania. Episcopul Miron 

Cristea şi Marea Unire", organizată de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă Caransebeş, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Instituţia Prefectului - 

Judeţul Caraş-Severin şi Episcopia Caransebeşului. Cuvântul de deschidere al conferinţei i-a 

aparţinut preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, precum şi prefectului judeţului 

Caraş-Severin, care în alocuţiunea sa a subliniat contribuţia Episcopului Caransebeşului de la 

acea vreme, Miron Cristea, şi implicit a Bisericii Ortodoxe Române, la realizarea visului de 

unitate naţională. La finalul comunicărilor, a fost dezvelită o placă comemorativă în semn de 

recunoştinţă pentru caransebeşenii care au participat, în frunte cu Miron Cristea, la Marea 

Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1918. 

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Matei Lupu, a fost alături de studenţii şi profesorii 

Universităţii Eftimie Murgu, la deschiderea festivă a anului universitar 2018 - 2019, 

marcând al 47 – lea an de învăţământ superior la Reşiţa. 

Comisia judeţeană privind incluziunea socială s-a întrunit în data de 10 octombrie la sediul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin pentru a dezbate şi aviza Strategia de dezvoltare 
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a serviciilor sociale la nivelul judeţului Caraş-Severin pentru perioada 2018 - 2022. Scopul 

strategiei este crearea unui sistem de asistenţă socială sustenabil, echilibrat, bazat pe 

principiile justiţiei sociale, care promovează incluziunea socială prin măsuri active. 

La sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a avut loc în luna octombrie o 

întâlnire de prezentare a proiectului "Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului 

Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – România – Ungaria – 

Austria", organizată de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA. 

Proiectul BRUA - Faza 1 presupune construcţia conductei de transport gaze naturale Podişor-

Recaş, în lungime de 479 km, dintre care 58,80 km în judeţul Caraş-Severin, unde va traversa 

unităţile administrativ-teritoriale Băuţar, Marga, Zăvoi, Oţelu Roşu, Glimboca, Obreja, 

Caransebeş, Constantin Daicoviciu şi Sacu. Proiectul, aflat deja în faza de implementare, va 

ridica nivelul de securitate energetică a României, va deschide noi oportunităţi pentru 

implicarea furnizorilor de echipamente şi servicii energetice din România şi Europa şi va 

asigura dezvoltarea industriei cu importante beneficii pentru comunităţile locale (crearea de 

locuri de muncă, stimularea operatorilor de turism de la nivel local, stimularea altor investiţii, 

creşterea valorii terenurilor din proximitate, dezvoltarea infrastructurii).  

Ca urmare a numărului mare incendii de vegetaţie produse în luna octombrie în judeţul 

Caraş-Severin la sediul Instituţiei Prefectului s-a desfăşurat o şedinţă de analiză la care au 

participat toate autorităţile cu responsabilităţi pe această linie (Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin, Inspectoratul de Poliţie Judeţean             

Caraş-Severin, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Caraş-Severin, Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Caraş-Severin, Direcţia Agricolă Caraş-Severin, 

Direcţia Silvică Caraş-Severin) pentru a identifica soluţii şi a stabili măsuri de prevenire şi 

gestionare a acestora.  

 Sala Polivalentă din municipiul Reşiţa a găzduit la finalul lunii noiembrie competiţia de 

minifotbal Cupa „Centenarului Marii Uniri”, organizată de Instituţia Prefectului – Judeţul 

Caraş-Severin şi Inspectoratul Județean de Jandarmi Caraș-Severin. La competiție au 

participat zece echipe reprezentând cele două instituţii organizatoare, dar şi Inspectoratul de 

Poliție Judeţean Caraș-Severin, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” al 

judeţului Caraş-Severin, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin, Consiliul 

Județean Caraș-Severin şi Radio România Reșița. Competiția a făcut parte din activităţile 

organizate cu prilejul Zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României.  

La 100 de ani de la Marea Unire din anul 1918, Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, 

alături de Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Centrul Militar Judeţean Caraş-Severin şi 

Primăria Municipiului Reşiţa, au organizat sâmbătă, 1 decembrie 2018, în Centrul Civic al 

Municipiului Reşiţa un ceremonial militar şi religios. După întâmpinarea oficialităţilor, 

intonarea Imnului Naţional al României şi oficierea serviciului religios, a fost prezentat un 

scurt istoric privind importanţa şi semnificaţia zilei de 1 Decembrie 1918. Prefectul judeţului 

Caraş-Severin a dat citire mesajului transmis cu acest prilej de prim-ministrul României, iar 

după rostirea alocuţiunilor de către preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi 

primarul Muncipiului Reşiţa, cei prezenţi au putut urmări defilarea detaşamentelor şi tehnicii 

specifice instituţiilor din Sistemul Național de Apărare Ordine Publică și Securitate Națională. 

Subprefectul judeţului Caraş-Severin, Cătălin Hogea, a participat la deschiderea oficială a 

lucrărilor Conferinţei naționale de educație fizică și sport: „Cultură, sport și educație la 
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100 de ani de la Marea Unire”, care s-a desfăşurat în perioada 7 - 8 decembrie, fiind 

organizată de Facultatea de Ştiințe Sociale din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din 

Reşiţa. Conferinţa se adresează specialiştilor din domeniul educației fizice și sportului, 

cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, incluzând și un moment 

festiv: premierea a 100 de sportivi, antrenori şi cadre didactice care au promovat sportul şi 

regiunea la nivel naţional şi internaţional.  

Tot în luna decembrie, Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a organizat o şedinţă de 

analiză privind modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ din judeţ. 

Astfel, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin în colaborare cu Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean Caraş-Severin şi poliţiile locale au prezentat o informare legată de 

activităţile desfăşurate şi măsurile luate pentru asigurarea ordinii publice şi creşterea 

siguranţei în zona unităţilor de învăţământ, în timp ce reprezentanţii Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă "Semenic" al judeţului Caraş-Severin au informat cu privire la demersurile 

întreprinse pentru autorizarea acestora la incendiu. De asemenea, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Caraş-Severin a expus o serie de măsuri privind prevenirea violenţei în mediul şcolar. 

În calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prefectul judeţului 

Caraş-Severin, Matei Lupu, s-a deplasat în data de 12 decembrie la baza de deszăpeziri care 

aparţine Secției Drumuri Naționale Orşova – Districtul Moldova Nouă, pentru a se asigura că 

nu există probleme din punct de vedere al aprovizionării cu materiale antiderapante și utilaje 

de intervenţie, astfel încât circulaţia pe drumurile naţionale arondate să nu fie afectată de 

eventualele fenomene meteorologice specifice sezonului rece. 

De asemenea, reprezentantul Guvernului în teritoriu a verificat stadiul în care se află 

lucrările pentru executarea instalaţiei de umectare a plajei iazului Boşneag aparținând 

exploatării miniere Moldomin Moldova Nouă. Investiţia este derulată prin Ministerul 

Economiei şi constă în construcţia unei staţii de pompare, realizarea unui sistem de conducte 

pe o suprafaţă de 120 ha şi montarea unui sistem de aspersoare (tip aripi de ploaie) pentru 

umectarea iazului, astfel încât particulele fine de praf provenite de la deşeurile miniere să nu 

mai fie antrenate de vânt și să polueze localitățile limitrofe, punând în pericol sănătatea umană. 

Conducerea instituţiei a depus astăzi o coroană de flori în memoria victimelor Revoluţiei din 

Decembrie 1989, la troiţa ridicată în Centrul Civic al Municipiului Reşiţa, dar şi la 

monumentul din incinta fostei baze a Regimentului 17 Rachete Antiaeriene. 

 

Comunicate de presă  

 În perioada analizată au fost transmise către mass-media locală un număr de 64 de 

comunicate de presă referindu-se, în principal, la activitatea Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă, tematica şedinţelor Comisiei de Dialog Social, Comitetului Consultativ de 

Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, şi Colegiului Prefectural, activitatea 

Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor, 

respectiv a Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, 

aspecte privind implementarea Programului pentru Şcoli al României în perioada 2017 – 

2023, derularea campaniei de informare și promovare privind prevenirea traficului de minori 

și consumului de droguri desfăşurată de Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, prin 

Biroul Județean pentru Romi, informaţii despre programul de desfăşurare şi modalitatea de 

înscriere la audienţele defăşurate în teritoriu de prefectul judeţului. Informarea publică s-a 
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realizat şi prin participarea prefectului județului la emisiuni/intervenţii de televiziune/radio, 

interviuri şi declaraţii în presa scrisă pe diverse teme: gestionarea situaţiilor de urgenţă 

apărute ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice care au afectat judeţul pe parcursul 

anului, cooperarea interinstituţională cu structurile MAI, serviciile publice deconcentrate şi 

autorităţile publice locale pe teme de interes pentru judeţ, problemele expuse de cetăţenii 

judeţului înscrişi la audienţele acordate de către prefect, stadiul pregătirii stocurilor de 

materiale şi utilajelor care asigură intervenţia pe perioada sezonului rece, atribuţiile 

prefectului, gestionarea problemelor de mediu.  

În ceea ce priveşte prezența instituției  în mediul online, site-ul instituţiei a fost în 

permanenţă actualizat cu informaţii de interes public. Comunicatele şi informările de presă 

sunt postate concomitent cu transmiterea lor către mijloacele mass-media. Totodată, prezenţa 

în mediul online este asigurată şi de pagina oficială a instituţiei în cadrul reţelei de socializare 

Facebook. Sunt puse la dispoziţia publicului imagini realizate în timpul conferinţelor, 

întâlnirilor, evenimentelor, atât al celor organizate de instituţie, cât şi al celor unde 

reprezentanţii instituţiei participă ca invitaţi, informaţii privind fenomenele meteorologice 

periculoase prognozate şi recomandări pentru cetăţeni pentru evitarea sau în cazul apariţiei 

unor situaţii de urgenţă.    

 

Alocuţiuni 

Conducerea Instituţiei Prefectului a susţinut pe parcursul anului 2018 alocuţiuni şi discursuri 

cu prilejul mai multor evenimente organizate sau la care a luat parte. Dintre acestea, cele mai 

importante au fost: Ziua Protecției Civile, ceremonia de comemorare a victimelor deportărilor 

şi dictaturii comuniste, Ziua Poliției Române, Simpozionul Internaţional de Arheologie şi 

Istorie „Constantin Daicoviciu”,  Ziua Jandarmeriei Române, festivalul folcloric multietnic 

„Pe malul râului Caraş”, dezbaterea privind constituirea Rezervației Biosferei Porțile de Fier 

inaugurarea Liniei Electrice Aeriene (LEA) 400 kV Reşiţa – Pancevo, festivitatea de absolvire 

a studenţilor din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa, Ziua Eroilor, Ziua Rezervistului 

Militar, Colocviile revistei Reflex, Ziua Drapelului Naţional, Ziua Imnului Naţional al 

României, a doua ediţie a Festivalului folcloric „Pe malul râului Caraş” cu participarea 

reprezentanţilor tuturor minorităţilor din judeţul Caraş-Severin, Colocviile Revistei Nedeia, 

festivitatea de deschidere a anului şcolar 2018 – 2019, Conferinţa Naţională cu tema "Biserică 

şi Naţiune la Românii din Banat şi Transilvania. Episcopul Miron Cristea şi Marea Unire", 

Ziua Pompierilor din România, festivitatea de deschidere a anului universitar,  Ziua Armatei 

Române, Conferinţa Naţională cu tema "Biserică şi Naţiune la Românii din Banat şi 

Transilvania. Episcopul Miron Cristea şi Marea Unire", Ziua Naţională a României și 

ceremonialul militar-religios organizat în memoria victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989. 

  

Corespondență 

Cancelaria Prefectului a purtat în anul 2018 corespondenţă atât cu instituţii şi organisme 

centrale, cât şi cu servicii publice deconcentrate şi unităţi administrativ-teritoriale,  

Dintre acestea, o parte au fost intervenţii la Ministerul Afacerilor Interne privind organizarea 

referendumului pentru revizuirea Constituţiei, organizarea ceremoniilor oficiale de protocol, 

proiectul procedurii privind publicarea informaţiei pe noile pagini de Internet ale instituţiilor 

prefectului, informaţii referitoare la creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor, 
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asigurarea permanenţei la nivelul instituţiei în zilele libere şi sărbătorile legale; la alte 

ministere şi organisme centrale, referitor actualizarea pagina de internet a instituţiei cu 

informaţiile prevăzute de „Memorandumul privind creşterea transparenţei şi standardizarea 

afişării informaţiilor de interes public, răspunsuri la solicitări de transmitere a datelor de 

contact ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ şi informaţii referitoare la  

administratorii publici de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-

Severin. 

În relaţia cu serviciile publice deconcentrate şi autorităţile publice locale corespondenţa a 

inclus adrese privind organizarea ceremonialelor militar-religioase (Ziua Drapelului, Ziua 

Imnului, Ziua Eroilor, Ziua Naţională a României, actualizarea evidenţei reprezentanţilor 

autorităţilor publice locale (primari, viceprimari, secretari, consilieri locali), invitaţii la 

diverse întâlniri şi evenimente organizate de instituţie (videoconferinţe cu primăriile, Ziua 

Naţională a României, şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, campania 

„Informare acasă! Siguranţă în lume!”, întâlnire de prezentare a proiectului "Dezvoltarea pe 

teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – 

România – Ungaria – Austria"). 

 

Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației 

romilor 

Pentru implementarea Strategiei județene de incluziune a cetățenilor români aparținând 

minorității romilor pentru perioada 2015-2020 au fost organizate 4 întâlniri de lucru ale 

grupului de lucru mixt, la care au participat și membrii BJR, fiind discutate în cadrul acestora 

diferite aspecte de interes pentru comunitatea romă, cum ar fi: prezentarea Raportului de 

activitate și a Planului anual de activitate a Biroului Judeţean pentru Romi Caraș-Severin; 

prezentarea Raportului anual de progres aferent anului 2018 referitor la implementarea 

Planului județean de măsuri privind incluziunea minorității rome la nivelul județului Caraș-

Severin; aspecte legate de monitorizarea și evaluarea activității mediatorilor sanitari 

comunitari și prezentarea rapoartelor de activitate a celor 6 mediatori sanitari  pentru romi din 

județ; analiza  situației învățământului (rata de promovare, abandon școlar, etc), cu referire la 

elevii de etnie romă; analiza activității celor 4 profesori de limba romani și a celor 7 mediatori 

școlari din județul Caraș-Severin;prezentarea programelor Tomate românești/Lână/Dezvoltare 

a raselor de porcine românești Bazna și Mangalița; modalitatea de înregistrare a absolvenților 

în evidența  Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Caras-Severin; analiza 

situației vaccinărilor în comunitățile de romi și identificarea de soluții pentru creșterea 

numărului de copii vaccinați; prezentarea serviciilor oferite de către Agenţia pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă a Judeţului Caraş-Severin în vederea sprijinirii integrării pe piața muncii a 

tinerilor, în special a tinerilor NEET’S. (tânăr NEET - tânăr cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 

de ani care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi 

de formare profesională); prezentarea Proiectului ,,Soluții pentru așezările informale din 

România - 70 de familii în Reșița, peste 60.000 la nivel național". La începutul anului, a fost 

actualizată componența GLM prin ordin de prefect. 

Totodată, au fost realizate 2 monitorizări ale Strategiei județene de incluziune a 

cetățenilor români, aparținând minorității romilor pentru perioada 2015-2020, astfel, la 
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nivelul Serviciului Afaceri Europene, Relații Publice și Comunicare prin  BJR au fost 

monitorizate acțiunile din plan aferente semestrului II 2017, respectiv semestrului I 2018. 

De asemenea, s-a colaborat permanent cu Agenția Națională a Romilor, care a solicitat, pe 

lângă raportările semestriale și raportări lunare asupra modului de implementare a Planului 

anual de implementare a strategiei, acestea fiind în număr de 8, precum și alte 3 situații 

referitoare la atribuțiile expertului pentru romi de la nivelul instituției; inventarierea și 

realizarea unei  baze de date privind  resursa umană pentru romi, respectiv mediatorii sanitari, 

mediatori școlari, profesori de limba romani și  experți  romi, precum și o monitorizare și 

evaluare a măsurilor luate la nivel de județ aferente domeniului educației corespunzătoare 

Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității 

rome, pentru perioada 2015-2020. S-a răspuns de asemenea și solicitărilor formulate de 

Ministerul Afacerilor Interne cu privire la informații privind programele de pregătire în 

domeniul combaterii discriminării romilor; au fost înaintate adrese catre orașele Bocșa, 

Oravița, Moldova Nouă și comunele Berzovia, Răcășdia, Vărădia, cu privire la analizarea 

unei posibile angajări de mediatori școlari, ținând cont de numărul de elevi romi existenți în 

acele comunități, de asemenea s-a colaborat cu Departamentul pentru Relații Interetinice și s-a 

dat curs solicitării Consiliului Superior al Magistraturii, pe diferite teme legate de situația 

comunităților de romi. 

În primul trimestru al anului 2018, Instituția Prefectului - Județul Caraș-Severin, prin 

intermediul Biroului Județean pentru Romi, a organizat, cu sprijinul mai multor instituții, o 

campanie de informare, adresată elevilor de liceu având ca temă combaterea traficului de 

persoane și a traficului și consumului de droguri, la care au participat specialişti din domeniu, 

campanie care s-a desfășurat în licee din 5 orase ale județului și la care au participat peste 750 

de elevi, 70 de profesori, mediatori sanitari și școlari, membri ai Grupului de Lucru Mixt 

pentru Romi.  

La începutul lunii decembrie expertul pentru romi a participat la evenimentul organizat în 

cadrul derulării proiectului ,,Soluții pentru așezările informale din România - 70 de familii în 

Reșița, peste 60.000 la nivel național”,  eveniment organizat de Primăria Reșița, unde a fost 

vizitată comunitatea de romi din cartierul Câlnic. Tot în luna decembrie, expertul pentru 

problemele romilor din cadrul instituției a participat la seminarul ,,Planificarea, Monitorizarea 

și Evaluarea Politicilor Publice pentru Romi” - eveniment organizat de către Agenția 

Națională pentru Romi. 

Pe parcursul anului 2018, au fost actualizate bazele de date privind mediatorii școlari, 

mediatorii sanitari, experții pentru problematica romă de la nivel local, profesorii de limba 

romani și s-a colaborat permanent cu liderii comunităților de romi din județ. 

   

 B.Corpul de control al prefectului 

 

Acțiuni de control dispuse de Prefectul județului 

În cursul anului 2018 au fost dispuse 26 acțiuni de control exercitate la autoritățile publice 

locale, având o tematică complexă și realizate în baza ordinelor emise de prefect, a planului 

de control aprobat pentru anul 2018 și a planului de control întocmit în cazul controalelor 

inopinate.  
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Tematica abordată  a vizat o gamă largă de atribuții ce revin autorităților publice locale legate 

în principal de: 

• Exercitarea de către primar a atribuțiilor care îi revin, conform reglementărilor legale 

în vigoare, în calitate de reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorială în care a 

fost ales; 

• Îndeplinirea atribuțiilor de către secretarii unităților administrativ-teritoriale; 

• Verificarea arhivei de depozit și a condițiilor de păstrare a documentelor; 

• Aplicarea și respectarea actelor normative ce reglementează domeniul de activitate al  

unităților administrativ-teritoriale. 

 

Principalele deficiențe constatate pe linie de aplicare și respectare a actelor normative au 

constat în : 

• Nerespectarea prevederilor legale privind implementarea Legii nr.16/1996 a Arhivelor  

Naționale; a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; a Legii nr.481/2004 a 

Protecției civile; a HG nr.1157/2001 privind aprobarea normelor privind arborarea drapelului 

României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României; HG 

nr.544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României păstrarea și utilizarea acestora, 

precum și scoaterea din folosință a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin 

nefolosibile; a OG nr.28/2008 privind Registrul Agricol; Ordinului nr.734/2015 privind 

aprobarea Normelor tehnice de completare a Registrului agricol pentru perioada 2015-2019; 

• Nerespectarea de către secretarii comunelor a atribuțiilor ce le revin conform 

prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și a OG nr.35/2002 în ceea ce 

privește: informarea consiliului local despre cvorumul necesar adoptării fiecărui proiect de 

hotărâre supus dezbaterii; avizarea pentru legalitate a proiectelor de hotărâri de către 

secretarul comunei, comunicarea datelor în vederea deschiderii procedurii succesorale către 

Camera Notarilor Publici, conform prevederilor art.117^1 din Legea 215/2001; existența 

expunerilor de motive, proiectelor de hotărâri, avizelor și rapoartelor la hotărârile adoptate, 

convocarea în scris a consilierilor la ședințe, respectarea termenului de convocare a ședințelor 

consiliului local; întocmirea stenogramei/procesului verbal al ședinței de consiliu, existența 

unei condici de prezență a consilierilor locali – membri ai comisiilor de specialitate la 

ședințele acestor comisii, ținerea acestora la zi și specificarea clară a absenței consilierului 

local, când este cazul. Semnarea, sigilarea și numerotarea dosarelor de ședință ale consiliului 

local. 

• Nerespectarea procedurii de desfășurare a licitațiilor pentru pajiștile comunale, 

stabilite prin caietul de sarcini, aprobat de către consiliul local prin hotărâre. 

• Deficiențe în legătură cu aplicarea prevederilor legale referitoare la modificarea 

datelor în Registrul agricol conform prevederilor OG nr.28/2008 privind Registrul agricol și a 

Ordinului nr.734/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a Registrului 

agricol pentru perioada 2015-2019. 

• Nerespectarea prevederilor art.88 alin.1 din Legea 188/1999, privind delegarea, care se 

dispune pe o perioadă de cel mult 60 de zile într-un an calendaristic, iar conform alin.3 al 

aceluiași articol, delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile în cursul unui an 

calendaristic, se poate dispune numai cu acordul scris al funcționarului public. În cazul unor 
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secretari de comune, perioada de delegare prevăzută mai sus a fost depășită și nu există 

acordul scris al funcționarului public pentru o perioadă mai mare de 60 de zile. 

