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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 Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
şi altor prevederi legale.
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 2019 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 2019 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
Structura organizatorică a Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin se prezintă astfel:
a. Număr posturi aprobate - 70
b. Număr personal angajat - 65
c. Număr posturi vacante – 5
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 Compartimentul Situații de Urgență și Ordine Publică;
• Serviciul Afaceri Europene, Relații Publice și Comunicare cu două compartimente:
Compartimentul Afaceri Europene și Relații Internaționale și Compartimentul Comunicare,
Informare și Relații Publice;
• Serviciul Financiar Contabil cu trei compartimente: Compartimentul 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 2019 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 2019, 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:
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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;
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 organizate 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 principal 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, 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. Au fost
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implementate proceduri 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
temporar – 1, numărul de funcţii de conducere – 4, ocupate – 3, numărul total de posturi
aprobate – 43, numărul de funcţii publice – 36, numărul de funcţii contractuale – 7, ocupate 6.
Pe parcursul anului 2019 s-au vacantat 10 posturi din care 3 funcţii publice de conducere, o
funcție publică de execuție, precum și 6 funcții contractuale de execuție la Cancelaria
Prefectului.
Pe parcursul anului 2019 au fost ocupate 8 posturi după cum urmează: 3 funcții publice din
care o funcție publică de conducere și 2 funcții publice de execuție, precum și 5 funcții
publice de execuție la Cancelaria Prefectului.
În ceea ce priveşte organizarea concursurilor, a fost organizat un concurs de recrutare, fiind
înştiinţată Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea a 2 funcții publice de
execuție vacante.
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:
- numire/angajare a 8 salariaţi, din care: o numire privind exercitarea funcției publice
de prefect, prin concurs de recrutare au fost numiţi în funcţii publice vacante 2 funcţionari
publici de execuţie, iar în funcţie contractuală de execuţie au fost angajați cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată 5 persoane;
- au avansat în gradaţie 4 salariaţi;
- încetarea raporturilor de serviciu a 10 salariaţi, din care: 2 încetări privind exercitarea
funcției publice de prefect și subprefect, 2 funcţionari publici au încetat raportul de serviciu cu
acordul părţilor, din care o funcție publică de conducere și o funcție publică de execuție şi 6
persoane contractuale de la Cancelaria Prefectului.
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.
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Venitul mediu, inclusiv diferenţele sporuri, este de 5.179 lei.
La nivelul Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, au
fost definitivate în profesie 2 persoane. Cu data de 01.08.2018, în organigrama serviciului, a
rămas vacant un post de agent principal de poliţie.
-

Număr angajați care au urmat cursuri de perfecționare – 4 persoane au urmat cursuri
de perfecţionare

3. Utilizarea resurselor financiare
Serviciul Financiar Contabil 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 sub alineate 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;
- Evidenţierea alocaţiilor bugetare aprobate şi înregistrate în contabilitate.
Concret acest obiectiv este reflectat de prevederile bugetare prevăzute în filele de buget ale
anului 2019, respectiv:
Indicatori

Buget 2019
lei

Total buget

13.441.000

Autorităţi publice

11.317.000

Cheltuieli curente

11.317.000

•

cheltuieli de personal

10.579.000

•

cheltuieli materiale

730.000

despăgubiri civile

8.000

Ordine publică şi siguranţă naţională

2.124.000

Cheltuieli curente

2.124.000
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•
•
•

2.042.000
cheltuieli de personal
cheltuieli materiale

82.000

Execuţia bugetului s-a realizat prin parcurgerea celor patru faze ale execuţiei bugetare
respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, prin întocmirea
documentelor justificative specifice fiecărei faze de către persoanele desemnate prin ordin de
prefect 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

Plăţi efective

2019

2019

lei

lei

%

Cheltuieli de personal

10

3.303.000

3.268.088

98,94

Bunuri şi servicii

20

254.000

228.985

90,15

Despăgubiri civile

59

8.000

7.647

95,59

3.565.000

3.504.720

Total cap. 51.01.03

La capitolul 61.01 – Ordine publică şi siguranţă naţională:
Denumirea cheltuielilor

Cod

Buget aprobat

Plăţi efective

2019

2019

lei

lei

%

Cheltuieli de personal

10

2.042.000

2.032.922

99,56

Bunuri şi servicii

20

82.000

77.020

93,93

2.124.000

2.109.942

Total cap. 61.50.00

La capitolul 51.01 – Alegeri pentru membrii din România în Parlamentul European:
Denumirea cheltuielilor