• Nerespectarea componenței obligatorii a comisiilor de recepție a lucrărilor conform  

prevederilor HG. Nr.273/1994. 

 

 Măsuri propuse 

În toate acțiunile de control, în raport de aspectele constatate și având în vedere competențele 

ce revin prin lege instituției prefectului, s-au stabilit măsuri pentru intrare în legalitate în 

sarcina autorităților locale.   

 

C.Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios administrativ 

 

1.Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de aplicare a 

actelor normative în acțiuni planificate 

Tematică  

 În cursul anului 2018 au fost transmise spre verificarea legalității la Instituția Prefectului 

Județul Caraș-Severin, un număr de 24.084 acte administrative adoptate/emise de autorităţile 

administraţiei publice locale, din care: 

• hotărâri consiliul judeţean – 236 

• hotărâri consilii locale – 6.135 

• dispoziţii preşedinte consiliul judeţean – 669 

• dispoziţii primari – 17.044 

 

În acest context, au fost verificate privind legalitatea un număr de 24.084 acte administrative 

adoptate/emise de autorităţile administraţiei publice locale, iar ca urmare a verificării 

legalităţii actelor administrative sus-menţionate, s-a considerat că un număr de 24.015 acte 

administrative au fost legale şi un număr de 69 acte administrative au fost considerate ilegale 

(62 hotărâri adoptate de consiliile locale şi 7 dispoziţii emise de primari). 
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Principalele deficiențe constatate ca urmare a verificării legalității actelor administrative 

adoptate/emise de autoritățile administraţiei publice locale s-au constat următoarele : 

• nerespectarea prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 

• încălcarea prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

• încalcarea  dispozițiilor din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• încălcarea prevederilor Legii nr. 287/2009, privind Codul civil,  republicată; 

• încălcarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 1064/2013 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

• nerespectarea prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul  

juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare; 

• încălcarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru  

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• încălcarea prevederilor OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de  concesiune 

de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare 

 

Măsuri propuse 

Pentru 62 hotărâri ale consiliilor locale şi 7 dispoziţii emise de primari s-a solicitat revocarea 

acestora. 

În urma solicitării, au fost revocate un număr de 58 hotărâri ale consiliilor locale şi 6 

dispoziţii emise de primari. 

Au fost menţinute de către emitenţi un număr de 4 hotărâri adoptate de consiliile locale și 1 

dispoziție emisă de primar, pentru acestea au fost formulate  acţiuni de anulare în instanță . 

 

2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la Instituția Prefectului 

care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului 

Ca urmare a petițiilor primite și a audiențelor organizate cu cetățenii, au fost dispuse 2 

controale la autoritățile publice locale și alte instituții și, în raport de aspectele constatate și 

având în vedere competențele ce revin prin lege instituției prefectului, s-au stabilit măsuri 

pentru intrarea în legalitate în sarcina autorităților locale sau instituțiilor controlate.  

 

3. Instruirea secretarilor unităților administrativ-teritoriale cu privire la aplicarea actelor 

normative nou apărute 

Cu privire la instruirea secretarilor, a fost organizată o acțiune cu privire  la  publicarea în 

Monitorul Oficial al României nr.679 din 06 august  2018 a Legii nr.231/2018 de modificare 
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și completare a Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată în Monitorul Oficial  al 

României partea I, nr.1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, prin 

care se instituie  la art.II termenul de 120 zile de la intrarea în vigoare a legii pentru depunerea 

cererilor de către persoanele fizice sau juridice, în vederea constituirii și/sau reconstituirii 

dreptului de proprietate. 

Referitor la  pregătirea profesională continuă a personalului secretarilor de la nivelul 

autorităților publice locale, inclusiv a secretarilor, și pentru eficientizarea comunicării cu 

autoritățile publice locale, a fost instituit un sistem de videoconferințe la care au participat  

servicii publice deconcentrate și structuri ale MAI care au prezentat materiale și au răspuns la 

întrebări.  

În perioada analizată, au fost organizate 7 instruiri prin videoconferințe având următoarele  

teme:  Schimbări legislative referitoare la fondul funciar; Importanța pregătirii în domeniul 

situațiilor de urgență; Aspecte privind întocmirea și utilizarea nomenclatorului arhivistic în 

cadrul administrației publice locale; Angajarea asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav în cadrul UAT-urilor unde își au domiciliul persoanele cu handicap; Stadiul 

implementării Registrului electronic național al nomenclaturii stradale și al Registrului agricol 

național în Caraș-Severin și modalități de completare a acestora; Modificări legislative privind 

completarea Registrului agricol național 2015-2019; Intervenția asupra monumentelor 

istorice: obligativitatea avizării de către Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin, 

conform Legii 422/2001 republicată cu completările ulterioare privind protejarea 

monumentelor istorice; Obligațiile autorităților publice locale și ale instituțiilor publice 

privind asigurarea liberului acces al cetățeanului la  informațiile de interes public; Material 

informativ legat de măsurile pentru prevenirea apariției pe teritoriul județului a pestei porcine 

africane;  Măsuri legale  pentru organizarea  evenimentelor publice ; Prelucrarea Circularei 

privind organizarea Referendumului din 6-7 octombrie 2018; Material informativ legat de 

stabilirea drepturilor și plata prestațiilor de asistență socială; Aspecte privind păstrarea 

documentelor la nivelul administrației publice locale; Autorizarea funcționării din punct de 

vedere al securității și sănătății în muncă; Completarea și transmiterea elementelor raportului 

de muncă în registrul general de evidență al salariaților, reglementate prin HG nr.905/2017. 

 

4.Reprezentarea Instituției prefectului în instanțele judecătorești 

Consilierii juridici au întocmit documentaţia, respectiv au susţinut în instanţă, un număr de  

107 dosare, după cum urmează : 

• 21 dosare contencios administrativ 

• 77 dosare fond funciar   

• 9 dosare civile 
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 Reprezentarea în instanță a serviciului de specialitate este redată grafic, mai jos. 

 
 

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

În  cursul anului 2018, au fost elaborate și avizate pentru legalitate  un număr  de 449 ordine 

ale prefectului.  

  

6.Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină 

În cursul anului 2018 Comisia de disciplină nu s-a întrunit, întrucât nu au existat sesizări 

privind  abateri  ale personalului instituției. 

 

7. Activitatea desfășurată de Comisia Județeană de atribuire denumiri 

În cursul anului 2018 au avut loc 5 şedinţe ale comisiei, în care s-au analizat solicitările 

primăriilor Orașului Moldova Nouă, Municipiului Caransebeș, Comunei Brebu Nou, 

Comunei Mehadica și ale Comunei Sasca Montană. 

  

8. Activitatea de Contencios administrativ 

Activitatea de contencios administrativ s-a desfășurat în parametrii normali, efectuându-se 

verificarea legalității actelor emise și adoptate de Consiliul Județean și consiliile locale pentru 

un număr de 24.084 acte administrative adoptate/emise de autorităţile administraţiei publice 

locale, iar  în urma verificării legalităţii actelor administrative sus-menţionate s-a considerat 

că un număr de 24.015 acte administrative au fost legale şi un număr de 69 acte administrative 

au fost considerate ilegale (62 hotărâri adoptate de consiliile locale şi 7 dispoziţii emise de 

primari), activitatea de contencios administrativ este reprezentată în graficul de mai jos. 
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Totodată, consilierii juridici ai instituției au întocmit documentaţia, respectiv au susţinut în 

instanţa de contecios administrativ, 21 dosare . 

 

D.Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

 

1. Aplicarea legilor fondului funciar 

În cursul anului 2018, s-au desfășurat 3 ședințe ale Comisiei județene pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Caraș-Severin, în cadrul cărora au fost 

emise un număr de 15 Hotărâri ale Comisiei. 

Totodată, în baza prevederilor art.36 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare au fost emise  în cursul anului 2018 un număr de 196 ordine de prefect. 

 

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

abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 

Pentru finalizarea legii menționate  au fost  analizate și transmise la Autoritatea Națională 

pentru Restituirea Proprietăților 3  dosare cuprinzând dispoziții ale primarilor și documentația 

depusă de persoanele îndreptățite, dosare însoțite de referatele pentru certificarea legalității.   

 

3. Aplicarea legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru 

bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România 

și Bulgaria, semnat la Craiova în 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind 

acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea 

acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia 

Comisia Județeană pentru Aplicarea Legii nr.9/1998,  a Legii nr.290/2003 și a Legii 

nr.393/2006 Caraș-Severin, nu s-a întrunit în sedință, întrucât nu mai sunt cereri nesoluționate. 

 

 



27 
 

4. Întocmirea proiectelor de hotărâri de guvern și înaintarea acestora la Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

În perioada de referință au fost iniţiate 22 proiecte de Hotărâri de Guvern, care au fost 

transmise MDRAP, respectiv: 

- 2 proiecte pentru modificarea anexei nr.2 privind inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Reşiţa la HG nr.532/2002, privind atestarea domeniului 

public al judeţului Caraş-Severin precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 1 proiect pentru modificarea şi completarea anexei nr.37 privind inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al comunei Ezeriş la HG nr.532/2002, privind atestarea 

domeniului public al judeţului Caraş-Severin precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 

din judeţul Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 3 proiecte privind deschiderea punctului de frontieră internaţional fluvial şi a punctului 

vamal la frontiera de stat sârbo-română, pentru pasageri şi transportul fluvial de mărfuri între 

localităţile Moldova Nouă (România) şi Golubac (Republica Serbia); 

- 1 proiect privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru comuna Marga, judeţul Caraş-

Severin; 

- 6 proiecte privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru judeţul Caraş-Severin (în vederea înlăturării 

efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioadele: 27.05. – 18.06.2018; 27.05. 

– 22.06.2018; 19 – 30.06.2018; 27.05. – 30.06.2018; 26.07. – 26.08.2018; 26.07. – 

26.08.2018 fără unitatea administrativ-teritorială Cornereva, care a semnat contracte prin 

PNDL şi AFIR pentru modernizarea drumurilor comunale afectate); 

- 1 proiect privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru judeţul Caraş-Severin (în vederea 

achitării de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa a plăţilor restante raportate la data de 

31.05.2018); 

- 1 proiect completare la proiectul de hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume 

din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, 

pentru judeţul Caraş-Severin (în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de 

inundaţii în perioada 27.05. – 22.06.2018 cu modificarea anexei prin eliminarea a 2 străzi 

pentru care exista asigurare în cadrul unui proiect de reabilitare şi extinderea conductelor de 

aducţiune, reţelelor de distribuţie şi a celor de canalizare ce se derula la nivelul municipiului 

Reşiţa); 

- 1 proiect pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu 

compensare, a terenului în suprafaţă de 47,5361 ha, din care 22,2361 ha proprietate publică a 

statului, iar 25,3 ha proprietate publică a Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, în 

vederea realizării obiectivului „Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”; 

- 3 proiecte privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru judeţul Caraş-Severin, 

Municipiul Caransebeş, respectiv Oraşul Oraviţa (în vederea achitării plăţilor restante – 

datorii – raportate la data de 30.11.2018 de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Spitalul 

Municipal de Urgenţă Caransebeş, respectiv Spitalul Orăşenesc Oraviţa); 
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- 3 proiecte privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru judeţul Caraş-Severin, 

Municipiul Caransebeş, respectiv Oraşul Oraviţa (în vederea achitării plăţilor restante – 

arierate – raportate la data de 30.11.2018 de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, 

Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş, respectiv Spitalul Orăşenesc Oraviţa); 

Urmare a transmiterii de către Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin a 

proiectelor de Hotărâri de Guvern, în anul 2018 au fost adoptate Hotărâri de Guvern privind 

alocarea unor sume judeţului Caraş-Severin, astfel: 

 - prin H.G.R. nr.514/12.07.2018, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, a fost alocată în bugetul Consiliului Judeţean Caraş-

Severin suma de 4.569 mii lei pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării 

efectelor calamităţilor naturale produse în perioada mai – iunie 2018; 

- prin H.G.R. nr.563/24.07.2018, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, a fost alocată în bugetele unităţilor administrativ-

teritoriale: Băuţar, Buchin, Bucoşniţa, Cornerva, Eftimie Murgu, Gârnic, Ocna de Fier, 

Păltiniş, Pojejena, Ramna, Rusca Montană, Sasca Montană, Slatina Timiş şi Târnova, judeţul 

Caraş-Severin suma de 1.155 mii lei pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea 

înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse în lunile iunie şi iulie 2018; 

 - prin H.G.R. nr.1025/21.12.2018, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, a fost alocată bugetelor locale ale 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi ale unităţilor administrativ-teritoriale Caransebeş şi 

Oraviţa, suma de 7.000 mii lei pentru plata cheltuielilor curente şi de capital pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş şi Spitalul Orăşenesc 

Oraviţa. 

 

5. Referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei  

În baza prevederilor art.6 alin.(1) şi (2) din H.G.nr.744/2018 privind stabilirea măsurilor 

tehnico-organizatorice, a bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru buna organizare şi 

desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, 

prin Ordinul Prefectului nr.308/20.09.2018 s-a constituit Comisia Tehnică Judeţeană Caraş-

Severin pentru coordonarea activităţilor de organizare a referendumului naţional pentru 

revizuirea Constituţiei, iar prin Ordinul Prefectului nr.309/20.09.2018 a fost constituit, pe 

lângă Comisia Tehnică Judeţeană Caraş-Severin, grupul tehnic de lucru pentru urmărirea şi 

soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţul Caraş-Severin.  

Prin Ordinul Prefectului nr.313/21.09.2018 a fost stabilită dimensiunea ştampilei biroului 

electoral de circumscripţie judeţeană şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare, care 

vor fi folosite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 

2018, în Circumscripţia electorală nr.11 Caraş-Severin.  

De menționat că, Ministerului Afacerilor Interne a fost informat săptămânal cu privire la 

acţiunile desfăşurate în vederea asigurării bunei organizări și desfăşurări a referendumului 

naţional pentru revizuirea Constituţiei. 
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E. Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate 

 

1. Activitatea Colegiului Prefectural al județului Caraş-Severin 

În anul de referință s-au desfășurat un număr de 12 şedinţe de lucru  ale Colegiului 

Prefectural și  au fost adoptate 2 hotărâri, după cum urmează:  

• HCP nr. 1/23.03.2018 pentru aprobarea Programului anual orientativ de dezvoltare 

economică şi socială a judeţului Caraş-Severin, pentru anul 2018; 

• HCP nr. 2/25.10.2018 privind aprobarea „Planurilor operative de acţiune pe timpul 

iernii 2018-2019 pe reţelele de drumuri din judeţul Caraş-Severin care sunt 

administrate de DRDP Timişoara prin SDN Caransebeş şi Orşova” 

La nivelul județului Caraș-Severin, fac parte din Colegiul prefectural 29 de instituții cu statut 

de membru, iar  18 instituţii/unităţi au statut de invitat permanent. 

În cursul anului 2018  au fost prezentate 42 de rapoarte de activitate, în cadrul şedinţelor de 

lucru ale Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin din care: 33 de rapoarte prezentate 

de către 26 dintre instituţiile membre ale  Colegiului Prefectural  şi 9 rapoarte de către 9 dintre 

instituţiile/unităţile care au statut de invitat permanent.   

În cadrul ședințelor colegiului prefectural au fost analizate 20 domenii, după cum urmează: 

activitatea Registrului Auto Român – Reprezentanţa Caraş-Severin; protecţia consumatorilor; 

sănătate şi securitate în muncă; sport; starea economico-socială a judeţului; domeniul 

financiar; integrare pe piaţa muncii; învăţământ; domeniul vamal; protecţia mediului; 

dezvoltare rurală şi agricultură; metrologie; zootehnie; sanitar-veterinar; protecţie socială; 

forestier şi paza fondului forestier; arhivistic; transport CFR; antidrog, situaţii de urgenţă şi 

lucrări de apărare. 

 

2. Activitatea de examinare a proiectelor de bugetelor și a situațiilor financiare privind 

execuția bugetară întocmite de serviciile deconcentrate 

Cu privire la activitatea examinare a bugetelor și situațiilor financiare ale serviciilor 

deconcentrate, au fost elaborate  4 adrese  pentru solicitarea datei probabile de depunere a 

situaţiilor financiare pentru avizare, 1 adresă  pentru solicitarea datei probabile de depunere a 

proiectelor de buget pentru avizare. 

Au fost organizate 6 întâlniri ale Colectivului Tehnic de lucru pentru examinarea proiectelor 

de buget şi 57 întâlniri pentru examinarea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară, 

întocmite de serviciile publice deconcentrate din Judeţul Caraş-Severin în vederea avizării. 

În urma verificărilor efectuate, au fost  acordate 57 avize pentru 57 situaţii financiare privind 

execuţia bugetară trimestrială pentru unele servicii publice deconcentrate și au fost acordate 7 

avize pentru 7 proiecte de buget. 

 

3. Activitatea Comisiei de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin 

Comisia de Dialog Social a județului și-a desfășurat activitatea în cadrul a 12 ședințe ordinare 

de lucru. Cu privire la activitatea comisiei au fost efectuate 12 analize lunare și 2 semestriale. 

Temele abordate  în cadrul ședințelor au vizat aspecte legate de învăţământ, domeniul 

economic şi social, sănătatea populaţiei, ocuparea forţei de muncă şi formare profesională, 

infrastructură, contracte colective de muncă, sănătate şi securitate în muncă, fond forestier, 
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teme  care au fost dezbătute în baza propunerilor formulate de către instituţiile membre şi 

reprezentanţii organizaţiilor patronale şi sindicale. 

Numărul partenerilor sociali membri ai Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin 

este de  10. 

 

4. Acţiuni de protest  

În anul 2018 nu au fost acțiuni de protest. 

  

5. Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice al judeţului Caraş-Severin 

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al judeţului 

Caraş-Severin și-a desfășurat activitatea în cadrul a 12 ședințe ordinare, în cadrul cărora au 

fost abordate subiectele cuprinse în tematica aprobată la finele anului 2017 și care au vizat 

activităţile desfăşurate de către primăriile localităţilor urbane în domeniul asistenţei sociale 

acordate persoanelor vârstnice; asigurarea protecţiei consumatorilor îndeosebi pentru 

persoanele vârstnice; facilităţile oferite de către administraţia publică locală la transportul în 

comun de călători persoanelor vârstnice; modul de distribuire a biletelor de tratament pentru 

pensionari; activităţile desfăşurate pentru prevenirea și combaterea infracţiunilor în rândul 

persoanelor vârstnice; acordarea unor servicii specializate de găzduire, îngrijire, recuperare, 

reabilitare şi reinserţie socială a persoanelor vârstnice. 

Totodată a fost elaborat un Raport anual cu privire la activitatea Comitetului ce a fost  înaintat 

Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

   

F.  Servicii comunitare de utilități publice 

 

 Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice  

Strategia Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice a fost monitorizată pe tot parcursul anului 

și au fost elaborate 4 rapoarte, pentru trim.IV 2017, trim.I, II și III 2018 prin preluarea și 

centralizarea informațiilor de la Consiliul Județean și Primăriile municipiilor Reșița și 

Caransebeș privind implementarea strategiei şi a programelor aferente pentru serviciile 

comunitare de utilităţi publice. Aceste rapoarte au fost transmise Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administrației Publice și Ministerului Afacerilor Interne.  

 De asemenea, în anul 2018 referitor la problemele semnalate pe linia serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, au fost realizate 5 adrese, astfel: 

 - 4 adrese, din care: 2 adrese la ADI ACVABANT Caraş-Severin, Consiliul Judeţean 

Caraş-Severin şi Aquacaraş Caraş-Severin din partea a 2 UAT-uri (Fârliug şi Socol) prin care 

a fost solicitat sprijin cu privire la preluarea serviciului public de alimentare cu apă şi 

canalizare de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale de către Aquacaraş SA Caraş-

Severin şi 2 adrese  de comunicare răspuns către UAT-urile Fârliug şi Socol; 

 - 1 adresă a Oraşului Bocşa transmisă Consiliului Judeţean Caraş-Severin, ADI 

INTERCOM DEŞEURI Caraş-Severin, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”, 

Direcţiei de Sănătate Publică, Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi Gărzii Naţionale de 

Mediu – Comisariatul Judeţean Caraş-Severin cu privire la problema depozitării deşeurilor 

menajere colectate la nivelul Oraşului Bocşa. 
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G.Managementul situaţiilor de urgenţă 

 

Pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, s-a desfășurat o activitate susținută 

concretizată în cadrul Comitetului Judeţean Caraş-Severin pentru Situaţii de Urgenţă, care s-a 

întrunit în cadrul a 20 de ședințe, din care: 2 ordinare şi 18 extraordinare, ocazie cu care au 

fost adoptate un număr de 20 hotărâri, astfel: 1 privind aprobarea Planului de acţiune 

judeţean de răspuns post-seism; 1 privind aprobarea constituirii Centrului Judeţean de 

Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI); 1 privind aprobarea Planului anual de 

activităţi al CJSU – 2018; 1 privind aprobarea Planului de măsuri privind prevenirea şi 

gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de temperaturi ridicate, respectiv atenuarea 

efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei, la nivelul judeţului Caraş-Severin şi a 

Planului de măsuri pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă generate de incendii de 

pădure şi vegetaţie uscată pe timpul verii – 2018, la nivelul judeţului Caraş-Severin; 1  privind 

aprobarea Planului de măsuri generale al CJSU pentru sezonul de iarnă 2018 – 2019; 15 

privind aprobarea rapoartelor de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor şi 

fenomenelor hidrometeorologice periculoase ce au afectat judeţul Caraş-Severin în luna 

noiembrie 2017 şi anul 2018, întocmite de către Grupul de Suport Tehnic nr.I al CJSU Caraş-

Severin.  