Cod

Buget aprobat

8

Plăţi efective

%

2019

2019

lei

lei

Cheltuieli de personal

10

2.516.000

2.511.900

99,84

Bunuri şi servicii

20

156.000

153.116

98.15

2.672.000

2.665.016

Total cap. 51.01

La capitolul 51.01 – Referendumul național din data de 26 mai 2019:
Denumirea cheltuielilor

Cod

Buget aprobat

Plăţi efective

2019

2019

lei

lei

%

Cheltuieli de personal

10

93.000

93.000

100

Bunuri şi servicii

20

11.000

10.198

92,71

104.000

103.198

Total cap. 51.01

La capitolul 51.01 – Alegerea Președintelui României:
Denumirea cheltuielilor

Cod

Buget aprobat

Plăţi efective

2019

2019

lei

lei

%

Cheltuieli de personal

10

4.667.000

4.609.160

98,76

Bunuri şi servicii

20

309.000

291.069

94,20

4.976.000

4.900.229

Total cap. 51.01

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 trei capitole,
precum şi a cheltuielilor ocazionate de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor
pentru membrii din România în Parlamentul European, Referendumului național din data de
26 mai 2019 și alegerilor pentru Președintele României.
Sumele alocate la bunuri şi servicii au fost utilizate pentru funcţionarea instituţiei,
precum și pentru buna desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul
European, a Referendumului național din data de 26 mai 2019 și a alegerilor pentru
Președintele României.
9