Pe parcursul anului 2018 au fost emise de Prefect, în calitate de Preşedinte al Comitetului 

Judeţean Caraş-Severin pentru Situaţii de Urgenţă, 24 Ordine de Prefect, pe linia prevenirii 

şi gestionării situaţiilor de urgenţă, respectiv de constituire a comisiilor mixte de constatare şi 

evaluare a pagubelor produse la nivelul judeţului Caraş-Severin urmare a fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase (ploi abundente, inundaţii, alunecări teren, scurgeri de pe 

versanţi, secetă, etc.). 

Totodată, în calitate de Preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-

Severin a aprobat / vizat: 24 planuri / 1 schemă / 12 evaluări / 2 note justificative (1 notă 

justificativă şi 1 completare la nota justificativă), după cum urmează: 1  Plan de acţiune 

judeţean de răspuns post-seism;  1  Plan anual de activităţi al CJSU – 2018;1 Plan de măsuri 

privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de temperaturi ridicate, 

respectiv atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei, la nivelul judeţului 

Caraş-Severin; 1 Plan de măsuri pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă generate de 

incendii de pădure şi vegetaţie uscată pe timpul verii – 2018, la nivelul judeţului Caraş-

Severin; 1 Plan de măsuri generale al CJSU pentru sezonul de iarnă 2018 – 2019; 1 Plan de 

urgenţă externă al SC MAXAM ROMÂNIA SRL, Depozitul de explozivi Anina; 1  Plan 

Roşu de Intervenţie al judeţului Caraş-Severin; 1  Schema cu riscurile teritoriale din zona de 

competenţă a judeţului Caraş-Severin; 17  Planuri de apărare împotriva incendiilor de pădure 

pentru anul 2018 întocmite de către Direcţia Silvică a Judeţului Caraş-Severin, Ocoalele 

Silvice: Păltiniş, Oţelu Roşu, Rusca Montană, Teregova, Mehadia, Băile Herculane, Berzasca, 

Moldova Nouă, Sasca Montană, Oraviţa, Anina, Bozovici, Nera, Văliug, Reşiţa, Bocşa 

Montană, Bocşa Română; 12 Evaluări ale antrenamentelor/exerciţiilor de transmitere a 

mesajelor de înştiinţare/alarmare şi verificare a sistemului de alarmare publică, la nivelul 

judeţului Caraş-Severin; 2  din care: 1 notă justificativă şi 1 completare la nota justificativă 

privind necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţie: „Regularizare pârâu 
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Bucoşniţa la Bucoşniţa, pârâu Goleţ la Goleţ şi pârâu Slatina la Slatina Timiş judeţul Caraş-

Severin”. 

Având în vedere că managementul situațiilor de urgență este o sarcină prioritară a prefectului, 

au fost desfășurate pe această linie și alte activități importante, dintre care pot fi menționate: 

• Organizarea a  4 şedinţe de lucru, altele decît cele ale CJSU, care au avut ca  

subiecte: analizarea asigurării deszăpezirii la nivelul judeţului; situaţia semnalată de către 

CLSU Vermeş la cultura de rapiţă aparţinând firmei SC Rod Bun Farm Berzovia, calamitată 

prin îmburuienare; culturile agricole afectate de lipsa precipitaţiilor din toamna anului 2018 

comunicate de către SC Rod Bun Farm Berzovia şi SC Agri Trade Oraviţa; stabilirea 

programului de deplasare a Comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate 

cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru 

asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari. 

• Participarea la 2 şedinţe de lucru organizate de către Inspectoratul pentru  

Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin având ca teme principale de 

discuţie: 1 – incendiile de vegetaţie din sectorul agricol, respectiv silvic, unele de amploare, 

izbucnite pe teritoriul judeţului Caraş-Severin; 1 – cu privire la actualizarea/avizarea Planului 

roşu de intervenţie al judeţului Caraş-Severin; 

• Participarea la 7 videoconferinţe organizate de către MAI, cu următoarele  

teme:  6 cu privire la măsurile aplicate şi necesar a fi luate la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale aflate sub incidenţa avertizărilor cod galben şi portocaliu; 1 de lansare a portalului 

web ro-alert.ro, portal dedicat informării populaţiei privind sistemul de avertizare – alarmare a 

populaţiei în situaţii de urgenţă.    

• Elaborarea a 14 adrese, având ca scop soluționarea unor probleme apărute în  

activitatea legată de managementul situațiilor de urgență, astfel: 

- 1 adresă la cele 77 UAT-uri cu privire la elaborarea, aprobarea şi transmiterea 

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de 

urgenţă; 

 - 1 adresă la Administraţia Bazinală de Apă Banat Timişoara cu privire la obiectivele 

afectate de fenomenele hidrometeorologice din luna iunie 2018 la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale Sasca Montană, Slatina Timiş şi Socol, referitoare la solicitarea 

analizării posibilităţii reabilitării acestor obiective aflate în  administrarea AN „Apele 

Române”; 

- 2 adrese, din care:  1 la membrii CJSU, Grupurilor de Suport Tehnic, Centrului de 

Conducere şi Coordonare a Evacuării şi 1 celor 77 UAT-uri, cu privire la elaborarea şi 

avizarea de către MAI a Concepţiei Naţionale de Răspuns Post Seism, pentru analizare şi 

dispunerea măsurilor stabilite în document; 

- 1 adresă la Administraţia Naţională de Meteorologie, Centrul Meteorologic 

Regional Banat-Crişana, cu privire la adresele de contact electronic ale persoanelor sau 

departamentelor din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin pentru transmiterea 

mesajelor de la Administraţia Naţională de Meteorologie privind apariţia fenomenelor 

meteorologice periculoase la scară naţională sau regională şi a prognozelor meteorologice 

specializate în vederea gestionării efectelor situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele 

meteorologice; 
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- 3 adrese la E-Distribuţie Banat SA Timiş prin care au fost transmise anexele cu 

incidentele şi deranjamentele înregistrate de către această societate pe fondul condiţiilor 

meteo deosebite;  

 - 2 adrese la Direcţia de Drumuri Judeţene Caraş-Severin cu privire la situaţiile 

prezentate referitor la starea drumurilor judeţene DJ 586 A şi DJ 586 impracticabile datorită 

cantităţilor mari de zăpadă căzute în perioada 14 – 16.12.2018, de către Primăriile comunelor 

Ocna de Fier şi Dognecea;  

 - 1 adresă la Direcţia de Drumuri Judeţene Caraş-Severin de transmitere a procesului-

verbal al şedinţei extraordinare CJSU Caraş-Severin din data de 16.12.2018; 

- 1 adresă la Secţia Poliţie 5 Rurală Bocşa cu privire la datele solicitate în ceea ce 

priveşte operatorii care asigură deszăpezirea pe unele tronsoane de drumuri judeţene de pe 

raza UAT Bocşa;  

- 2 adrese la MAI - Direcţia Generală Logistică prin care s-a comunicat faptul că, în 

perioada ianuarie – martie şi începutul lunii iunie 2018, nu au fost înregistrate pagube urmare 

a fenomenelor hidrometeorologice la bunurile mobile şi imobile aparţinând structurilor MAI 

din judeţ. 

 

H. Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea ordinii publice.  

 

În scopul monitorizării activităților desfășurate pentru asigurarea ordinii publice au fost 

elaborate  5 adrese şi a fost organizată o întâlnire, astfel: 

- 2 adrese la Ministerul Afacerilor Interne privind transmiterea datelor referitoare la 

monitorizarea Strategiei Naţionale de Ordine şi Siguranţă Publică, 1 pentru semestrul II 2017 

și 1 pentru semestrul I 2018. 

- 1 adresă de transmitere a dispoziţiei MAI la Inspectoratul de Poliţie Judeţean, 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl.bg. Vasile Zorzor”, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Semenic”, Inspectoratul Şcolar Judeţean privind adoptarea măsurilor specifice din 

competenţa structurilor MAI, asociate desfăşurării Examenului Naţional de Bacalaureat şi 

Evaluării Naţionale 2018; 

- Organizarea unei întâlniri privind analizarea măsurilor ce trebuie luate cu ocazia 

desfăşurării Examenului Naţional de Bacalaureat şi Evaluării Naţionale 2018; 

- 1 adresă de transmitere a dispoziţiei MAI la Inspectoratul de Poliţie Judeţean, 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl.bg. Vasile Zorzor”, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Semenic”, Inspectoratul Şcolar Judeţean, privind adaptarea măsurilor specifice din 

componenţa structurilor MAI, pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a concursului 

naţional de ocupare a posturilor/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar şi 

respectiv, a examenului naţional de definitivare în învăţământ; 

- 1 adresă de transmitere a dispoziţiei MAI la Inspectoratul de Poliţie Judeţean, 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl.bg. Vasile Zorzor”, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Semenic”, Inspectoratul Şcolar Judeţean, referitoare la măsurile specifice din 

competenţa structurilor MAI pentru asigurarea unui nivel optim de securitate pe timpul 

transporturilor lucrărilor scrise de la centrele de concurs/examen la centrele de 

evaluare/contestaţii. 
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I. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative  

 

1.Aplicarea prevederilor legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de 

învățământ, cu modificările ulterioare 

 În vederea creșterii siguranței în unitățile de învățământ au fost efectuate, pe parcursul anului 

2018, o serie de activități, după cum urmează: 

 - 3 analize ale activităţilor desfăşurate pentru creşterea gradului de siguranţă în incinta 

şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar de către Inspectoratul Şcolar 

Judeţean, Inspectoratul de Poliţie Judeţean şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Semenic”, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale; 

 - 3 raportări la Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală Management 

Operaţional, privind activităţile desfăşurate în primul semestru al anului şcolar 2017-2018, 

privind activităţile desfăşurate în anul şcolar 2017-2018, privind activităţile derulate pentru 

desfăşurarea în bune condiţii a anului şcolar 2018-2019; 

 - 1 şedinţă de analiză cu participarea Consiliului Judeţean, Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”, Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean „Gl. bg. Vasile Zorzor”, Inspectoratului Şcolar Judeţean, Centrului de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate, 

Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţiei de Sănătate Publică, 

Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţiei Judeţene pentru Sport 

şi Tineret, Direcţiei pentru Agricultură Judeţene, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului, autorităţilor administraţiei publice locale şi directorilor unităţilor de 

învăţământ liceal şi profesional, privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ ocazie 

cu care a fost prezentat „Studiul privind consumul de tutun, alcool şi droguri ilicite în rândul 

elevilor din învăţământul liceal şi profesional din judeţul Caraş-Severin”; 

 - 1 şedinţă de analiză cu participarea Inspectoratului Şcolar Judeţean, Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”, Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean „Gl. bg. Vasile Zorzor”, Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţiei de Sănătate 

Publică, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Consiliului Judeţean 

Caraş-Severin şi autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la stadiul de pregătire a 

condiţiilor pentru buna desfăşurare a anului şcolar 2018-2019; 

 - 2 şedinţe de analiză cu participarea Inspectoratului Şcolar Judeţean, Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”, Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean „Gl. bg. Vasile Zorzor” şi autorităţilor administraţiei publice locale cu 

privire la creşterea siguranţei în zona unităţilor de învâţământ; 

 - 3 adrese prin care s-a solicitat autorităţilor administraţiei publice locale să informeze 

asupra resurselor financiare alocate pentru asigurarea cu pază şi împrejmuirea cu gard a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
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2.Aplicarea dispozițiilor HG nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 

acestuia în anul școlar 2017-2018 

La nivelul județului Caraș-Severin, conform prevederilor art.18 din HG nr.640/2017 prin 

Ordinul prefectului nr. 273/27.09.2017 a fost constituită Comisia pentru aplicarea 

prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 640/2017, pentru aprobarea Programului pentru școli 

al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 

acestuia în anul școlar 2017-2018. Comisia s-a reunit pe parcursul anului 2018 în 4 întâlniri 

de lucru, a căror tematică a vizat: analiza stadiului demersurilor privind achizițiile de fructe și 

notificare pentru toți furnizorii de a însoți marfa de avize; solicitare sprijin de la directorii 

unităților de învățământ; calendar vizite elevi în contextul derulării măsurilor educative; 

situația raportărilor semestriale pe anul școlar 2017-2018; demararea procedurii de achiziție 

pentru anul școlar 2018-2019; activitatea derulată și întâlniri cu furnizorii, termene stabilite și 

stadiul licitației pe acordul cadru; situația controalelor lunare; informare privind modul de 

derulare al Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 din perspectiva 

Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin. 

Referitor la informarea publicului larg cu privire la modul de derulare a programului au fost 

elaborate 12 comunicate de presă, câte unul pe lună. Totodată, au fost realizare 12 raportări 

lunare către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale iar pentru monitorizarea 

controalelor pe linie sanitară veterinară și pe linie igienico-sanitară au fost transmise 4 

informări trimestriale către Ministerul Afacerilor Interne; 

La nivelul anului 2018, au fost efectuate 180 de controale la nivelul unităților de învățământ 

și 5 controale la nivelul unui producător/distribuitor cu sediul în județul Caraș-Severin. 

Controalele au vizat în principal: graficul de distribuție, condițiile privind mijloacele de 

transport și condițiile de depozitare. În perioada monitorizată au fost aplicate 8 avertismente 

și 1 termen de conformare, urmat de recontrol. 

Cu privire la implementarea măsurilor educative pentru anul școlar 2017-2018, asociate 

distribuției de lapte, produse lactate și de panificație, Consiliul Județean Caraș-Severin, prin 

consultare cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, a optat pentru organizarea de 

vizite ale școlarilor/preșcolarilor la unități de procesare a laptelui, conform Dispoziției CJCS  

nr. 983/17.11.2017, sens în care în perioada 11-15 iunie 2018, 9 școli au efectuat vizite la 

două fabrici de lapte, una din Orțișoara Județul Timiș, respectiv una din Brașov; 

Au fost elaborate 6 adrese către serviciile publice deconcentrate legate de  aplicarea 

prevederilor  HG 640/2017 privind Programul pentru Școli a României în perioada 2017-2023 

și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018,  

modificată cu completări, precum și 1 intervenție în cadrul videoconferinței lunare cu UAT 

din județul Caraș-Severin pentru aplicarea prevederilor  HG 640/2017 modificată cu 

completări, în vederea implicării primăriilor în buna derulare a programului în plan local.  

 

Cu privire la Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 

elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat au fost efectuate diferite 

demersuri către UAT-urile care derulau programul după cum urmează: 2 adrese Primăriei 

Orașului Bocșa și 1 adresă Primăriei Comunei Vrani în calitate de beneficiare ale 

prevederilor OUG nr.92/6.12.2017 și respectiv ale OUG nr.97/09.11.2018 privind aprobarea 
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programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de 

unități de învățământ preuniversitar de stat, în vederea implementării în bune condiții a 

programului menționat, precum și 1 solicitare de îndrumare adresată Ministerului Educației 

Naționale cu privire la normele de aplicare ale OUG nr.92/6.12.2017, ca urmare a solicitării 

formulate în acest sens de Primăria Orașului Bocșa către instituția prefectului. 

 

3.Implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate-POAD 

Programul nu s-a derulat prin livrarea de pachete în anul 2018 la nivel național, însă s-a 

colaborat permanent cu unitățile administrativ-teritoriale și cu MDRAPFE pentru finalizarea 

monitorizărilor din anii precedenți și pentru pregătirea documentației necesare desfășurării 

programului pentru anul 2018/2019, astfel:  

Pentru  POAD 2014, ca urmare a verificării de către Autoritatea de Management POAD a 

documentelor aferente POAD 2014 și a derulării misiunii de verificare în județ a realității 

operațiunii, progresul în implementarea tehnică și financiară a operațiunii finanțate din POAD 

2014 și a verificării administrative la nivelul a 7 unități administrativ-teritoriale din județ 

privind eligibilitatea persoanelor, a fost finalizată cererea de plată aferentă Programului 

Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014. În acest sens, s-a acordat sprijin 

Serviciului Implementare POAD de la nivelul ministerului pentru obținerea documentelor 

necesare de la nivelul celor 7 UAT -uri verificate.  

De asemenea, tot pentru POAD 2014, ca urmare a adresei Curții de Conturi a României, s-a 

derulat verificarea la nivelul unei unități administrativ-teritoriale din județ a modului în care 

au fost distribuite pachetele cu alimente. 

Pentru POAD 2015/2016, ca urmare a adresei Ministerului Dezvoltării Regionale 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, în vederea pregătirii cererii de rambursare, au 

fost realizate 2 solicitări către cele 77 unități administrativ-teritoriale din județ pentru 

transmiterea documentelor suport POAD 2015/2016. În acest sens, s-a purtat corespondență 

permanentă cu MDRAPFE - SI POAD și unitățile administrativ-teritoriale în vederea 

colectării de documente scanate care au fost transmise la SI POAD. După verificarea de către 

Autoritatea de Management POAD a documentelor aferente POAD 2015/2016, a fost 

realizată în județ vizita la fața locului a autorității de management, sens în care instituția 

prefectului a acordat sprijin prin alocarea unui spațiu necesar desfășurării misiunii, precum și 

convocarea și pregătirea pentru control a unităților administrativ-teritoriale supuse verificării. 

În eșantionul de verificare au fost cuprinse 6 unități administrativ-teritoriale din județ cărora li 

s-a solicitat să prezinte toate documentele din cadrul POAD 2015/2016. Raportul misiunii de 

verificare a arătat că toate persoanele din grupul țintă care au figurat în eșantionul de 

verificare erau eligibile conform prevederilor art. 3 din HG 799/2014. 

Pentru POAD 2018/2019:  

Ca urmare a adresei MDRAPFE a fost transmisă o solicitare celor 77 unități administrativ-

teritoriale din județ  în vederea constituirii grupului de lucru de la nivelul fiecărei primării 

pentru implementarea în bune condiții a POAD 2018/2019. În urma centralizării datelor a fost 

realizată o baza de date cu grupurile de lucru de la nivelul fiecărei primării, bază de date care 

a fost transmisă la MDRAPFE. De asemenea în urma adresei Ministerului Dezvoltării 

Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene s-a transmis o solicitare la cele 77 

unități administrativ-teritoriale din județ  prin care s-au solicitat propuneri de modificare a HG 
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799/2014 privind derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

2014-2020. În acest sens, au fost formulate 2 propuneri de modificare a HG 799/2014 și au 

fost transmise la MDRAPFE 

Ca urmare a adresei Ministerului Fondurilor Europene prin care s-au solicitat propuneri 

privind derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2018/2019, s-

a întrunit grupul de lucru POAD de la nivelul județului, au fost formulate propuneri și au 

fost transmise la MFE și a fost formulată o adresă privind propunerile de modificare a 

Raportului Anual de Implementare pentru POAD. 

Totodată, a fost realizată o bază de date la nivelul județului cu privire la numărul 

beneficiarilor din județ din categoriile: VMG, ASF, persoane cu handicap grav, persoane cu 

handicap accentuat, veterani de război și văduve de război, care nu au calitate de pensionari în 

sistemul public de pensii, care a fost transmisă la Ministerul Afacerilor Interne.  

Ca urmare a solicitării Ministerului Fondurilor Europene s-a transmis celor 77 unități 

administrativ-teritoriale din județ, o adresă în vederea realizării bazei de date la nivelul 

județului cu privire la numărul beneficiarilor din județ din categoriile de persoane care vor 

beneficia de ajutoare alimentare și produse de igienă, care a fost transmisă la ministerul 

menționat după o prealabilă centralizare a datelor. Astfel, la nivelul județului nostru un număr 

de 12.625 persoane se încadrează în grupul țintă în conformitate cu ghidul solicitantului, din 

care 5.125 persoane din categoria familii și persoanele singure cărora le este stabilit, prin 

dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și 7.500 

persoane din categoria familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în 

baza Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările 

ulterioare. 

În urma a adoptării HG nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 

implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, a fost transmisă 

o adresă la cele 77 unități administrativ-teritoriale din județ  în vederea analizării prevederilor 

hotărârii și luarea măsurilor ce se impun în vederea pregătirii pentru lansarea programului.  

Totodată a fost constituit prin ordin al prefectului, Grupul de lucru pentru derularea 

Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate la nivelul județului. 

Pentru derularea POAD 2014-2020 au fost transmise, în perioada de referință, către unitățile 

administrativ-teritoriale un număr de 23 adrese și s-au efectuat 15 informări, raportări, 

situații către Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Fondurilor Europene. 

Pentru operativitate a fost înființată o platformă interactivă de comunicare online între 

Grupul de lucru județean și cele locale, prin care s-au  transmis cu maximă operativitate 

toate informațiile primite de la MFE, către grupurile locale, s-au  solicitat și primit clarificări, 

astfel că în anul 2018 au fost transmise cca. 60 de  informări, solicitări, clarificări la toate 

UAT-urile, iar la  nivelul instituției prefectului s-a acordat consiliere permanentă grupurilor de 

lucru locale și la telefon, astfel în anul 2018  fiind contorizate peste 200 de astfel de solicitări 

de la grupurile locale către cel județean sau invers. 
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4. Aplicarea prevederilor art. III din OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare 

În conformitate cu art. III, alin. (8) din OUG 63/2010 s-a calculat şi comunicat numărul 

maxim de posturi pentru Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi cele 77 unităţi administrativ-

teritoriale ale judeţului. Comunicările s-au transmis şi Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administraţiei Publice, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin. 

În conformitate cu art. III, alin. (10) din actul normativ enunțat mai sus, s-a  solicitat, 

trimestrial Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi celor 77 UAT-uri din judeţ o situaţie cu 

numărul de personal ocupat, defalcat pe cele 6 puncte din Anexa la OUG nr. 63/2010, 

întocmindu-se 4 rapoarte de monitorizare trimestrială. De asemenea, s-a transmis, 

trimestrial, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin o adresă referitoare 

la monitorizarea încadrării UAT în numărul maxim de posturi calculat. 

În baza aceluiași act normativ, s-a recalculat numărul de posturi, ca urmare a finalizării 

implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile (s-a redus) pentru 3 

UAT şi ca urmare a începerii implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe 

nerambursabile (s-a adăugat) pentru 3 UAT; 

În baza OUG nr. 63/2010 au mai fost realizate: 

 - 1 solicitare a unui punct de vedere la MDRAP, referitor la modalitatea de înființare, 

la nivelul comunei, a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare și de încadrare a 

personalului din cadrul acestuia, comunicarea răspunsului Comunei Buchin; 

 - 1 solicitare a unui punct de vedere la MDRAP, referitor la încadrarea personalului 

din cadrul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, comunicarea răspunsului 

Comunei Carașova; 

 - 1 solicitare a unui punct de vedere la MDRAP, referitor la modalitatea de calcul a 

posturilor în anul 2018, conform OUG nr. 63/2010; 

 - 1 solicitare a unui punct de vedere la Direcția pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date, referitor la valabilitatea avizului de înființare a unui serviciu 

public comunitar local de evidență a persoanelor; 

 - Întocmirea și transmiterea unei adrese,  către 8 UAT-uri prin care li se solicită să ne 

informeze în momentul în care obțin avizul privind funcționarea serviciului public comunitar 

local de evidență a persoanelor, pentru a aplica în mod corespunzător prevederile art. III din 

OUG nr. 63/2010, în sensul de a recalcula numărul de personal al acestui serviciu, pentru 

unitatea administrativ–teritorială unde a fost arondată până la acel moment; 

 - Întocmirea și transmiterea unei adrese Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului 

Caraş-Severin prin care se solicită să ne informeze în momentul în care unitățile 

administrativ-teritoriale obțin avizul privind funcționarea serviciului public comunitar local de 

evidență a persoanelor, pentru a aplica în mod corespunzător prevederile art. III din OUG nr. 

63/2010, în sensul de a recalcula numărul de personal pentru serviciul public comunitar local 

de evidenţă a persoanelor, unde unitatea administrativ-teritorială a fost arondată până la data 

obținerii avizului de funcționare a serviciului sus menționat;    

 - Întocmirea și transmiterea unei adrese Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului 

Caraş-Severin prin care se solicită să ne comunice care sunt etapele și condițiile necesare 
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pentru obținerea avizului de funcționare, respectiv actele normative care stau la baza obținerii 

avizului de funcționare. Totodată, solicitam să ne informeze dacă atribuirea posturilor pentru 

serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, de către Instituția Prefectului -  

Județul Caraș-Severin este o condiție pentru obținerea avizului de funcționare. 

 

5.Aplicarea prevederilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 

1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 

1977 nr. 341/2004 

Pentru aplicarea actului normativ enunțat s-au elaborat  4 situații centralizatoare transmise 

trimestrial către Guvernul României - Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 

Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989, 

privind drepturile acordate revoluţionarilor pentru anul 2018, potrivit Legii nr. 341/2004, cu 

modificările şi completările  ulterioare. 

 

6.Aplicarea prevederilor Legii nr. 340/2004, repulicată cu modificările şi completările 

ulterioare şi a HG. Nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 

privind prefectul şi instituţia prefectului 

În scopul monitorizării prevederilor legale sus-menționate au fost realizate următoarele 

activități: 

 - 12 informări lunare privind activitatea desfăşurată de către serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, precum şi de filialele (secţii, 

sisteme, sectoare) regiilor autonome, societăţilor comerciale şi companiilor de interes naţional 

din Judeţul Caraş-Severin; 

 - 12 rapoarte privind activităţile desfăşurate în anul 2018 de către serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor sau ale altor organe ale administraţiei publice centrale, din 

Judeţul Caraş-Severin în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale; 

- 12 rapoarte privind situaţia controalelor efectuate de către serviciile publice 

deconcentrate în anul 2018 la agenţi economici. 

 

J.Alte activități 

 

1. Participarea la efectuarea acţiunilor de control în domeniul situaţiilor de urgenţă  

Pe linia situațiilor de urgență au fost efectuate  81 de acțiuni de control, din care: 

• 14 controale privind acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate 

cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru 

asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari; 

• 67 controale la nivelul a 37 unităţi administrativ-teritoriale cu privire la evaluarea  

pagubelor produse urmare a fenomenelor hidrometeorologice din anul 2018 (ploi abundente, 

inundaţii, alunecări teren, scurgeri de pe versanţi, secetă, etc.). Verificarea existenţei 

Rapoartelor Operative întocmite pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice, 

conform Anexei nr.8 la Ordinul comun nr. 1422/192/2012 precum şi a Evaluărilor finale 

efectuate la nivelul CLSU, conform Anexei nr. 9 la Ordinul comun nr. 1422/192/2012.  
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Din cele 67 controale, 62 au fost pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de ploi 

abundente, inundaţii, alunecări teren, scurgeri de pe versanţi şi 5 pentru cele produse de 

secetă.  

Totodată, din cele 37 UAT-uri la nivelul cărora au fost efectuate controale la 1 UAT (Reşiţa) 

comisiile au întocmit 6 procese-verbale, la 2 UAT-uri (Buchin, Vermeş) câte 4, la 2 UAT-uri 

(Cornereva, Moldova Nouă) câte 3, la 15 UAT-uri (Bozovici, Caraşova, Băuţar, Oraviţa, 

Şopotu Nou, Gîrnic, Ciudanoviţa, Târnova, Doclin, Ramna, Sasca Montană, Rusca Montană, 

Socol, Slatina Timiş, Eftimie Murgu) câte 2, la 17 UAT-uri (Lăpuşnicu Mare, Bocşa, Lupac, 

Păltiniş, Pojejena, Berzovia, Cărbunari, Bucoşniţa, Teregova, Ocna de Fier, Zăvoi, Fîrliug, 

Zorlenţu Mare, Goruia, Ciclova Română, Ciuchici, Răcăşdia)  câte 1. 

De asemenea au fost efectuate acțiuni de verificare/îndrumare cu privire la măsurile 

întreprinse de autoritățile administrației publice în număr total de 121, din care:  

- 72 adrese la cele 77 UAT-uri şi la instituţiile/unităţile/societăţile comerciale cu 

atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă din judeţ, urmare a 

informărilor/atenţionărilor/avertizărilor meteorologice/hidrologice, cod galben/ cod 

portocaliu;  

 - 1 adresă la cele 77 UAT-uri, în urma verificării de către Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin cu privire la: modul de asigurare a 

serviciului de permanenţă în cazul atenţionărilor/avertizărilor hidrometeorologice cod 

galben/portocaliu şi de afişare a semnificaţiei codurilor de culori în locuri publice, 

neîntreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale precum şi 

nefuncţionarea tuturor hidranţilor exteriori de incendiu; 

- 1 adresă de comunicare la 14 UAT-uri (Reşiţa, Caransebeş, Bocşa, Oraviţa, 

Armeniş, Berzovia, Cornea, Dognecea, Iablaniţa, Mehadia, Naidăş, Socol, Teregova, Turnu 

Ruieni) a datelor de efectuare a acţiunii de verificare a modului în care au fost salubrizate 

cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru 

asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari; 

 - 1 proces-verbal al comisiei numită prin Ordin al Prefectului, de verificare a modului 

în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele 

în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari; 

- 1 adresă la Administraţia Bazinală de Apă Banat Timişoara cu solicitarea de 

comunicare a perioadei de desfăşurare a acţiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale a 

construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, de pe râurile interioare şi 

de la Dunăre, indiferent de deţinător în anul 2018; 

- 2 adrese la UAT-urile din judeţ, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Sistemul de 

Gospodărire a Apelor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”, ANIF, Unitatea de 

Administrare Caraş-Severin, „Hidroelectrica” SA, Sucursala Hidrocentrale Haţeg, Direcţia 

Silvică, Garda Forestieră şi TMK Hydroenergy Power SRL Reşiţa, privind desfăşurarea 

acţiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de 

apărare împotriva inundaţiilor, de pe râurile interioare şi de la Dunăre, indiferent de deţinător 

în anul 2018, conform celor comunicate de către Ministerul Apelor şi Pădurilor;  

- 2 adrese, din care: 1 la Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi 1 la cele 77 UAT-uri, 

SGA Caraş-Severin şi ISU „Semenic” Caraş-Severin cu privire la măsurile şi termenele 

stabilite în Planul de măsuri al procesului-verbal privind verificarea stării tehnice şi 
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funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile 

interioare şi de la Dunăre, indiferent de deţinător, urmare a acţiunii de verificare desfăşurate 

în judeţ în anul 2018,  

- 2 adrese Preşedinţilor Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă de la nivelul 

Oraşului Oţelu Roşu şi Comunelor Băuţar, Zăvoi, Obreja, Sistemului de Gospodărire a 

Apelor, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului şi Consiliului 

Judeţean Caraş-Severin, din care: 1 adresă cu privire la organizarea exerciţiilor de simulare a 

producerii de inundaţii în bazinul hidrografic Timiş, pe râul Bistra în luna iunie 2018, urmare 

a adresei Ministerului Apelor şi Pădurilor şi 1 adresă referitoare la măsurile din procesul-

verbal privind desfăşurarea exerciţiului de simulare, propuse pentru îmbunătăţirea gestionării 

situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii în judeţ; 

- 23 adrese de comunicare a planificărilor/replanificărilor Vicepreşedintelui 

Consiliului Judeţean/Secretarului Judeţului/primarilor/viceprimarilor/şefilor centrelor 

operative municipii, oraşe, comune/reprezentanţii serviciilor deconcentrate pentru participare 

la cursurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, organizate la Centrul Zonal de 

Pregătire de Protecţie Civilă Craiova; 

- 1 adresă de comunicare Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al 

Judeţului Caraş-Severin a necesarului de pregătire prin cursuri în domeniul situaţiilor de 

urgenţă, a reprezentanţilor Guvernului în teritoriu (Prefect şi Subprefect); 

- 1 adresă la 77 UAT-uri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”, 

Sistemul de Gospodărire a Apelor, Direcţia de Drumuri Judeţene, Consiliul Judeţean Caraş-

Severin, E-Distribuţie Banat SA, Regiunea Banat – Zona MT/JT Timişoara, SC Delgaz-Grid 

SA – Centrul Operaţional Deva, Telekom România SA – Centrul de Operaţiuni Timiş-Caraş-

Severin, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, Secţiile „Drumuri Naţionale” 

Caransebeş şi Orşova, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara ca urmare a 

radiogramei MAI – DGRIP privind apropierea sezonului rece şi a fenomenelor specifice şi 

necesitatea mobilizării exemplare, a instituţiilor şi autorităţilor publice locale, în scopul 

gestionării efectelor acestor fenomene şi calibrarea eforturilor interne în vederea îmbunătăţirii 

continue a capacităţii de reacţie în cazul producerii unor situaţii de urgenţă; 

- 2 adrese MAI – DGRIP cu privire la pregătirea pentru sezonul de iarnă 2018-2019, 

din care: 1 cu transmiterea stocurilor de materiale antiderapante existente, a utilajelor de 

deszăpezire şi a stocurilor de carburanţi de care dispun Secţiile de „Drumuri Naţionale” 

Caransebeş şi Orşova, Direcţia de Drumuri Judeţene, cele 77 unităţi administrativ-teritoriale şi 

prestatorii de servicii de deszăpezire cu care se află în relaţii contractuale la nivelul judeţului 

Caraş-Severin şi 1 cu privire la stocurile de materiale şi contractele de deszăpezire existente la 

data de 22.11.2018 la nivelul autorităţilor responsabile din judeţ (la 77 UAT-uri, Secţiile de 

„Drumuri Naţionale” Caransebeş şi Orşova, Direcţia de Drumuri Judeţene Caraş-Severin);   

- 1 adresă la MAI – Secretar de Stat, cu transmiterea situaţiei pregătirii sezonului rece 

2018-2019, respectiv stocurile de materiale antiderapante existente, a utilajelor de deszăpezire 

şi a stocurilor de carburanţi de care dispun Secţiile de „Drumuri Naţionale” Caransebeş şi 

Orşova, Direcţia de Drumuri Judeţene, unităţile administrativ-teritoriale şi prestatorii de 

servicii de deszăpezire cu care se află în relaţii contractuale la nivelul judeţului Caraş-Severin, 

la data de 29.11.2018; 
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- 3 adrese referitoare la realizarea centralizării la nivel de judeţ a spaţiilor de cazare 

pentru persoanele fără adăpost şi a celor surprinse în trafic sau afectate de fenomenele 

meteorologice periculoase în sezonul rece 2018-2019, din care: 1 adresă la 77 UAT-uri, 1 

adresă de revenire la 4 UAT-uri (Berzasca, Ciclova Română, Lupac, Mehadia) şi 1 adresă de 

transmitere a situaţiei centralizate Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” şi 

Serviciului Judeţean de Ambulanţă Caraş-Severin;  

- 2 rapoarte cu privire la identificarea spaţiilor de cazare pentru persoanele fără 

adăpost şi a celor surprinse în trafic sau afectate de fenomenele meteorologice periculoase în 

sezonul rece 2018-2019 la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-

Severin; 

- 4 adrese referitoare la  transmiterea informărilor cu privire la stadiul de realizare a 

lucrărilor de refacere a infrastructurii afectate de fenomenele meteorologice din anii 2016, 

2017, 2018, din care: 1 adresă la Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi 11 unităţi administrativ-

teritoriale (Bocşa, Oraviţa, Armeniş, Băuţar, Ciudanoviţa, Ezeriş, Goruia, Prigor, Ramna, 

Rusca Montană, Târnova) pentru pagubele din anul 2016, unităţi administrativ-teritoriale care 

nu au finalizat lucrările de refacere a obiectivelor afectate, 2 adrese la 6 UAT-uri (Oţelu 

Roşu, Berzovia, Constantin Daicoviciu, Doclin, Ramna, Sacu), respectiv 3 UAT-uri (Oţelu 

Roşu, Constantin Daicoviciu, Ramna) pentru pagubele din anul 2017, 1 adresă la Consiliul 

Judeţean Caraş-Severin şi 14 UAT-uri (Băuţar, Buchin, Bucoşniţa, Cornereva, Eftimie 

Murgu, Gârnic, Ocna de Fier, Păltiniş, Pojejena, Ramna, Rusca Montană, Sasca Montană, 

Slatina Timiş, Târnova) pentru pagubele din anul 2018 şi pentru care au fost alocate sume din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului prin HGR nr.514/2018 şi 563/2018; 

- 2 rapoarte privind modul de folosire a sumelor alocate din Fondul de intervenţie la 

dispoziţia Guvernului, unităţilor administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale 

produse de inudaţii, din care: 1 raport pentru pagubele produse în anul 2016 şi pentru care s-

au alocat fonduri prin HGR nr.468/2016, nr.752/20016 şi 975/2016, 1 raport pentru pagubele 

produse în anul 2017 şi pentru care au fost alocate fonduri prin HGR  nr.673/2017. 

Totodată, au fost transmise 149 informări cu privire la principalele probleme identificate, 

astfel:  

- 52 informări săptămânale privind problemele deosebite înregistrate la nivelul 

judeţului Caraş-Severin; 

- 10 informări transmise la MAI-DGRIP şi DSU, referitoare la unele situaţii de 

urgenţă înregistrate la nivelul judeţului Caraş-Severin;   

- 4 adrese la MAI – DSU şi DGRIP referitoare la data desfăşurării şedinţelor ordinare/ 

extraordinare ale Comitetului Judeţean Caraş-Severin pentru Situaţii de Urgenţă şi ordinea de 

zi; 

- 24 adrese, din care: 9 adrese de transmitere a Hotărârilor CJSU Caraş-Severin și 15 

adrese de transmitere a Rapoartelor de sinteză întocmite de către Grupul de Suport Tehnic 

nr.I al CJSU urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase (ploi abundente, inundaţii, 

alunecări teren, scurgeri de pe versanţi, secetă, etc.) înregistrate în 2018; 

- 4 adrese de convocare la şedinţele CJSU a membrilor Comitetului, din care: 2 de 

convocare doar a membrilor CJSU; 1 prin care au fost invitaţi şi primarii unităţilor 

administrativ-teritoriale în calitate de Preşedinţi ai Comitetelor locale pentru situaţii de 

urgenţă, iar 1 de invitare şi a reprezentanţilor Municipiului Caransebeş care au pus în discuţie 
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propunerea înaintată de către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Caransebeş privind 

integrarea UAV-urilor în misiunile de răspuns desfăşurate de către forţele din cadrul CJSU; 

- 1 adresă de convocare a administratorilor drumurilor naţionale şi judeţene, Secţiilor 

de „Drumuri Naţionale” Caransebeş şi Orşova şi Direcţiei de Drumuri Judeţene Caraş-Severin 

cărora li s-a solicitat să participe împreună cu reprezentanţii operatorilor economici care 

asigură deszăpezirea sectoarelor de drumuri naţionale şi judeţene de pe raza judeţului Caraş-

Severin, la o şedinţă de lucru pentru analizarea asigurării deszăpezirii la nivelul judeţului;  

- 24 adrese de transmitere a Ordinelor de Prefect privind constituirea comisiilor mixte 

de constatare şi evaluare a pagubelor produse la nivelul judeţului Caraş-Severin urmare a 

fenomenelor hidrometeorologice (ploi abundente, inundaţii, alunecări teren, scurgeri de pe 

versanţi, secetă, etc.) înregistrate în anul 2018, la MAI – DGRIP, instituţiile/unităţile care au 

avut reprezentanţi în comisii precum şi la instituţiile/unităţile ierarhic superioare acestora;  

- 1 adresă transmitere Ordin Prefect privind constituirea Comisiei de verificare a 

modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi 

rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari la MAI – DGRIP, 

Sistemul de Gospodărire a Apelor, Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Caraş-

Severin, Garda Forestieră Judeţeană Caraş-Severin şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin; 

- 1 adresă la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-

Severin, Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU prin care am comunicat că din punctul de 

vedere al Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin nu sunt necesare modificări sau 

completări ale proiectului Planului roşu de intervenţie al judeţului;  

- 1 adresă la MDRAP şi MAI cu lista obiectivelor prioritizate de strictă necesitate, 

precum şi valoarea acestora la nivelul judeţului Caraş-Severin în vederea înlăturării efectelor 

calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada 27.05. – 22.06.2018;  

- 1 adresă la MAI – DGRIP referitoare la faptul că, în urma analizării împreună cu 

conducerea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, la nivelul judeţului, imobilele şi spaţiile 

aflate în administrarea acestei instituţii nu corespund cerinţelor pe care ar trebui să le 

îndeplinească un centru de colectare bunuri de la cetăţeni; 

- 1 adresă la MAI – Secretar de Stat, prin care s-au transmis documentele solicitate, 

respectiv: Hotărârile CJSU privind aprobarea rapoartelor de sinteză întocmite pentru pagubele 

produse în perioadele 27.05. – 18.06.2018 şi 19 – 22.06.2018, procesele-verbale privind 

constatarea şi evaluarea pagubelor produse în perioada 27.05. – 22.06.2018 precum şi proiecte 

de Hotărâri de Guvern prin care s-a solicitat alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la 

dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor din perioada sus-menţionată; 

- 1 adresă la Centrul Meteorologic Banat – Crişana cu solicitarea comunicării către 

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a unor date cu privire la temperaturile 

înregistrate la nivelul Municipiului Reşiţa şi perioadele octombrie 2016 – martie 2017 şi 

octombrie 2017 – martie 2018; 

- 1 adresă la MAI – DGRIP prin s-a comunicat faptul că, pe parcursul anului 2010, la 

nivelul judeţului Caraş-Severin nu au fost efectuate, la iniţiativa autorităţilor, inundări 

controlate ale unor suprafeţe de teren prin realizarea unor breşe în digurile de protecţie sau 

prin alte metode; 

- 2 adrese la 77 UAT-uri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al 

Judeţului, Sistemul de Gospodărire a Apelor, ANIF, Unitatea de Administrare, Direcţia 
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Silvică, Consiliul Judeţean şi Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Caraş-

Severin referitoare la măsurile pentru prevenirea şi diminuarea unor eventuale pagube produse 

de inundaţii şi pregătirea comunităţilor pentru gestionarea unor eventuale situaţii de urgenţă 

produse de căderea unor cantităţi de precipitaţii, topirea zăpezii sau a fenomenului de dezgheţ; 

- 1 adresă la Municipiul Reşiţa, Comitetului local pentru situaţii de urgenţă cu 

solicitarea analizării situaţiei existente în municipiul Reşiţa urmare a ninsorii căzute şi care 

afecta circulaţia pe drumurile publice; 

- 3 adrese la 30 UAT-uri, Sistemul de Gospodărire a Apelor şi Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, cu privire la finalizarea planurilor 

locale de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, 

accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, măsură stabilită în Planul de 

măsuri din procesul-verbal întocmit în urma acţiunii de verificare desfăşurată la nivelul 

judeţului în anul 2017, din care: 1 la 30 UAT-uri (Băuţar, Berlişte, Bolvaşniţa, Brebu Nou, 

Bucoşniţa, Ciclova Română, Coronini, Dalboşeţ, Domaşnea, Ezeriş, Fârliug, Forotic, Goruia, 

Iablaniţa, Lăpuşnicel, Lupac, Marga, Mehadia, Mehadica, Ocna de Fier, Păltiniş, Răcăşdia, 

Rusca Montană, Sacu, Sasca Montană, Şopotu Nou, Ticvaniu Mare, Văliug, Vrani, Zorlenţu 

Mare), 1 la 12 UAT-uri (Berlişte, Bolvaşniţa, Brebu Nou, Bucoşniţa, Cornereva, Domaşnea, 

Fârliug, Goruia, Lăpuşnicel, Ocna de Fier, Rusca Montană, Vrani) şi 1 la 7 UAT-uri 

(Berlişte, Bolvaşniţa, Bucoşniţa, Domaşnea, Fârliug, Lăpuşnicel, Rusca Montană); 

- 1 adresă la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 

(ANRSPS) cu transmiterea listei produselor propuse a se constitui rezervă de stat pentru 

situaţii de urgenţe civile la nivelul judeţului, în baza comunicărilor făcute de ANRSPS – UT 

355 Păltiniş şi 27 UAT-uri (Reşiţa, Caransebeş, Anina, Băile Herculane, Oraviţa, Berzasca, 

Berzovia, Buchin, Cărbunari, Ciuchici, Ciudanoviţa, Copăcele, Cornereva, Doclin, Ezeriş, 

Forotic, Glimboca, Luncaviţa, Marga, Obreja, Prigor, Răcăşdia, Socol, Teregova, Ticvaniu 

Mare, Târnova, Zorlenţu Mare); 

- 4 adrese la cele 77 UAT-uri, preşedinţilor comitetelor locale pentru situaţii de 

urgenţă, cu privire la deficienţele constatate şi propunerile de măsuri pentru remedierea 

acestora cu ocazia „Evaluărilor antrenamentelor/exerciţiilor de transmitere a mesajelor de 

înştiinţare/alarmare şi verificare a sistemului de alarmare publică la nivelul judeţului” care s-

au desfăşurat lunar, în prima zi de miercuri, evaluări întocmite de către Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin;    

- 5 adrese la MAI – DGRIP cu transmiterea machetelor de raportare a pagubelor 

înregistrate, inclusiv a cheltuielilor de urgenţă efectuate pentru intervenţie, recuperare şi 

reabilitare, în anul 2018 la nivelul judeţului Caraş-Severin, în valoare totală de 9.814,15 mii 

lei, având în vedere posibilitatea depunerii de aplicaţii pentru mobilizarea Fondului de 

Solidaritate al Uniunii Europene prin acordarea de ajutor financiar în cazul dezastrelor 

naturale majore cu repercusiuni grave asupra condiţiilor de viaţă, a mediului natural sau a 

economiei, din care:  

• 1 pentru perioada 01.03. – 15.04.2018, fiind afectate 5 UAT-uri (Moldova Nouă,  

           Oraviţa, Lăpuşnicu Mare, Şopotu Nou, Gîrnic), valoarea totală a pagubelor fiind de      

           33,19 mii lei; 

• 1 pentru perioada 09.06. – 05.07.2018, fiind afectate 24 UAT-uri (Reşiţa, Băuţar, 

Bozovici, Buchin, Bucoşniţa, Caraşova, Cărbunari, Ciudanoviţa, Cornereva, Doclin, 
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Eftimie Murgu, Gârnic, Ocna de Fier, Păltiniş, Ramna, Rusca Montană, Pojejena, 

Sasca Montană, Slatina Timiş, Socol, Şopotu Nou, Teregova, Târnova, Zăvoi), 

valoarea totală a pagubelor fiind de 9.221,40 mii lei; 

• 1 pentru perioada 05 – 31.07.2018, fiind afectate 2 UAT-uri (Slatina Timiş, Eftimie 

Murgu), valoarea totală a pagubelor fiind de 160,75 mii lei; 

• 2 pentru perioada 01 – 23.08.2018, fiind afectate 6 UAT-uri (Ciudanoviţa, Goruia, 

Reşiţa, Fârliug, Zorlenţu Mare, Cornereva), valoarea totală a pagubelor fiind de 

398,81 mii lei. 

- 2 adrese la MAI-DGRIP, din care: 1 cu privire la faptul că, la nivelul judeţului nu au 

existat persoane afectate şi sinistrate cu nevoi urgente de ajutorare din cauza fenomenelor 

meteorologice din luna iunie 2018 (ploi abundente, căderi de grindină, furtuni, etc.) şi 1 că nu 

au fost persoane sinistrate pentru care să fie necesar a fi acordate în regim de urgenţă 

produse/bunuri (apă, alimente, etc.); 

- 5 adrese la MAI – DGRIP prin care au fost comunicate pagubele produse în judeţul 

Caraş-Severin urmare a fenomenelor hidrometeorologice în perioada 17.01. – 22.06.2018. 

  

2. Rezolvarea solicitărilor adresate instituției de către alte entități publice 

Pe parcursul anului 2018, Instituția Prefectului - Județul Caraș-Severin a colaborat cu diferite 

entități publice, altele decât unitățile administrativ-teritoriale, serviciile publice 

deconcentrate, Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, mai multe ministere și agenții 

guvernamentale au solicitat sprijinul instituției prefectului în realizarea de situații, 

centralizări, baze de date, organizarea de evenimente cu actori locali, transmiterea de 

informații de la nivel local, diseminarea de informații legate de programele naționale și 

externe, etc. În acest sens, se pot menționa solicitările primite de la Ministerul Afacerilor 

Interne (13), Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice (5 adrese), Ministerul 

Mediului (1), precum și  de la Ministerul Apelor și Pădurilor Ministerul Economiei, 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice, solicitări cărora li s-a 

dat curs cu promptitudine.  

 În acest context, enumerăm mai jos câteva dintre solicitările la care s-a răspuns și care nu au    

fost cuprinse în alte capitole ale prezentului raport:   

- 1 adresă la cele 77 UAT-uri referitoare la controalele Gărzii Naționale de Mediu în 

perioada 27 aprilie – 1 mai 2018, în conformitate cu Legea nr. 54/2012 transmisă de către 

Ministerul Mediului. 

 - 1 adresă la cele 77 UAT-uri referitoare la aplicarea facilităților fiscale transmisă de 

către 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  

 - 1 adresă la cele 77 UAT-uri referitoare la colectarea de date la nivel național în  

vederea fundamentării propunerilor de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru 

furnizarea serviciilor publice la nivel local, transmisă de către Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice.  

 - 1 adresă la cele 77 UAT-uri referitoare la transmiterea formularului 401, adresa 

comună a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a Ministerului Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice. 

 - 1 adresă la cele 77 UAT-uri referitoare la modalitatea de cumpărare a imobilelor  
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reprezentând terenuri și locuințe ce fac obiectul Legii nr. 112/1995, transmisă de către 

Ministerul Finanțelor Publice.  

 - 1 adresă la cele 77 UAT-uri referitoare la suplimentarea fondurilor alocate de 

bugetul de stat pentru asigurarea finanțării cheltuielilor de personal pentru anul 2018, 

transmisă de către Ministerul Finanțelor Publice.  

 - 1 adresă la cele 77 UAT-uri referitoare la aplicarea unitară a prevederilor Legii nr.  

203/2018 transmisă de către Ministerul Afacerilor Interne, la solicitarea Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 - 2 adrese către Ministerul Afacerilor Interne referitoare la monitorizarea modului de  

aplicare a prevederilor Legii nr. 104/2011, în ceea ce privește elaborarea și aplicarea 

planurilor de menținere a calității aerului și a planurilor de calitate a aerului întocmite la 

nivelul județului Caraș-Severin. 

  - 1 adresă către cele 77 UAT-uri și către membrii Colegiului Prefectural referitoare la 

invitația Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara privind accesarea 

sistemului informatic PatrimVen, administrat de ANAF. 

 - 1 informare a Ministerului Afacerilor Interne referitoare la punctul de trecere a 

frontierei la Moldova Nouă, Judeţul Caraş-Severin. 

 - 1 adresă către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), 

conform prevederilor OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea 

Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, a Listei persoanelor 

care ocupă funcțiile de directori în prefectură, conducători ai serviciilor publice deconcentrate 

ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației centrale organizate la nivelul 

județului Caraș-Severin, însoţită de declaraţiile pe proprie răspundere.  

 - 1 adresă la cele 77 UAT-uri și Consiliul Județean Caraș-Severin pentru transmiterea 

precizărilor Ministerului Afacerilor Interne referitoare la registrul agricol întocmit la nivelul 

primăriilor. MAI precizează că registrul agricol reprezintă principala sursă de date 

administrative ce vor fi incluse în cercetările statistice din domeniul agricol, conform 

precizărilor  făcute  de către Institutul Național de Statistică, în calitate de coordonator al 

activităților de pregătire și organizare a Recensământului General Agricol 2020. Se solicită să 

se dispună măsurile legale ce se impun, în ceea ce privește completarea și actualizarea 

registrului agricol. 

 - 1 adresă la cele 77 UAT-uri și Consiliul Județean Caraș-Severin de transmitere a 

solicitării Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la eficientizarea și optimizarea 

activităților de organizare și desfășurare a Recensământului General Agricol 2020 (RGA 

2020). Astfel, pentru demararea lucrărilor de pregătire a RGA 2020, Institutul Național de 

Statistică a solicitat, prin intermediul MAI, completarea unui chestionar de către toate 

unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului. Transmiterea chestionarelor privind 

Recensământul General Agricol 2020, completat de toate cele 77 UAT-uri de pe raza 

Județului Caraș-Severin, Institutului Național de Statistică.  

 - 1 adresă la cele 77 UAT-uri și Consiliul Județean Caraș-Severin de transmitere a 

adresei Ministerului Muncii și Justiției Sociale referitoare la completarea on-line a unui 

chestionar ce vizează colectarea de date privind capacitatea serviciilor publice de asistență 

socială de a utiliza tehnologiile informaționale și de comunicații (TIC). 
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 - 1 adresă la cele 77 UAT-uri, Consiliul Județean Caraș-Severin, servicii publice 

deconcentrate şi spitale, de transmitere a adresei Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 

referitoare la tratamentul fiscal aplicabil indemnizațiilor de hrană acordate potrivit Legii nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, adresă transmisă la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice . 

 - Transmiterea pentru completare, 1 adresă către UAT Reșița și UAT Caransebeș, a 

chestionarului comunicat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

(MDRAP) și Ministerul Energiei (ME). Datele chestionarului sunt necesare pentru elaborarea 

unui Studiu pentru înființarea la nivel național a unui nou mecanism de sprijin pentru 

producătorii de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență. Transmiterea datelor 

primite de la cele 2 uat către MDRAP și ME.  

 - Centralizarea trimestrială a anchetelor de conjunctură economică, completate de către 

societăți comerciale din Județul Caraș-Severin și transmiterea acestora Comisiei Naționale de 

Prognoză București, anchete folosite la estimarea evoluţiei din sectorul industrial (4 

centralizări). 

 - 2 adrese, din care: 1 adresă la 77 localități în conformitate cu solicitarea Ministerului 

Afacerilor Interne – Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului pentru  

analizarea situației comasării unităților de învățământ la nivelul unor unități administrativ-

teritoriale din județul Caraș-Severin și 1 adresă la Ministerul Afacerilor Interne cu privire la  

concluziile rezultate în urma analizei efectuate în cadrul ședinței de Dialog Social au fost 

înaintate Ministerului Afacerilor Interne. 

          - 1 adresă la  77 UAT-uri  pentru a comunica solicitarea Comitetului Ministerial pentru 

Situații de Urgență privind Măsurile Instituite în vederea Stopării Evoluției și Combaterii 

Pestei Porcine Africane. 

         - 2 adrese, dintre care: 1 la 77 UAT-uri și 1 la Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Caraș-Severin pentru comunicarea Dispoziției nr. 553/24.07.2018, 

privind aplicarea măsurilor specifice pentru prevenirea răspândirii virusului pestei porcine 

africane și având în vedere evoluția virusului  PPA la nivelul teritoriului țării și escaladarea 

fără precedent a riscului de răspândire a bolii cu consecințe deosebite asupra economiei și 

populației. 

  - 2 adrese, dintre care: 1 la 77 UAT-uri și 1 la reprezentanții celor 44 instituții publice  

membre ale Centrului de Combaterea a Bolilor al Județului Caraș-Severin pentru comunicarea 

Deciziei nr. 1 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 

24.10.2018, decizie a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență - Centrul 

Național de Combatere a Bolilor, prin care s-a aprobat Planul Suplimentar de măsuri pentru 

prevenirea introducerii virusului pestei micilor rumegătoare. 

 - 1 adresă  la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social pentru retransmiterea 

punctului de vedere al membrilor Comisiei de Dialog Social referitor la proiectele de acte 

normative (proiect de modificare a Legii nr.62/2011 și Hotărârea de Guvern nr. 1260/2011). 

 - 1 adresă la solicitarea Casei Naţionale de Pensii Publice privind evaluarea 

directorului executiv şi a directorilor executivi adjuncţi; 

 - 1 adresă la Ministerul Afacerilor Interne privind măsurile luate privind buna 

desfăşurare a olimpiadelor şcolare în data de 03.03.2018; 
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 - 1 adresă la Ministerul Afacerilor Interne prin care informăm faptul că la intrarea în 

vigoare în totalitate a HG nr.707/2018, la nivelul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Caraş-

Severin se vor constitui prin Ordin comisii mixte în conformitate cu prevederile art. 5 din 

Legea nr.62/2018 şi ale art. 4 din hotărârea sus-menţionată; 

 - 1 adresă la Ministerul Afacerilor Interne prin care informăm faptul că, la nivelul 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin nu au fost încheiate protocoale de colaborare cu 

diverse autorităţi/instituţii în domeniul asigurării geografice; 

 - 1 adresă la cele 77 primării pentru verificare, constatare şi stabilire suprafeţe de 

teren infestate cu buruiana ambrozia, până cel târziu la data de 1 octombrie; 

 - 1 adresă a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice (CNTEE) 

„Transelectrica” SA transmisă prin MAI – DGRIP, comunicată la cele 77 UAT-uri, Consiliul 

Judeţean, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Inspectoratul Judeţean în Construcţii, Direcţia 

Silvică, Aquacaraş SA, Delgaz-Grid SA, Centrul de Operaţiuni Reţea Gaz şi Telekom 

România Communicationms SA, Centrul de Operaţiuni Timiş – Caraş-Severin, cu privire la 

obţinerea avizului de amplasament emis de CNTEE pentru solicitanţii de autorizaţii de 

construire; 

 - 1 adresă a MFE transmisă la 77 UAT-uri şi ADI INTERCOM DEŞEURI Caraş-

Severin cu privire la îndeplinirea angajamentelor asumate ca beneficiari ai proiectelor privind 

sistemele integrate de management al deşeurilor şi susţinerea investiţiilor din sectorul deşeuri 

realizate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare şi Programul Operaţional Sectorial 

Mediu, pentru îndeplinirea angajamentelor luate de către România faţă de Uniunea Europeană 

şi evitarea aplicării sancţiunilor financiare de către Comisia Europeană; 

 - 1 adresă de la Ministerul Mediului de invitare la workshop-ul organizat referitor la 

proiectul „Elaborarea metodologiei de realizare/revizuire a Planurilor Judeţene de Gestionare 

a Deşeurilor şi 1 raport privind participarea; 

 - 1 adresă de la MAI – DGRIP referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr.50/1991, 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv numărul total al autorizaţiilor emise în perioada 01.01.2016 

– 30.06.2018 la nivelul judeţului Caraş-Severin; 

  - 2 adrese de la Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD) 

transmisă la 77 UAT-uri în vederea completării a două chestionare referitoare la 

implementarea Strategiei Naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi 

2016 – 2020”; 

 - 1 raport privind măsurile de implementare de către ANDP a Strategiei Naţionale „O 

societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi 2016 – 2020”; 

 - 1 adresă de transmitere la ANPD a chestionarelor completate şi comunicate de 

UAT-uri; 

 - 1 adresă de revenire la 9 UAT-uri (Berlişte, Cornereva, Domaşnea, Lăpuşnicel, 

Lupac, Mehadia, Păltiniş, Ramna, Văliug) pentru completarea şi transmiterea chestionarelor 

ANPD; 

 - 2 rapoarte semestriale transmise la MAI – Agenţia Naţională Antidrog privind 

acţiunile de control referitoare la producerea, comercializarea, utilizarea sau consumul de 

substanţe şi/sau produse noi, cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele 

reglementate, realizate la nivelul judeţului Caraş-Severin. 
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 - 1 adresă de revenire la 54 UAT-uri (3 oraşe şi 51 comune) şi Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Caraş-Severin prin care s-a solicitat comunicarea de către acestea dacă 

au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliilor locale nomenclatoarele stradale; 

 - 12 adrese către Agenția de pentru Protecția Mediului Caraș-Severin referitoare la 

solicitări de furnizare de informaţii privind mediul și activități pentru îmbunătățirea calității 

mediului; 

 - la solicitarea conducerii Administrației Județene ale Finanțelor Publice Caraș-Severin 

au fost postate pe site-ul instituţiei 8 decizii. 

             - 1 adresă la  77 UAT-uri - comunicare măsuri dispuse în scopul prevenirii apariției 

toxiinfecțiilor alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale 2018 înaintate Instituției Prefectului 

– Județul Caraș-Severin de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

Caraș-Severin. 

             - 3 adrese, dintre care: 1 la 77  UAT-uri, 1 Direcția Silvică Caraș-Severin și 1 

Asociația Județeană a Vănătorilor și Pescarilor Sportivi Caraș-Severin pentru informarea  

asupra evoluției Pestei Porcine Africane în România (județele Satu Mare și Tulcea)  și 

măsurile ce trebuiesc întreprinse de către unitățile administrativ-teritoriale/instituții în situația 

depistării de cazuri de mortalitate la porcii domestici sau mistreți. 

    - 1 adresă la  77 UAT-uri  pentru comunicarea Notei de Serviciu a A.N.S.V.S.A cu  

privire la suspendarea pe perioadă nedeterminată a târgurilor de animale autorizate sanitar 

veterinar sau neautorizate. 

           - 1 adresă la  77 UAT-uri  pentru comunicarea prevederilor Legii nr. 171/2017, pentru 

completarea Legii 205/2004, privind protecția animalelor (interzicere folosire animale 

aparținând subîncrengătuirii vertebrate indiferent de gradul de îmblânzire, născute în 

captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane și trupe 

de artiști ambulanți, precum și în alte tipuri de spectacole similare). 

    - 2 adrese, dintre care:  1 la 23 UAT-uri și 1 la Consiliul Județean Caraș-Severin cu  

privire la respectarea termenului limită de aprobarea prin hotărâre de Consiliu Local a Rețelei 

Școlare pentru anul 2018-2019. 

   - 3 adrese, dintre care: 1 la 77 UAT-uri, 1 Direcția Sanitară Veterinară și pentru  

Siguranța  Alimentelor Caraș-Severin și 1 la reprezentanții celor 44 instituții publice membre 

ale Centrului de Combaterea a Bolilor al Județului Caraș-Severin pentru comunicarea Planului 

Suplimentar de Măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane în România. 

  - 1 solicitare punct de vedere la Biroul pentru Imigrări al Județului Caraș-Severin 

pentru clarificarea unor aspecte semnalate de către Casa de Asigurări de Sănătate referitoare 

la eliberarea adeverinței de asigurat cetățenilor de etnie sârbă. 

  - 2 adrese, dintre care 1 la  Centrul Militar Județean Caraș-Severin și 1 la Inspectoratul  

pentru Situații de Urgență Semenic al Județului Caraș-Severin pentru rezolvarea unei 

probleme ridicate de către reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate al Județului Caraș-

Severin în vederea identificării unor soluții pentru eliberarea spațiului pus la dispoziția acestei 

instituții de către Consiliul Județean Caraș-Severin la parterul fostei unități de rachete din 

Reșița (cu destinația arhivă), de recipientele (fiole) ce conțineau lichide posibil periculoase. 

 - 1 adresă la Consiliul Judeţean Caraş-Severin pentru analizarea solicitării Casei  

Corpului Didactic Caraş-Severin de achitare a restanţelor la plata utilităţilor de către Centrul 

Judeţean de Resurse şi Asitenţă Educaţională; 



50 
 

  - 2 adrese la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului Caraş-Severin 

pentru nominalizarea unor reprezentanţi în Consiliul Consultativ al instituţiei; 

  - 1 adresă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Agenția 

Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi spre ştiinţă Oficiului de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Caraș-Severin referitoare la sprijin pentru obținerea fondurilor 

necesare construcției noului sediu al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caraș-

Severin;  

  - 4 adrese, din care: 2 la Secţia Regională de Poliţie Transporturi Timişoara şi 2 la 

CNCF, CFR SA, Sucursala Regională CF Timişoara, privind furturile şi distrugerile unor 

elemente concrete ale infrastructurii feroviare la nivelul judeţului Caraş-Severin; 

  - 1 adresă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin cu privire la solicitarea 

acestei instituţii de transmitere a documentelor de dispoziţie prin care s-au alocat fonduri în 

urma constituirii comisiilor pentru constatarea pagubelor prevăzute la art.106, alin.(5) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Primăriei 

Comunei Berzovia, în baza constatărilor comisiilor locale de la nivelul acestei primării în 

anii 2016 şi 2017; 

  - 1 adresă de la Inspectoratul Regional în Construcţii, Inspectoratul Judeţean în 

Construcţii Caraş-Severin care a fost transmisă la 77 UAT-uri, cu privire la atribuţiile 

acestora în aplicarea reglementărilor tehnice şi legislative în vigoare privind organizarea şi 

pregătirea activităţilor tehnice pentru asigurarea capacităţii de investigare post-seism a 

construcţiilor din judeţ; 

         - 1 adresă de la Serviciul Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale cu solicitarea 

de sprijin din partea Arhivelor Naţionale şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin 

pentru urgentarea alocării de fonduri financiare în vederea reabilitării sediului acestei 

instituţii; 

 - 1 adresă la Comuna Saligny referitoare la drepturile acordate revoluționarilor,  

conform Legii 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul Județului Caraș-

Severin. 

  - sprijin pentru 3 UAT-uri referitor la necesarul de funcționare și al cheltuielilor de  

personal pentru Comunele Berliște, Gârnic și Vermeș.  

- 1 adresă la Ministerul Sănătății pentru clarificarea unor aspecte legate de situația plății  

salariilor ce se cuvin medicilor din cadrul Centrelor Medicale de Permanență din Județul 

Caraș-Severin. 

 - 1 adresă la Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin prin care se solicită 

prezentarea unui punct de vedere cu privire la date transmise de unele unităţi administrativ- 

teritoriale referitor la comasarea unităţilor de învăţământ în vederea întocmirii unei „Informări 

privind comasarea unităților de învățământ la nivelul unor unități administrativ-teritoriale din 

județul Caraș-Severin”; 

 - 1 adresă transmisă Comunei Turnu Ruieni referitoare la faptul că SC Dunca 

Imobiliare SRL execută diferite lucrări de construcţii neautorizate şi neînştiinţate organelor 

abilitate în drept, în golul alpin al Muntelui Mic (zona Valsanu) şi Complexul Turistic 

Muntele Mic.  
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 - 1 adresă transmisă Oraşului Oraviţa cu privire la demersurile legale ce trebuiesc 

realizate pentru reabilitarea zidurilor de piatră incluse în infrastructura stradală de pe raza 

UAT Oraviţa, incluse în situl istoric protejat CS-II-a-b-11134, Ansamblul Urban Oraviţa; 

 - 1 adresă la Consiliul Local al Oraşului Anina cu solicitarea refacerii documentaţiei 

privind iniţierea unui proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea trecerii din 

domeniul privat în domeniul public de interes local al oraşului Anina a Monumentului de 

clasă „Ansamblul Puţului I Anina”; 

 - 1 adresă la Oraşul Oraviţa cu privire la solicitarea acestei unităţi administrativ-

teritoriale de sprijin în vederea demarării măsurilor necesare de punere în siguranţă şi a 

reabilitării zidurilor incluse în situl istori protejat CS-II-a-b-11134, Ansamblul Urban Oraviţa; 

 - 1 adresă a Comunei Sasca Montană cu privire la întreruperile frecvente în 

alimentarea cu energie electrică în satul Potoc, din cauza fenomenelor meteorologice, 

îndeosebi vânt, precum şi cu privire la remedierea cu întârziere a defecţiunilor transmisă la E-

Distribuţie Banat SA, Zona MT/JT Timişoara; 

 - 2 adrese la Primăria Ciuchici referitoare la drumul judeţean DJ 571 C, devenit   

impracticabil din cauza maşinilor de mare tonaj care transportă lemne şi nu respectă 

semnificaţia indicatorului rutier „Accesul interzis autovehiculelor cu masa totală maximă 

autorizată mai mare de 7,5 tone”; 

 - 1 adresă a Oraşului Anina transmisă Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-

Severin pentru analizarea situaţiei alarmante în ceea ce priveşte infracţionalitatea, ordinea şi 

liniştea publică;  

 - 3 adrese referitoare la solicitarea de sprijin pentru reabilitarea gării din comuna Sacu, 

din care: 2 adrese transmise la CNCF, Sucursala Regională Timişoara şi 1 adresă la UAT 

Sacu pentru comunicarea răspunsului;  

           - 3 adrese referitoare la solicitarea de sprijin dotare cu autospecială a Postului de 

Poliţie Răcăşdia, din care: 2 adrese transmise la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-

Severin şi 1 adresă la UAT Răcăşdia pentru comunicarea răspunsului;  

          - 1 adresă la TMK - referitoare la aruncarea gunoiului menajer la limita 

amplasamentului, în zonele învecinate.  

           - 1 adresă la  77 UAT-uri  pentru înaintarea adresei Asociației Inițiativa pentru 

Responsabilitate Civică referitoare la anularea unor articole din cadrul H.G. 1.059/2013, 

privind gestionarea câinilor fără stăpân. 

           - 1 adresă la  77 UAT-uri  pentru comunicarea email-ului  Registrului Electronic al 

Animalelor Domestice și de Companie referitor la unele prevederi legislative, privind 

gestionarea câinilor fără stăpân. 

           - 1 solicitare punct de vedere la Administrația Parcului Național Domogled Valea 

Cernei cu privire la realizarea cotei de intervenție alocată la specia mistreț, conform Ordinului 

Ministrului Apelor și Pădurilor nr. 827/31.08.2018, ca urmare a unei solicitări primite de la 

Direcția Silvică a Județului Caraș-Severin. 

- 2 adrese, dintre care: 1 la la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș- 

Severin și 1 la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului Caraș-Severin urmare a adresei 

Sindicatului Sanitas al Spitalului de Urgență Reșița în vederea cunoașterii punctului de vedere 

al celor două instituții referitor la modul de impozitare al indemnizației de hrană de care 

beneficiază salariații Spitalului Județean de Urgență Reșița.  
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- 1 adresă la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pentru transmiterea  

punctului de vedere al membrilor comisiei cu privire la modul de realizare a controalelor la 

produsele alimentare ( inclusiv legume/fructe) comercializate populației. 

- 2 adrese, dintre care: 1 la Ministerul Economiei și 1 la Ministerul Apărării Naționale  

pentru rezolvarea problemei semnalate de către Sindicatul Liber Arsenal referitoare la 

alocarea fondurilor necesare pentru achitarea drepturilor salariale ale angajaților S.C. Arsenal 

Reșița S.A , aferente lunilor decembrie 2017, ianuarie, februarie, martie, aprilie și respectiv 

mai 2018.   

- 1 adresă la Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin la solicitarea Liceului Teoretic  

„Traian Vuia” Reşiţa cu privire la modificarea „Proiectului planului de şcolarizare pentru anul 

şcolar 2018-2019 pentru învăţământul liceal, postliceal şi profesional special”. 

      - 1 adresă la 12 UAT-uri la solicitarea SindicatuluiÎnvăţământului Preuniversitar Caraş-

Severin cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice; 

- 3 adrese transmise Comunei Lăpuşnicu Mare cu privire la problemele cu care se 

confruntă în desfăşurarea activităţii Şcoala Gimnazială Lăpuşnicu Mare; 

 - 1 adresă la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Agenţia Naţională Pentru  

Pescuit şi Acvacultură şi spre ştiinţă Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 

referitoare la tipărirea și distribuirea permiselor pentru practicarea pescuitului recreativ în 

habitatele piscicole naturale.  

 - 1 adresă la 77 UAT-uri cu transmiterea listei persoanelor de contact pentru toate  

activităţile tehnice aferente distribuţiei de energie electrică de pe teritoriul judeţului Caraş-

Severin, inclusiv cazurile de urgenţă sau alte situaţii critice aferente serviciului furnizat de 

către E-Distribuţie Banat SA; 

    - 1 adresă a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA Mediaş  

transmisă la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin referitoare la 

Proiectul de importanţă naţională „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional 

de Transport Gaze naturale pe coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria”; 

 - 2 adrese cu privire la sesizarea transmisă de Aquacaraş SA Caraş-Severin cu privire  

la aspectul de mediu identificat în imediata apropiere a Forajului 3 la frontul de captare apă 

brută la Exploatarea Bocşa, unde au fost abandonate resturi menajere şi deşeuri construcţii 

provenite din demolări de către persoane necunoscute, din care: 1 adresă către Oraşul Bocşa 

pentru analizarea situaţiei şi dispunerea măsurilor legale ce se impun conform competenţelor 

şi 1 adresă către Aquacaraş SA Caraş-Severin cu privire la măsurile luate de către unitatea 

administrativ-teritorială Bocşa. 

 

V. SUPORT DECIZIONAL 

 

1.Control  intern managerial  

Sistemul de control intern/managerial de la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-

Severin, a continuat să implementeze/dezvolte și în anul 2018 într-un proces firesc, sub 

semnul recalibrării activității la o nouă legislație specifică. Aceasta a însemnat, concret, 

reașezarea sistemului de control intern/managerial din entitatea publică în contextul 

Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările 
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ulterioare, dându-se astfel și la nivelul instituției prefectului noi deschideri sistemului de 

control intern managerial, actului managerial în sine.  

Încă din prima luna a anului a fost declanșată și susținută de managementul de top din 

instituția prefectului, ca și de cel de linie, o activitate managerială susținută, care a însemnat 

nu numai stabilirea și redefinirea printr-un Plan anual de management al instituției, a 

obiectivelor generale ale acesteia, în număr de opt, dar și autoevaluarea sistemului la 

31.12.2017, cu întreaga procedură presupusă de actele normative actualizate, cu elaborarea 

situației sintetice a datelor privind indicatorii de management, elaborat spre a fi 

transmis la entitatea publică superioară, potrivit cadrului legal, în acest context, Raportul 

anual al Prefectului asupra sistemului de control intern/managerial actualizat. 

Un alt exercițiu statistic, referitor tot la planul de management menționat, mai denotă că au 

fost stabiliți prin document 118 indicatori de performanţă, asociaţi activităţilor şi 

obiectivelor specifice la nivelul instituţiei prefectului, pentru o adecvată cuantificare și 

măsurare a efortului depus de întregul personal pentru realizarea obiectivelor stabilite. 

În constanta activitate de dezvoltare a sistemului de control intern managerial din instituţie 

mai poate fi contabilizată, de asemenea, potrivit celor mai noi reglementări, raportarea 

anuală asupra sistemului din instituţia prefectului, solicitată de și la eşalonul superior, 

activitatea constantă a Comisiei de Monitorizare din Instituția Prefectului - Județul 

Caraș-Severin, pentru gestionarea sistemului de control intern/managerial, reuniuni în plen 

ale acesteia, din faza autoevaluării sistemului, cum s-a arătat, dar și în toate situațiile care au 

cerut și presupus, periodic sau de câte ori a fost nevoie, astfel de întâlniri ori consemnări, fiind 

certificate prin cca. 20 de minute/proces – verbal de ședință, dar și cu toate procesele – 

verbale ale reuniunilor operative organizate de conducere, de regulă săptămânal. 

La nivelul instituţiei a fost elaborat Programului de dezvoltare a sistemului de control 

intern managerial din Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin pe anul 2018, pe 

modelul și în liniile de convergență ale documentului sosit de la entitatea superioară, 

document consacrat printr-un număr de 72 activități, în creștere față de anul anterior, menite 

să conducă la obiectivul vizat încă din titlu. Dintre acestea, au fost realizate 67, ceea ce 

reprezintă un procent de 93,1%, de asemenea în creștere față de anul anterior. Cinci activități  

- 13,22,25,30 și 55 - nu au fost realizate datorită faptului că fie condiții mai mult sau mai puțin 

obiective au dus la amânarea acțiunilor vizate la nivelul structurilor instituției, fie programul 

MAI inițial a fost modificat, neprimindu-se  precizări privind modalitatea practică de stabilire 

a obiectivelor la nivelul unei instituții din minister. Cât privește activitatea nr. 45, cu referință 

la actualizarea procedurilor operaționale și finalizarea elaborării procedurilor documentate la 

nivelul entității, deși a fost estimată a se încheia la 31.12.2018, din cauza unor situații 

obiective - necesitatea, aprofundării noilor rigori de elaborare a unei proceduri operaționale în 

MAI - acțiunea nu a fost finalizată așa cum își propusese inițial Comisia de monitorizare din 

Instituția Prefectului -  Județul Caraș-Severin, noul termen fiind relocat pentru 15.03.2019. 

Registrul riscurilor 

În ceea ce privește managementul riscurilor la nivelul Instituției Prefectului Județul Caraș-

Severin, la începutul anului 2018 a fost reactualizat Registrul de Riscuri, fiind identificate 

un număr de 57 riscuri. De asemenea, la începutul anului 2018 a fost întocmit și Inventarul 

situațiilor generatoare de întreruperi și măsuri pentru continuitatea activității la nivelul 

Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin, precum și Planul de acțiune pentru 
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continuarea activității în cazul situațiilor generatoare de întreruperi la nivelul Instituției 

Prefectului Județul Caraș-Severin.  

Registrul de evidență a procedurilor 

Planul de management al instituției, adoptat la începutul anului de referință, conturează și 

califică un număr important de activități menite să ducă la îndeplinirea obiectivelor generale 

și specifice ale entității, în baza căruia managementul orizontal, șefii structurilor ce alcătuiesc 

instituția prefectului, au identificat inițial un număr de 111 activități cu vocație  

procedurabilă. De asemenea, sunt inventariate ca elaborate, în diverse stadii, fiind 

evidențiate în partițiile Registrului de evidență a procedurilor din Instituția Prefectului – 

județul Caraș-Severin, un număr de 90 de activități deja procedurate, respectiv, proceduri 

documentate proprii entității, în speță, operaționale. În contextul noii legislații, însă, pe 

lângă completarea cu noi proceduri, ce urmează a fi elaborate la un nou termen – cca. 18 

planificate -, a avut loc pe parcursul anului și reconsiderarea unora dintre aceste activități 

procedurabile amintite, respectiv, a procedurilor corespondente, înregistrându-se o ușoară 

dinamică a acestora, descrescătoare, în contextul dat, ceea ce a temperat numărul acestor 

instrumente de lucru și control înspre zona de strictă importanță și semnificație a activităților 

ce vizează îndeplinirea obiectivelor specifice ale entității, acțiune de reașezare care se 

estimează că va continua și în anul 2019, odată cu rescrierea treptată a procedurilor în baza 

OSGG nr. 600/2018. 

 

2.Audit Intern 

Planificarea activităţii de audit intern se realizează pe baza planului multianual şi a planului 

anual. Planul multianual s-a realizat pe perioada 2018 – 2020 pe baza analizei riscurilor     

asociate diferitelor structuri şi având în vedere activităţile pe care le desfăşoară instituţia 

prefectului, precum şi a gradului de acoperire a auditării activităţilor obligatorii o dată la 3 ani 

şi a cuprins 17 misiuni de audit intern. 

În anul 2018 au fost planificate 6 misiuni de audit intern de regularitate, modul de cuprindere 

a domeniilor auditabile s-a realizat pe baza analizei de risc, de domeniile auditate şi de 

misiunile precedente.  

Misiunea de audit intern realizată în anul 2018 a avut ca domeniu auditat ”Gestionarea 

patrimoniului”. În ceea ce priveşte misiunea realizată, nu au fost identificate riscuri 

semnificative, constatându-se că au fost respectate prevederile legale. 

De asemenea, s-a urmărit implementarea recomandărilor stabilite prin rapoarte de audit intern.  

  

3.Etică și conduită 

Atribuţiile prevăzute de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 

republicată în anul 2007 precum și prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită 

de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare, în cursul anului 

2018 au fost realizate prin întocmirea a 4 rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de 

conduită de către funcționarii publici și a 2 rapoarte semestriale privind implementarea 

procedurilor disciplinare, toate aceste rapoarte au fost transmise Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici. 
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4.Protecția informațiilor clasificate 

La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, are acces la informaţii clasificate 

personalul autorizat conform autorizaţiei de acces şi a fişei postului. În anul 2018 au avut 

acces la informaţii clasificate un număr de 15 persoane, după cum urmează: autorizaţii de 

acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivelul „ STRICT  SECRET” – 5 persoane, 

autorizaţii de acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivelul „ SECRET” – 2 persoane și 

8 autorizații de acces la informaţii clasificate “SECRET DE SERVICIU”. 

Pe parcursul  anului 2018 s-au respectat Normele Interne de aplicare a măsurilor privind 

protecţia informaţiilor clasificate, nefiind înregistrate incidente de securitate. 

În urma inventarierii documentelor clasificate întocmite şi gestionate în anul 2018, a fost 

efectuată evaluarea nivelului de clasificare a documentelor, nefiind identificate situaţii în 

vederea declasificării sau trecerii la nivel inferior de secretizare 

Instruirea personalului s-a realizat conform Planului de pregătire a personalului Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Caraş-Severin pe linia informaţiilor clasificate, pentru anul 2018, 

aprobat de conducătorul instituţiei. 

Accesul personalului la informaţii clasificate  s-a realizat numai de către personalul 

autorizat pentru accesul la informaţii clasificate pe bază de fişă de consultare/pe bază de 

semnătură în condica de predare-primire a documentelor clasificate, pe baza principiului 

necesităţii de a cunoaşte. 

Transportul documentelor clasificate secrete de serviciu şi secrete de stat se realizează prin 

poşta specială pe bază de Borderou  sau pe bază de condică predare – primire alte instituţii de 

către persoanele care au delegaţii să execute transportul, predarea şi primirea corespondenţei 

clasificate, iar funcţionarul de securitate al instituţiei, a asigurat păstrarea şi organizarea 

evidenţei autorizaţiilor de acces. 

 

5.Prevenirea și combaterea corupției 

Pe parcursul anului 2018 nu au existat incidente cu privire la integritatea personalului din 

cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin.  

Cu toate acestea, au fost monitorizate riscurile de corupţie, s-au derulat activităţi de 

introducere a riscurilor de corupţie în Registrul riscurilor de corupţie şi au fost organizate 

şedinţe cu personalul instituției în vederea prezentării riscurilor de corupție. 

De asemenea, personalul instituției a participat la activități de informare anticorupție. 

Persoana desemnată ca și consilier pentru integritate la nivelul Instituței Prefectului a 

participat în cursul anului 2018 la - Sesiunea de instruire profesională privind formarea și 

pregătirea specialițtilor în domeniul riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ce a fost 

organizată de Direcția Generală Anticorupție. 

 

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

 

1. Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple 

În anul 2018, activitatea serviciului s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale, a 

ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare şi a planului de muncă trimestrial şi, în comparaţie cu anul 

precedent, s-a constatat o creştere semnificativă, de peste 21%, a principalilor indicatori, pe 
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linia primirii şi soluţionării cererilor pentru eliberarea paşapoartelor. De asemenea, faţă 

de anul 2016, creşterea a fost de aproximativ 40%. 

Pe linie de  paşapoarte, în  perioada analizată au fost primite şi soluţionate un total de 20.910 

cereri pentru eliberarea paşapoartelor, din care 14.867 cereri pentru eliberarea paşapoartelor 

simple electronice şi 6.043 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare.  

Situația cererilor pe tipuri de  pașapoarte este redată în graficul de mai jos. 

 
 

Din totalul cererilor primite, un număr de 16.815 cereri au fost primite la ghişeul serviciului, 

iar un număr de 4.095 cereri la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din 

străinătate şi la ghişeele SPCEEPS ale altor judeţe. 

Un număr de 1.781 cetăţeni români domiciliaţi în străinătate au solicitat eliberarea unui 

paşaport, după cum urmează: 

➢ 497 persoane au depus cererile la ghişeul serviciului nostru, iar 1.284 

persoane au depus cererile la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale 

României din străinătate;  

➢ 136 persoane au solicitat eliberarea unui paşaport temporar cu menţionarea 

domiciliului din străinătate, iar 1.645 au optat pentru cel electronic.   

În situaţiile cererilor cu domiciliul în străinătate, în procesul de soluţionare, au fost efectuate 

verificări în baza de date naţională de evidenţă a persoanelor şi au fost întocmite comunicări 

către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Caraş-Severin în cazurile în care figurau în evidenţa 

activă.  

Cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou paşaport au fost sancţionate 

contravenţional pentru pierderea şi deteriorarea paşapoartelor valabile un număr de 188 

persoane, întocmindu-se procese-verbale de contravenţie. 

În perioada de referinţă au fost livrate la ghişeul serviciului, către solicitanţi un număr de 

13.411 paşapoarte, din care 7.549 paşapoarte electronice şi 5.862 paşapoarte temporare. 

Unui număr de 2791 persoane le-au fost livrate paşapoartele electronice la domiciliu, prin 

curier. 
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Pe linie de primire şi soluţionare a cererilor de stabilire a domiciliului în România, în 

perioada de referinţă, s-au primit de la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor un număr de 145 cereri pentru stabilirea domiciliului în România, depuse de 

cetăţenii români care au avut domiciliul în străinătate şi au solicitat eliberarea cărţii de 

identitate. Cererile au fost soluţionate într-un termen de maxim 3 zile de la înregistrarea în 

evidenţele serviciului, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în evidenţe, conform 

procedurii pe această linie de muncă. 

Au fost scanate mapele a 13 persoane cu domiciliul pe raza noastră de activitate şi care au 

renunţat, la cerere, la cetăţenia română. 

 

Pe linia suspendării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, în 

cursul anului 2018, au fost primite de la autorităţile competente 321 comunicări prin care s-a 

dispus suspendarea temporară a dreptului la liberă circulaţie în străinătate, 282 cetăţeni 

români având domiciliul pe raza judeţului nostru. În acest sens, au fost întreprinse 21 acţiuni 

de retragere a paşapoartelor valabile, deţinute de persoane cărora li s-a suspendat dreptul la 

liberă circulaţie şi au fost retrase 16 paşapoarte aflate în termen de valabilitate. 

Prin intermediul Direcţiei Generale de Paşapoarte au fost primite un număr de 105 

comunicări care priveau reţinerea sau arestarea în străinătate a unor cetăţeni români 

domiciliaţi pe raza judeţului Caraş-Severin, pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal pe 

teritoriul altor state, 25 comunicări care priveau decesul unor cetăţeni români în străinătate, 

11 comunicări referitoare la accidentarea în străinătate a unor cetăţeni români.  

Au fost eliberate, la cerere, un număr de 46 adeverinţe privind dreptul la libera circulaţie în 

străinătate a cetăţenilor români. 

 

Pe linie de arhivă, secretariat, petiţii şi audienţe, au fost înregistrate un număr de 5.616 

lucrări, înregistrate în registre special constituite, în funcţie de caracterul lucrării şi au fost 

repartizate spre soluţionare, prin rezoluţia şefului serviciului sau a înlocuitorului acestuia, 

cadrelor serviciului, conform atribuţiilor din fişa postului. 

 

Pe linie de informatică, au fost personalizate un număr de 6.047 paşapoarte temporare, 

din care 136 cu domiciliul în străinătate. De câte ori situaţia o impune se ia legătura cu 

specialiştii D.G.P. pentru remedierea problemelor din sistemul informatic. În cazul în care 

echipamentele informatice nu mai sunt funcţionale, se ia legătura cu Direcţia Generală de 

Paşapoarte şi se solicită, în scris, înlocuirea acestora. Au fost rebutate 33 paşapoarte.    

 

Activităţi desfăşurate în domeniul Schengen, în conformitate cu prevederile Dispoziţiei 

Secretarului de Stat, Şef al Departamentului Schengen nr. 91389 din 20.03.2008 privind 

organizarea, desfăşurarea şi evaluarea formării profesionale a personalului M.A.I. în domeniul 

Schengen, a Dispoziţiei Directorului General al Direcţiei Generale de Paşapoarte nr. 3094835 

din 03.02.2010, s-a continuat pregătirea profesională a personalului cu atribuţii în domeniu, 

raportând lunar activităţile desfăşurate. Temele de pregătire au fost primite de la Direcţia 

Generală de Paşapoarte, trimestrial, fiind prelucrate lunar cu toate cadrele serviciului. 
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2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor 

Activitatea desfăşurată pe linie de permise de conducere şi examinări auto: 

În cursul anului 2018 au fost examinaţi la proba teoretică un număr de 10.485 candidaţi iar la 

proba practică un număr de 8.040 candidaţi, situația grafica a acestora fiind  redată mai jos. 

 

 
 

 În aceeaşi perioadă au fost preschimbate un număr de 9.267 permise de conducere. 

Activitatea desfăşurată pe linie de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor: 

Au fost înmatriculate 19.174 de autovehicule, s-au efectuat 12.000 radieri din circulaţie și 

au fost emise 9.882 autorizaţii provizorii de circulaţie. 
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Totodată, au fost efectuate un număr de 1.382 verificări şi identificări în baze de date 

informatizate și manuale și au fost întocmite 2.158 adrese și răspunsuri către cetăţeni şi 

diverse instituții. 

 

 VII. COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 

  

Activitatea  interinstituțională presupune și interacțiunea instituțiilor, în cadrul diferitelor 

comisii, comitete și grupuri de lucru, astfel redăm mai jos activitatea celor care nu sunt 

cuprinse la alte capitole:   

• Cu privire la activitatea Comitetului județean pentru zona montană, în cursul  

anului  2018 au fost formulate propuneri de amendamente la pachetul legislativ pentru zona 

montană care conținea Legea muntelui nr.347/2004, Programul de încurajare a investițiilor 

din zona montană, Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și 

prelucrare primară a lânii din zona montană, Programul de investiții pentru înființarea 

centrelor de colectare a laptelui în zona montană, Programul de investiții pentru înființarea  

centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure în zona montană, Programul 

de investiții pentru înființarea stânelor montane și programul de investiții pentru înființarea 

centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană. Propunerile formulate de către membri 

comisiei au fost centralizate și transmise Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-

Agenția Zonei Montane, ca argumentație pentru modificarea legislației.  

• Comisia Județeană privind incluziunea Socială a Județului Caraș-Severin, s-a  

întrunit în două ședințe, în anul 2018, ocazie cu care a analizat aspecte legate de incluziunea 

socială a persoanelor vulnerabile.  

• S-a participat, în calitate de membru, în anul 2018 la 28 ședințe ale Comisiei de  

Analiză Tehnică Caraș-Severin, ocazie cu care s-a analizat evaluarea impactului asupra 

mediului, precum și la 12 ședințe ale Comitetului Special Constituit Caraș-Severin. 

• Comisia Judeţeană de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport Caraş-Severin s-a  

întrunit în cursul anului 2018 în cadrul a 2 şedinţe, ocazie cu care s-au discutat măsurile 

necesar a fi luate pentru prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a 

jocurilor sportive, precum şi cazurile de indisciplină şi violenţă petrecute la competiţiile 

organizate de către asociaţii/instituţii şi calendarul competiţional pe anul 2019. 

• Participarea  reprezentantului Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin la 2  

şedinţe ale Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, organizat la nivelul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin. 

• Consiliul Consultativ pentru Protecția Consumatorilor al Județului Caraș- 

Severin, organizat de către Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor cu sprijinul 

Instituției Prefectului, s-a întruni în cadrul a 4 ședințe. 

• Centrul de Combatere a Bolilor al Judeţului Caraş-Severin s-a întrunit în cursul  

anului 2018 în 2 şedinţe, ocazie cu care au fost prezentate şi aprobate măsurile stabilite pentru 

prevenirea apariţiei şi extinderii bolilor majore (pesta porcină africană) în efectivele de 

animale de pe teritoriul judeţului fiind aprobate două hotărâri. 

• Cu privire la activitatea comisiilor de delimitare cadastrală s-a întâlnit în cursul  
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anului 2018, de 4 ori şi s-a efectuat delimitarea cadastrală  la nivelul unităţilor administrativ – 

teritoriale Moldova Nouă şi Gîrnic din judeţul Caraş-Severin. 

• Reţeaua interinstituţională împotriva traficului de persoane, coordonată de către  

ANIPT-Centrul Regional Timișoara s-a întrunit în cadrul unei dezbateri cu elevii din 2 licee 

ale Municipiului Reșița, cu ocazia Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane, 

sub sloganul ”Ai carte, ai parte...de libertate!” și a participat activ în organizarea Campaniei 

de informare privind traficul de ființe umane și prevenirea traficului de minori și consumul de 

droguri, inițiată de către instituția prefectului și destinată elevilor, care s-a desfășurat în prima 

parte a anului 2018  în licee din  5 oraşe ale județului, la care au participat peste 750 de elevi, 

70 de profesori, mediatori sanitari și școlari. 

• Grupul județean pentru modernizarea administrației publice locale Caraș-

Severin – pentru care instituția prefectului a asigurat secretariatul tehnic și a coordonat buna  

funcționare, a desfășurat două întâlniri la care pe ordinea de zi s-au regăsit teme precum: 

implementarea sistemului de tip videoconferință, derularea programelor de ucenicie la locul 

de muncă, intervenția asupra monumentelor istorice, rolul administrației publice locale în 

organizarea și modernizarea serviciilor publice locale, prezentarea unui exemplu de bună 

practică la consiliul județean, prezentarea strategiei pentru consolidarea administrației publice 

2014-2020, prezentarea unor exemple de bune practici la nivel național. S-a implicat în 

desfășurarea a 7 videoconferițe cu UAT-urile din județ. Deasemenea, la începutul anului 2018 

a fost actualizată componența grupului prin ordin de prefect.  

De menționat faptul că în contextul modernizării administrației, Instituția Prefectului - Județul 

Caraș-Severin și-a actualizat propira strategie de modernizare instituțională. 

• Grupul de lucru interinstituțional în domeniul migrației colaborează la 

implementarea proiectului „Integrare ACUM – Abordări complexe și unitare pentru migranți” 

în care Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin este partener cu Inspectoratul General 

pentru Imigrări și AID ROM.  

 

Cu privire la colaborarea cu societatea civilă, a fost organizată o dezbatere privind 

formularea de amendamente Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, la care au fost invitate sa participe cele mai active ONG-uri din județ, s-au formulat 

propuneri de modificare a actului normativ, acestea fiind transmise Ministerului Consultării 

Publice Și Dialogului Social. De asemenea, instituția s-a implicat în organizarea și 

desfășurarea ”Zilei Naționale de Curățenie 2018” alături de primării, instituții și organizații 

neguvernamentale. 

 

Referitor la activitatea de afaceri europene a fost elaborat la începutul anului 2018 Planul 

anual pentru afaceri europene care conține 7 măsuri și 24 de acțiuni aferente acestora, 

toate fiind îndeplinite, iar cu privire la acțiunile cuprinse în acest plan, au fost înaintate 

prefectului 6 note de informare având ca subiect aspecte legate de stadiul implementării 

proiectelor implementate de autoritățile publice locale, situația actuală a învățământului în 

limba minorităților naționale pentru anul școlar 2017-2018, respectarea prevederilor legale 

privitoare la minoritățile naționale ce depășesc 20% din populația rezidentă a unităților 

administrativ teritoriale și o analiză a utilității mediatorilor școlari și sanitari pentru 

comunitățile minoritatii rome din Județul Caraș-Severin . 
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Totodată au fost întreprinse următoarele activități conexe Planului de afaceri europene: 

• Informarea UAT-urilor din judeţ și a serviciilor publice deconcentrate asupra 

Competiției celor mai bune practici în administrație, organizată de ANFP; 

• Informarea  primăriilor privind termenul de depunere la Agenția de Plăți și Intervenție  

pentru Agricultură – Centrul Județean Caraș-Severin a cererilor unice de plată aferente 

Campaniei 2018 

• Transmiterea unei informări primăriilor din județ care dețin cinematografe preluate în 

domeniul public al UAT prin efectul Legii nr.303/2008, ca urmare a solicitării primite din 

partea Ministerului Culturii și Identității Naționale 

• Implicare în organizarea în bune condiții la nivel de județ a Campaniei „Informare 

acasă! Siguranță în lume!”, destinată românilor care doresc să muncească, să studieze și să 

locuiască în străinătate, campanie lansată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în 

parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne și 

Ministerul Afacerilor Externe  

• Transmiterea către MDRAP a unei informări cu date de contact actualizate la zi despre 

fiecare UAT în parte, ca urmare a dezvoltării unei platforme a MDRAP prin intermediul 

căreia se colectează date la nivel național, în vederea fundamentării propunerilor de standarde 

de cost și de calitate pentru furnizarea serviciilor publice  

• Popularizarea către toate primăriile a solicitării grupului social Mișcarea Dreptate 

pentru Animale în legătură prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 

• Transmiterea unei informări către OADO Craiova privind activitatea desfășurată de 

instituția prefectului pe linia promovării și respectării drepturilor omului pe parcursul anului 

2017 

• Transmiterea la MDRAP a chestionarelor completate de asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară, ca urmare a necesității actualizării datelor referitoare la asociațiile de 

dezvoltare intercomunitară din județ 

• Ca urmare a solicitării Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA s-a transmis o 

informare la nivelul primăriilor din județ cu privire la noi reglementări cuprinse în Codul 

Silvic. 

• Ca urmare a solicitării Inspectoratul General pentru Imigrări s-a transmis o informare  

la primăriile din județ privind rolul și activitatea instituțiilor statului în cadrul programului 

guvernamental de integrare destinat persoanelor care au dobândit o formă de protecție în 

România. 

• A fost realizată și transmisă la MDRAP o situație privind necesarul de locuințe 

sociale  

la nivelul județului Caraș-Severin.  

• Cu prilejul Zilei Dunării, pe data de 29 iunie 2018, au fost centralizate activităţile  

derulate în judeţ şi transmise spre informare Ministerului Apelor și Pădurilor. 

• Cooperare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin în  

elaborarea Planului Anual Județean de Formare Profesională pentru anul 2019. 

• A fost monitorizată situația conformării la parametrii de calitate ai apei potabile și au  

fost transmise la Ministerul Afacerilor Interne 2 raportări. 
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• Au fost transmise 4 informări la Ministerul Afacerilor Interne cu privire la 

identificarea actelor normative adoptate la nivel local care cuprind obstacole în calea liberei 

circulații a persoanelor, serviciilor și mărfurilor și a calendarului de eliminare a obstacolelor 

în calea liberei circulații a persoanelor, serviciilor și mărfurilor existente în actele normative 

emise de către autoritățile publice locale din județ. 

• Actualizarea, cu concursul  celor 77 de UAT-uri din județ, lucrării „Ghidul  

Investitorului”, care conține o prezentare a oportunităţilor de investiţii ale judeţului și a 

facilităților pe care le acordă unitățile administrativ-teritoriale, în vederea atragerii de 

investitori, ghid care a fost oferit diferitelor delegații străine primite în instituție. De menționat 

că acest ghid este prezentat și în limba engleză. 

• Actualizarea lucrării „Ghidul Înfrățirilor”, cu concursul celor 77 de unități  

administrativ-teritoriale din județ fiind inventariate 24 de acorduri de înfrațire/colaborare cu 

entități similare din Serbia (9), Franța(4),Ungaria (4), Italia (3), Republica Moldova (1), 

Bosnia-Hertegovina (1), Mexic (1), Cehia (1) și acordarea de  consultanță pentru 11 primării 

din județ în legătură cu modul de întocmire a protocoalelor de cooperare/înfrățire 

instituțională cu entități similare din străinătate, precum și cu legislația în materie. 

 

Referitor la asigurarea/monitorizarea implementării Programului de Guvernare, s-a 

concretizat în următoarele activități:  

• Întocmirea „Programului anual orientativ de dezvoltare economico-socială a Judeţului  

Caraş-Severin pentru anul 2018” însoţit de „Planul anual de acţiuni, aferent anului 2018, 

pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, la nivelul Judeţului Caraş-

Severin”; 

• Elaborarea „Raportului privind starea economico-socială a Judeţului Caraş-Severin  

pentru anul 2017” însoţit de „Stadiul de implementare a Planului anual de acţiuni pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, pentru anul 2017, la nivelul 

Judeţului Caraş-Severin”;  

• Întocmirea a 3 rapoarte trimestriale (trimestrul I, II şi III 2018) de monitorizare a  

stadiului de implementare a Planului anual de acţiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare, la nivelul Judeţului Caraş-Severin;  

 

La solicitarea Ministerului Afacerilor Interne au mai fost realizate următoarele lucrări: 

• „Priorități – obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor  

cuprinse în programul de Guvernare 2017–2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 

53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului și stadiul realizării în semestrul II 2017”; 

• „Priorități – obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor  

cuprinse în programul de Guvernare 2018–2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 

1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului și stadiul realizării în semestrul I 2018”; 

• „Raport anual privind starea economico-socială a Județului Caraș-Severin, pentru anul  

2017, comparativ cu anul precedent”. 
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Relații internaționale   

În conformitate cu evidențele centralizate în Registrul pentru relații externe, conducerea 

Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin a realizat un număr de  4 întâlniri cu delegații 

străine, astfel: 1 întâlnire cu delegația Republicii Cehia, 1 întâlnire cu Consulul General al 

Republicii Serbia la Timișoara, 1 întâlnire cu ambasadorul Republicii Polone la București, 1 

întâlnire la Berlin în contextul desfășurării lucrărilor Comisiei Mixte Guvernamentale 

Româno-Germane. 

În baza tratatului bilateral între România și Germania, a avut loc 1 întâlnire la Berlin în 

contextul desfășurării lucrărilor Comisiei Mixte Guvernamentale Româno-Germane, ocazie 

cu care a fost prezentat un raport  al activităților desfășurate în județ în ceea ce privește etnia 

germană și a fost actualizată baza de date privind minoritatea germană. 

Pe linia relațiilor internaționale au mai fost întreprinse și alte activități și s-a purtat  

corespondență în acest sens fiind transmise 15 adrese, din care: 4 rapoarte de vizită la MAI, 2 

rapoarte semestriale la MAI, 2 adrese pentru Ambasada Republicii Belarus în România, 1 

adresă pentru Ambasada Republicii Polone în România, 2 adrese la MAE și 2 adrese la MAI 

în contextul desfășurării lucrărilor Comisiei Mixte Guvernamentale Româno-Germane, 1 

adresă la Consulatul General al Republicii Serbia la Timișoara pentru identificarea unor 

potențiali parteneri externi și facilitarea unor schimburi culturale în contextul dezvoltării 

relațiilor bilaterale româno-sârbe în județ.  

 

Cu privire la activitatea legată de  minoritățile etnice, altele decât romii, existente în județ și 

punerea în aplicare a prevederilor legii privind ratificarea Cartei Europene a limbilor 

regionale sau minoritare și pentru consolidarea protecției drepturilor minorităților naționale în 

acord cu cerințele integrării României în Uniunea Europeană au fost întreprinse următoarele 

demersuri: realizarea unei situații privind minoritățile naționale în județul Caraș-Severin, la 

solicitarea MAI, în baza Legii 215/2001 republicată, cu modificările ulterioare, prin care s-a 

solicitat primăriilor din județ care au populație minoritară de etnie sârbă  peste pragul de 20%, 

să aplice prevederile legale cu referire la minoritățile naționale (tăblițe bilingve, asigurare 

traducere în limba minorităților) context în care, s-a constatat că în cele 3 localități în care 

numărul cetățenilor români aparținând minorității sârbă depășește 20%, sunt afișate plăcuțe 

bilingve la intrarea și ieșirea din localitate, la sediile instituțiilor publice și la școli. De 

asemenea, se asigură comunicarea orală și scrisă pentru cetățenii aparținând minorității 

respective care solicită acest lucru, se realizează afișarea anunțurilor de interes public și în 

limba minorității respective, precum și alte măsuri prevăzute de lege. În același context al  

respectării Legii 215/2001 republicată, cu modificările ulterioare cu referire la  toate UAT-

urile în care minoritățile naționale depășesc pragul de 20%, în număr de 11 (Berzasca cu 

21,49 % reprezentând minoritatea sârbă, Brebu Nou cu 32,56 %  reprezentând minoritatea 

germană, Carașova cu 78,19% reprezentând minoritatea croată, Copăcele cu 61,45 % 

reprezentând minoritatea ucraineană, Gîrnic cu 23,65% reprezentând minoritatea cehă, Lupac 

cu 90,44 % reprezentând minoritatea croată, Păltiniș cu 35,49 % reprezentând minoritatea 

ucraineană, Pojejena cu 46,64% reprezentând minoritatea sârbă, Răcășdia cu 23,51 % 

reprezentând minoritatea romă, Socol cu 52,42 % reprezentând minoritatea sârbă, Ticvaniu 

Mare cu 34,06 % reprezentând  minoritatea romă, Vărădia cu 25,75 % reprezentând 

minoritatea romă) au fost solicitate date privind respectarea legii, prin mai multe adrese și au 
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fost elaborate 2 note de informare către conducerea instituției prin care se  prezintă situația 

respectării legii și propunerea de măsuri.    

Totodată, au fost trimise adrese cu privire la informaţii privind toate formele  de învăţământ în 

limba minorităţilor naţionale, a fost elaborată o analiză a situației de învăţământ în limba 

minorităţilor naţionale din județ și s-a răspuns la adresa MAI referitor la pregătirea clasei a-

VII-a sesiuni a Comisiei Interguvernamentale mixte româno-ucrainene privind protecția 

persoanelor aparținând minorităților naționale, precum și la adresa Ministerului Afacerilor 

Externe, prin care s-au solicitat date privind minoritatea ucraineană din judeţ; 

S-a răspuns, de asemenea, solicitării Ministerului Afacerilor Interne cu privire la situația 

utilizării limbilor minoritare în cadrul instituției prefectului și a serviciilor publice 

deconcentrate, în perspectiva elaborării celui de-al V-lea Raport național privind aplicarea 

Convenției –cadru pentru protecția Minorităților Naționale. 

În contextul dezvoltării relațiilor bilaterale româno-austriece în județ, a fost transmisă o 

informare primăriilor din județ asupra noutăților economice din Austria și oportunități de 

afaceri prezentate în newsletter-ul Ambasadei Austriei. 

Ca urmare a solicitării Parlamentului României – Camera Deputaților, s-a transmis o adresă 

la unitățile administrativ-teritoriale din județ pentru marcarea Zilei Unirii Basarabiei cu 

România prin organizarea de evenimente și manifestări publice și cultural-științifice.  

Ca urmare a solicitării MDRAP a fost realizată o situație privind stadiul cooperărilor inițiate 

de unitățile administrativ-teritoriale din județ cu autorități similare din alte state. La nivelul 

județului nostru sunt 24 de acorduri de cooperare/înfrățire inițiate la nivel local cu autorități 

similare din alte state. 

 

Cu privire la exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, 

s-au desfășurat o serie de activități pregătitoare, după cum urmeză: 

• În vederea stabilirii priorităților României pe dimensiunea Parteneriatului Estic în 

scopul promovării în perioada exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii 

Europene, a fost transmisă o adresă la Ministerul Afacerilor Interne; 

• În contextul exercitării de către România, în prima jumătate a anului 2019, a 

Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Afacerilor Externe prin Ministerul 

Afacerilor Interne a solicitat cartografierea la nivel județean a spațiilor de cazare, a sălilor de 

conferință și a dotărilor tehnice existente. În acest sens au fost transmise adrese și chestionare 

la municipiile și orașele din județ și au fost identificate 4 spații de desfășurare a 

reuniunilor/conferințelor ce corespund caracteristicilor solicitate precum 3 posibile 

evenimente conexe, care au fost transmise la Ministerul Afacerilor Interne. 

• Ministerul Afacerilor Externe a propus implicarea instituțiilor prefectului din fiecare  

județ la promovarea coordonatelor și a identității vizuale ale PRES RO prin afișarea unui 

mash de mari dimensiuni (din bugetul MAE), pe fațada clădirii unde își desfășoară activitatea 

instituția prefectului. S-a purtat corespondență cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 

Afacerilor Externe, Consiliul Județean Caraș-Severin, Primăria Municipiului Reșița – 13 

adrese pentru întreprinderea demersurilor legale necesare în vederea achiziționării și montării 

mash-ului pe fațada clădirii. Mash-ul a fost montat pe fațada clădirii. 

  

 



65 
 

 VIII. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE ȘI NAȚIONALE   

 

1.Acțiuni de informare și îndrumare a unităților administrativ-teritoriale 

Cu privire la accesarea fondurilor europene s-au întreprins o serie de acțiuni de informare și 

îndrumare a unităților administrativ-teritoriale și a unor servicii publice deconcentrate, în 

acest sens au existat 7 acțiuni de informare, din care: 4 buletine de informare asupra 

surselor de finanțare trimise primăriilor, 1 informare către toate primăriile privind două 

propuneri de proiecte aferente Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, 1 

informare adresată celor 23 de primării beneficiare de fonduri europene prin Programul 

Național de Dezvoltare Rurală legată de prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe 

anul 2018, 1 informare adresată localităților din mediul rural și mic urban referitoare la 

lansarea de către Comisia Europeană a Programului de finanțare WiFi4EU. 

Totodată, au existat un număr de 23 acțiuni de îndrumare legate de implementarea 

Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, 6 adrese către 

serviciile publice de concentrate legate de aplicarea prevederilor HG 640/2017 privind 

Programul pentru Școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului 

pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018,  modificată cu completări, precum și 

1 intervenție în cadrul videoconferinței cu UAT pentru aplicarea prevederilor  HG 640/2017 

modificată cu completări, în vederea implicării primăriilor în buna derulare a programului în 

plan local.  

Cu privire la accesarea programelor cu finanțare națională au existat 7 activități de 

informare și îndrumare, din care: 1 informare adresată unităților administrativ - teritoriale 

care au școli finanțate prin Proiectul privind Reabilitarea Infrastructurii Școlare – PRIS, 

respectiv celor care au grădinițe finanțate prin Proiectul privind Reforma Educației Timpurii 

în România, 1 informare transmisă comunelor din județul Caraș-Severin legată de derularea 

proiectului fotbalistic Cupa Satelor, organizat cu sprijinul AFIR, 1 informare adresată IMM-

urilor din județ legată de derularea Programului START UP BANAT - MySMIS 103886 - de 

către Universitatea de Vest din Timișoara și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și 

Promovarea Exportului din Timișoara (AIMMAIPET) și implicare în organizarea Campaniei 

de promovare a proiectului la nivelul județului Caraș-Severin, 2 informări adresate 

primăriilor din județ privind acțiunile de identificare a necesarului de microbuze pentru 

transportul elevilor în anul 2018 și detalierea acestui necesar, în vederea fundamentării 

politicilor publice în acest domeniu de către MDRAP, 2 adrese Primăriei Orașului Bocșa și 1 

adresă Primăriei Comunei Vrani în calitate de beneficiare ale prevederilor OUG 

nr.92/6.12.2017 și respectiv ale OUG nr.97/09.11.2018 privind aprobarea programului-pilot 

de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ 

preuniversitar de stat, în vederea implementării în bune condiții a programului menționat, 

precum și 1 solicitare de îndrumare adresată Ministerului Educației Naționale cu privire la 

normele de aplicare ale OUG nr.92/6.12.2017, ca urmare a solicitării formulate în acest sens 

de Primăria Orașului Bocșa către instituția prefectului. 

A fost realizată și transmisă la MDRAP o situație privind 7 proiecte ce ar putea fi finanțate 

prin apelurile dedicate finanțării unor investiții aflate în desfășurare la nivelul autorităților 

publice locale.  
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Transmiterea către Banca Mondială în România a 7 propuneri de proiecte prioritare de 

infrastructură pentru a identifica politici și investiții strategice ce pot ajuta zonele 

metropolitane din România în cadrul Proiectului România Metropolitană. 

Elaborarea şi transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne a 4 propuneri de idei de 

proiecte ce ar putea fi promovate de Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin în actualul și 

viitorul cadru financiar.  

Participarea la 5 reuniuni de analiză a activității desfășurate de către structurile MAI în 

domeniul fondurilor externe nerambursabile, organizate de Ministerul Afacerilor Interne în 

sistem de videoconferință. 

În contextul aniversării de către România a Centenarului Marii Uniri, eveniment de înaltă 

rezonanță istorică au fost desfășurate mai multe acțiuni și anume, adrese la consiliul județean, 

primării și instituții de cultură pentru a solicita propuneri de acțiuni, proiecte și manifestări de 

aniversare a Centenarului României și a Primului Război Mondial. A fost întocmită o listă cu 

24 de proiecte propuse a se desfășura în județul Caraș-Severin pentru aniversarea 

Centenarului României și a Primului Război Mondial. Pentru fiecare dintre cele 24 de 

proiecte au fost întocmite fișe tehnice pentru susținerea proiectului și au fost transmise la 

Ministerul Culturii și Identității Naționale. Dintre acestea, 10 proiecte au obținut finanțare de 

la bugetul de stat. În vederea actualizării calendarului activităților circumscrise programului 

destinat aniversării Centenarului României și a Primului Război Mondial s-a purtat 

corespondență cu Ministerul Afacerilor Interne. 

 

2.Acțiuni de monitorizare a proiectelor derulate la nivelul județului de către autoritățile 

publice locale 

În acest sens, pe parcursul anului 2018 au fost monitorizate 434 proiecte cu finanțare 

externă și națională în valoare totală de 30.404.619 mii lei, din care: 140 proiecte cu 

finanțare externă în valoare de 12.672.313 mii lei și 294 proiecte cu finanțare națională în 

valoare de 17.732.306 mii lei, conform reprezentărilor grafice  de mai jos. 
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Situația celor 434 proiecte se prezintă astfel: 53 proiecte depuse spre finanțare și aflate în 

evaluare, în valoare totală de 635.064 mii lei; 18 proiecte pentru care s-a comunicat 

decizia de finanțare dar care la data ultimei monitorizări (trimestrul III) nu aveau încă 

contractul de finanțare semnat, în valoare totală de 122.833 mii lei și 363 proiecte aflate în 

implementare, în valoare totală de 29.646.722 mii lei, așa cum este redat în graficul de mai 

jos. 

 

3.Implicare în derularea de proiecte 

Cu privire la  derularea de proiecte, Instituția Prefectului - Județul Caraș-Severin a încheiat 

acorduri de parteneriat cu mai multe instituții, astfel: 

• un parteneriat strategic privind migrația, cu Inspectoratul General pentru Imigrări și  

AIDROM pentru implementarea proiectului “Integrare ACUM – Abordări complexe si 

unitare pentru migranți”, finanțat prin Programul Național - Fondul Azil, Migrație și Integrare, 

aflat în derulare;  

• un parteneriat cu Camera de Comert și Industrie Caraș-Severin pentru implementarea  
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proiectului ”Măsuri integrate pentru populația aparținând minorității rome din Anina, Județul 

Caraș-Severin”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, la care instituția se 

implică la nivel de Birou Județean al Romilor și a participat la diferite acțiuni /întâlniri cu 

beneficiari ai proiectului; 

• un acord de colaborare cu Consiliul Județean Caraș-Severin, aferent proiectului  

”Rețea durabilă comună pentru situații de urgență Banat” depus la Programul Interreg-IPA 

Cross-Border Cooperation România -Serbia, axa prioritară 2, prioritatea 2.2., proiect care a 

trecut de faza de evaluare fiind propus la finanțare; 

• implicare în implementarea, la nivelul județului Caraș-Severin, a proiectului  

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

participativ” SIPOCA 35, finanțat din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă POCA 2014 – 2020, coordonat de către 

Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Europene. 

Astfel, au fost demarate acțiunile de diseminare la nivelul autoritălor publice locale și al 

serviciilor publice deconcentrate a Procedurii de sistem privind “Comunicarea din oficiu a 

informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței 

decizionale” și a “Ghidului explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a 

procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în 

format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale”. Totodată, în cadrul 

acestui proiect, s-a demarat realizarea unei baze de date cu privire la datele de contact ale 

persoanelor responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrație la 

nivelul administrațiilor publice locale și a serviciilor publice deconcentrate din județul Caraș-

Severin precum și instruirea acestora cu privire la procedura propusă prin proiect, activitate 

care va continua și în  anul 2019. 

 

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

 

1.Informare și relații publice 

Una dintre valorile instituţionale ale Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin este 

transparenţa decizională, mai exact aptitudinea de a furniza la timp informaţie obiectivă şi 

corectă despre activităţile noastre, activitatea de comunicare şi relaţii publice desfăşurată se 

axează pe informarea publicului, explicarea şi însoţirea deciziilor, apărarea valorilor şi 

promovarea de comportamente responsabile, dar şi asigurarea dialogului între instituţie şi 

cetăţeni. Instituţia are o abordare deschisă faţă de sistemul mass-media, prin realizarea unui 

flux informaţional corect, pertinent şi eficient, asigurându-se transmiterea informaţiilor de 

interes public către cetăţeni. În funcţie de informaţia transmisă, este căutat cel mai potrivit 

metodă de mediatizare: conferinţă de presă, declaraţie de presă, comunicat de presă distribuit 

prin e-mail, drept la replică atunci când situaţia o impune.  

Pe parcursul anului 2018, pentru informarea corectă şi promptă a cetăţenilor în legătură cu 

activitatea comisiilor şi comitetelor judeţene conduse de prefectul judeţului, au fost susţinute 

declaraţii de presă la finalul şedinţelor Comisiei de Dialog Social, Comitetului Consultativ de 

Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, Colegiului Prefectural, Comitetului 

Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor şi Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
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Urgenţă ori de câte ori au fost solicitate de reprezentanţii mass-media, în mare parte pentru a 

prezenta succint cele mai importante teme de pe ordinea de zi, discuţiile pe marginea acestora 

şi soluţiile propuse pentru remedierea diferitelor probleme apărute, în funcţie de specificul 

fiecăreia. În ceea ce priveşte comunicatele de presă, au fost transmise în cursul perioadei de 

referinţă un număr de 64 de astfel de materiale, pe diferite teme de interes public din 

+activitatea instituţiei. Instituţia a fost bine reprezentată şi în presa audio-vizuală, prin 

participarea la emisiuni radio şi de televiziune, unde au fost discutate aspecte ce ţin de 

gestionarea situaţiilor de urgenţă apărute ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice care au 

afectat judeţul pe parcursul anului, cooperarea interinstituţională cu structurile MAI, relaţia cu 

serviciile publice deconcentrate şi autorităţile publice locale pe teme de interes pentru judeţ, 

problemele expuse de cetăţenii judeţului înscrişi la audienţele acordate de către prefect, 

stadiul pregătirii stocurilor de materiale şi utilajelor care asigură intervenţia pe perioada 

sezonului rece, atribuţiile prefectului, gestionarea problemelor de mediu.  

Comunicarea în mediul online se realizează prin cele două instrumente, platforma 

www.cs.prefectura.mai.gov.ro şi pagina oficială de Facebook, care permit publicarea în mod 

rapid,  direct şi eficient a unui spectru larg de informaţii de interes public, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare, actualizate în permanenţă.  

În același context, personalul de la compartimentul de specialitate a răspuns, în medie la 25 

apeluri telefonice pe lună – acumulându-se un  total de aproape 300 de apeluri, în perioada de 

referinţă – de la cetăţeni care au solicitat şi au fost îndrumaţi într-o diversitate de probleme, în 

spiritul şi în termenii activităţii generale de relaţii cu publicul.  

În vederea asigurării unei relații fluente și operative cu cetățenii,  a fost asigurat programul 

prelungit cu publicul, cu câte două ore, conform legii şi a fost urmărită, zilnic, adresa de e-

mail, creată special pentru acest lucru, precum şi serviciul online „petiția electronică”,  

fiind gestionate, concomitent, tot online, şi înscrierile în audiență și petițiile direct pe site-ul 

instituției, dar și la telefoanele destinate relației cu publicul. 

În activitatea de relații cu publicul instituţia prefectului a verificat şi analizat nemijlocit 

prin propriul personal sau prin redirecţionare, potrivit cadrului normativ specific, la 

instituţiile abilitate – servicii publice deconcentrate, autorităţi publice locale, judeţene, alte 

instituţii abilitate – problemele și aspectele semnalate şi a dispus măsurile din contextul 

legal specific pentru competenta soluţionare a situațiilor punctuale, răspunsul către 

petenţi fiind comunicat în termenele prevăzute de lege. 

Cu privire la asigurarea transparenței, în scopul aplicării prevederilor Legii 544/2001, 

privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,  

au fost depuse și înregistrate la Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin 26 de solicitări, 

din care 14 au fost soluționate favorabil, 6 nefavorabil și 6 au fost redirecționate spre 

instituțiile competente. Din totalul de 26 de solicitari 12 au fost adresate de către persoane 

fizice și 14 de persoane juridice. De menționat la acest capitol si implicarea instituției în 

proiectul Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, 

dialog participativ” SIPOCA 35, finațat din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă POCA 2014 – 2020, coordonat de către 

Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Europene, 

care presupune implicarea instituției prin nominalizarea unei persoane cu atribuții privind 

transparența instituțională, care să asigure interfața între instituțiile centrale și autoritățile 

http://www.prefcs.ro/
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publice locale și județene în scopul aplicării corecte a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 

la informațiile de interes public și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrație.  

În ceea ce privesc modificările apărute la Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public și Legea 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

Instituția prefectului a asigurat centralizarea formularelor solicitate în baza acestor legi pentru 

instituție și pentru unitățile administrativ-teritoriale din județ. De asemenea, s-au solicitat și 

centralizat rapoartele de evaluare a aplicării celor două legi ale transparenței, de la toate UAT-

urile din județ. 

Activitatea de arhivă a instituției a funcționat normal, astfel au fost preluate la arhivă  

documentele serviciilor și compartimentelor instituției, au fost întocmite și actualizate 

documentele de existenţă ale arhivei, au fost eliberate pentru consultare  documente din arhivă 

și a fost efectuată o activitate de actualizare a nomenclatorului arhivistic al instituției, în 

ultima parte a anului 2018 fiind pregătită și o lucrare de selecţionare a documentelor, ce 

urmează a fi finalizată în primul trimestru al anului 2019. S-au făcut demersuri pentru 

obținerea unui spațiu pentru depozitarea documentelor, având în vedere că spaţiul de arhivă 

actual este depășit. În acest context, s-a solicitat un spațiu de la Consiliul Județean Caraș-

Severin, urmând ca, în prima sedință a anului 2019 a acestui for, să fie aprobat contractul 

privind constituirea dreptului real de administrare a unui spațiu destinat extinderii arhivei, în 

favoarea Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin. 

  

2.Activitatea de soluționare a petițiilor și audiențelor 

Cu privire la activitatea de primire și soluționare a petițiilor, la nivelul instituției au fost 

primite  475 petiții, din care: 28 au constituit sesizări privind infracţiuni contra persoanei, 19 

au constituit sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului, 22 au constituit sesizări privind 

acte sau fapte de corupție sau asimilate, 23 au constituit sesizări privind tulburarea liniştii 

publice şi alte infracţiuni sau contravenţii,  208 au constituit diferite cereri,  173  au fost cereri 

privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri  preluate abuziv de regimul comunist, 

2 au constituit scrisori de mulțumire, iar 21 au fost reveniri, cu aceeași speță, așa cum este 

evidențiat în graficul de mai jos. 
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Legendă: 

1 - 28 au constituit sesizări privind infracţiuni contra persoanei 

2 - 19 au constituit şi sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului 

3 - 22 au constituit sesizări privind acte sau fapte de corupție sau asimilate 

4- 23 au constituit sesizări privind tulburarea liniştii publice şi alte infracţiuni sau contravenţii 

5 – 208 au constituit diferite cereri 

6 – 173  au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri  preluate abuziv de regimul 

comunist 

7 – 2 au constituit scrisori de mulțumire 

8 – 21 au fost reveniri 

 

Din numărul total de petiţii, 2 au fost primite de la Parlamentul României, 19 au fost primite 

de la Guvernul României, 4 de la Administraţia Prezidenţială, 20 de la alte instituţii de stat și 

restul de la ONG-uri și de la persoane fizice și juridice, astfel, procentual, din cele 475 petiții, 

89.6% au fost trimise de cetăţeni, 0,14%, de ONG - uri  și cca. 10%, redirecţionate de la 

instituţii centrale (greşit sesizate). Modul de souționare a petițiilor după proveniență, este 

reprezentat grafic mai jos: 
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Legendă: 

1 - 2 au fost primite de la Parlamentul României 

2 - 19 au fost primite de la Guvernul României 

3 - 4 de la Administraţia Prezidenţială 

4 - 20 de la alte instituţii de stat 

5 – 430 de la ONG-uri și de la persoane fizice și juridice 

 

Din totalul de petiţii primite,  225 au fost redirecţionate, pentru competentă soluţionare, către 

alte instituţii ale statului, 108 au fost soluționate pozitiv sau parțial pozitiv, 59 negativ și 83 au 

fost clasate direct în conformitate cu prevederile legale în materie, după cum se vede în 

graficul de mai jos. 

 
Legendă: 

1 - 225 redirecţionate 

2 - 108 soluționate pozitiv sau parțial pozitiv 

3 - 59 soluționate negativ 

4 - 83 au fost clasate 

 

De asemenea, în intervalul de referință au fost organizate 53 de sesiuni de audiență, din care 

47 la sediu și șase în teritoriu: Anina, Băile Herculane, Caransebeș, Moldova Nouă, Oravița,                                                                           

la Oțelu Roșu, la care s-au prezentat, în total, 254 cetățeni, care au fost consiliați de personalul 

de relații cu publicul, îndrumați către alte instituții pentru competentă soluționare, dacă a fost 

cazul,  multe dintre problemele ridicate de aceștia  fiind soluţionate pe loc de conducerea 

instituţiei.   

Problemele abordate în petiţiile adresate Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin 

şi cu ocazia audienţelor susţinute de conducerea instituţiei la sediu ori continuând acest 

dialog și în teritoriu, în multe din zonele județului Caraș-Severin, după cum s-a specificat mai 

sus,  au vizat,  în general, o tematică diversă, cu accente, însă pe problemele vizând fondul 

funciar - aspecte referitoare la aplicarea legilor fondului funciar și, în special, a celor cu 

caracter reparatoriu, a legilor speciale din acest domeniu şi a Legii nr. 165/2013, 

concesionarea de suprafeţe de teren pentru păşunatul animalelor din gospodăria proprie, litigii 

cu autoritățile locale, problematica socială - atribuirea de locuinţe din fondul locativ al 

unităţilor administrativ-teritoriale, acordarea de ajutoare de urgență în urma unor situații de 
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necesitate, inundații ori fenomene meteorologice periculoase, situații de urgență, acordarea de 

ajutoare sociale potrivit legislaţiei româneşti şi din fonduri europene persoanelor defavorizate, 

sprijin în găsirea și ocuparea unor locuri de muncă, recalcularea pensiilor, probleme ale 

persoanelor cu dezabilități -, disciplina în construcții, reclamaţii privind activitatea 

administraţiilor publice locale, a serviciilor publice deconcentrate, plângeri cu privire la 

litigii cu autoritățile locale, dar și interpersonale, ş.a.  

 

3. Apostilarea documentelor 

Referitor la organizarea și desfășurarea activității de apostilare a actelor oficiale 

administrative, în anul 2018, au fost înregistratre 1.411 cereri pentru apostilare de documente, 

din care 1.197 solicitate de persoane fizice și 214 de  persoane juridice și au fost apostilate 

un număr de 1.892 de acte, din care 1.630 pentru persoane fizice și 262 pentru persoane 

juridice. 

                                                                                 

X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/ PROPUNERI DE 

EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII 

 

Având în vedere volumul mare de muncă necesar a fi efectuat la nivelul întregii instituții, 

conform atribuțiilor conferite de lege prefectului, s-a constatat că este necesară creșterea 

numărului de salariați, astfel încât să se asigure acoperirea integrală și optimă a activităților 

prioritare ale prefectului, în speță crearea cel puțin a unui post de casier la nivelul instituției în 

cadrul Serviciului financiar-contabilitate. În susținerea celor menționate mai sus, putem 

sublinia activitatea de încasare, urmărire, contabilizare și virare a taxelor reprezentand: 

placuțe înmatriculare, certificate înmatriculare, eliberare permise, eliberare pașapoarte. În 

cursul anului 2018 s-a încasat suma totală de 3.366.167 lei, reprezentând taxe aferente 

activității Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor și suma totală de 3.225.306 lei, reprezentând taxe aferente eliberării pașapoartelor 

simple. 

Deasemenea în cursul anului 2018, au fost constatate disfuncţionalităţi în gestionarea 

situaţiilor de urgenţă, îndeosebi legate de comunicarea evenimentelor, netransmiterea 

rapoartelor operative şi a evaluărilor finale de la nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale 

din judeţul Caraş-Severin sau societăţi comerciale. 

Având în vedere volumul mare de documente emise/gestionate de către instituție, au existat 

dificultăți în păstrarea acestora în depozitul de arhivă care este situat intr-un spațiu restrâns, 

fiind necesară extinderea acestuia sau identificarea unei locații  suplimentare, demersurile în 

acest sens au început în anul 2018 urmând a fi finalizate în cursul anului 2019. 

                                                

 XI. OBIECTIVE 2019 

 

Instituția Prefectului - Județul Caraș-Severin va desfășura și în anul 2019 activități în 

concordanță cu obiectivele strategice și operaționale conferite de prevederile legale.  

Instituția va acorda o deosebită atenție următoarelor activități: 

• Continuarea verificărilor/controalelor exercitate de Corpul de Control al Prefectului, la  
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autoritățile administrației publice locale, în vederea respectării și aplicării actelor normative 

ce reglemetează domeniul acestora de activitate; 

• Implementarea unui sistem eficient de management la toate nivelurile, care să asigure  

o monitorizare permanentă, astfel încât să se elimine deficiențele din activitate; 

•  O cooperare mai bună cu administrațiile publice locale care să permită respectarea  

legalității la elaborarea, comunicarea şi controlul de legalitate al actelor administrative și  

continuarea instruirilor periodice cu UAT-urile în sistem videoconferință; 

• Intensificarea eforturilor pentru atragerea fondurilor europene si naționale la 

 nivelul județului în concordanță cu Programul de Guvernare; 

• Extinderea spațiului  depozitului de arhivă într-o locație adecvată; 

•  Îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi asigurarea transparenţei decizionale prin  

cooperarea permanentă cu reprezentanţii mass-media; 

• Colaborarea cu toate instituţiile care funcţionează pe raza judeţului; 

• Realizarea indicatorilor de performanţă din Planul anual de management pentru anul  

2019; 

• Punerea în aplicare a prevederilor Programului de Guvernare în aspectele ce țin de  

competențele  instituției prefectului. 

  

XII. CONCLUZII 

 

Ca urmare a analizei activităților realizate la nivelul anului 2018, se poate aprecia că  

Instituția Prefectului - Județul Caraș-Severin și-a dus la îndeplinire sarcinile ce-i revin, și-a 

atins obiectivele și s-a preocupat să asigure cetățenilor județului un climat de încredere, în 

ceea ce priveşte activitatea proprie şi a serviciilor publice comunitare subordonate.  

 