Obiectivele urmărite la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin în
domeniul financiar-contabil în anul 2019 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 2019, a fişelor de cont analitic pentru valori materiale, fişelor pentru
operaţiuni bugetare, registrului de casă, etc.
2. Asigurarea informaţiilor corecte, referitoare la patrimoniul aflat în administrarea
instituţiei publice şi 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 şi
respectiv anual şi transmise 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 2019, 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
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.
În anul 2019 au fost aplicate modificările legislative în domeniul financiar - contabil,
prin utilizarea aplicaţiei Forexebug. Sistemul Forexebug urmăreşte implementarea
Standardelor Naţionale de Contabilitate aferente instituţiilor publice şi armonizarea cu
standardele europene (EPSAS 2014-2020). Forexebug prezintă o serie de beneficii, printre
care cele mai importante fiind transparenţa şi unicitatea raportărilor financiare aferente
domeniului public, reducerea timpului de întocmire a rapoartelor financiare, accesul la o bază
comună de date (Acces Forexebug), acurateţea şi uniformizarea datelor şi informaţiilor,
gestionarea şi sincronizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice.
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4.Activitatea de achiziții publice
Referitor la achiziţiile publice, acestea s-au realizat prin cumpărare directă, din SEAP,
respectiv prin încheiere de contracte subsecvente pentru serviciile de telefonie publică,
telefonie mobilă, energie electrică, gaze naturale, semnătură electronică și furnizare produse
hârtie A4 și A3 pentru foto copiatoare și xerografică.
În anul 2019 au fost încheiate contracte de achiziţii publice având ca obiect achiziţionarea de
produse de papetărie, materiale funcţionale, precum şi diverse materiale şi servicii pentru
întreţinere şi funcţionare. Astfel, din bugetul alocat Instituţiei Prefectului – Judeţul CaraşSeverin în anul 2017, pentru aparatul propriu: 28.187,51 lei au fost cheltuiţi pentru produsele
de papetărie (97,20 % din bugetul total), 237.902,87 lei pentru carburanţi ( 96,71 % din
bugetul total).
Referitor la alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, au fost cheltuiți 91.000 lei,
respectiv 80,75 % din bugetul total alocat.
Din bugetul alocat pentru cele două servicii publice comunitare: 2.000 lei au fost cheltuiţi
pentru produsele de papetărie (100% din bugetul total). Cu privire la alte bunuri şi servicii
pentru întreţinerea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare, au fost cheltuiți 3.000 lei
(100 % din bugetul total alocat).
5. Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații
Referitor la dotarea cu mijloace de transport la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul CaraşSeverin, au fost asigurate un număr de 8 autoturisme de serviciu.
Pentru buna desfășurare a activității în domeniul IT, a fost asigurată mentenanța computerelor
și imprimantelor, au fost înlocuite echipamentele vechi cu unele din generația nouă: 3
computere cu licențe Windows 10, 3 monitoare LED, o multifuncțională, tel/fax performante
și a unui laptop, o imprimantă și un UPS.
De asemenea a fost asigurată mentenanța serverului de acces internet 24/24 ore, a e-mail-ului
și a rețelei interne intranet.
În domeniul comunicațiilor a fost asigurată 24/24 ore comunicarea prin rețeaua RCVD.
IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚĂ
A. Cancelaria Prefectului
1. Agenda prefectului
Conducerea instituţiei a participat în cursul anului 2019 la peste 300 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 deplasat în zonele montane ale
judeţului, cât şi pe cele mai circulate drumuri naţionale şi judeţene, pentru a verifica dacă
circulaţia rutieră se poate desfăşura în condiţii de siguranţă, dar şi modul de intervenţie al
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instituţiilor şi operatorilor economici responsabili de întreţinerea drumurilor pe perioada
sezonului rece.
De asemenea, având în vedere întreruperile repetate ale alimentării cu energie electrică
înregistrate în zona Semenic din cauza fenomenelor meteorologice care au afectat judeţul
Caraş-Severin, au fost organizate întâlniri cu reprezentanţii furnizorului de energie
electrică, pentru a identifica soluţii astfel încât situaţia să nu se mai repete.
Ca urmare a confirmării unui focar de Pestă Porcină Africană în judeţul Timiş, Instituţia
Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat o şedinţă a Centrului Local de Combatere a
Bolilor, la care au fost invitaţi să participe şi primarii tuturor localităţilor din judeţ, cărora leau fost prezentate o serie de măsuri necesare pentru prevenirea introducerii şi răspândirii
Pestei Porcine Africane în judeţul Caraş-Severin.
În luna februarie, Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, alături de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, a organizat o instruire cu contabilii
primăriilor din judeţ, în vederea eficientizării activităţii acestora. Totodată, s-a desfăşurat şi
o sesiune de instruire la care au fost invitaţi secretarii primăriilor din judeţ, în cadrul
căreia au fost abordate principalele probleme cu care aceştia se confruntă în activitatea pe care
o desfăşoară. Astfel, printre temele discutate cu ocazia acestei şedinţe s-au numărat: stadiul
punerii în aplicare a protocolului privind schimbul de informaţii dintre organele fiscale locale
şi organele competente privind înmatricularea, înregistrarea sau radierea mijloacelor de
transport, modificări legislative privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018,
organizarea concursurilor de secretari şi ale funcţiilor de conducere, salarizarea, problematica
privind fondul funciar, procedura de validare şi procedura de emitere a titlurilor de proprietate,
acordarea de măsuri compensatorii, termenele de comunicare a actelor administrative, actele
premergătoare adoptării hotărârilor/emiterii dispoziţiilor şi prezentarea Sistemului de
Soluţionare a Problemelor (SISOP).
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a continuat şi pe parcursul anului anterior
programul de audienţe în teritoriu demarat în anul 2018. La sfârşitul lunii februarie,
prefectul judeţului Caraş-Severin s-a întâlnit cu cetăţenii din Bocşa, care, în discuţiile purtate
cu reprezentantul Guvernului în teritoriu, s-au referit în general la probleme edilitargospodăreşti, sociale sau care ţin de disciplina în construcţii.
Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat în luna martie şedinţa Comisiei
judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Pe
ordinea de zi au fost incluse următoarele: modificarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Caraş-Severin şi a modului de lucru al acesteia cu comisiile
comunale/orăşeneşti/municipale, modificări pe cale administrativă ale unor titluri de
proprietate, aplicarea Procedurii privind modul de lucru în vederea modificării situației
terenurilor agricole, cu sau fără investiții, și forestiere, aflate în domeniul public sau privat al
statului, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, prezentarea dosarelor
aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.
O delegație a asociaţiilor şi sindicatelor care acţionează sub cupola Forumului Structurilor
Asociative din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a
fost primită la Instituţia Prefectului. Reprezentanţii cadrelor militare în rezervă și în retragere
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i-au înmânat prefectului o notă de revendicări privind adoptarea unei legislaţii care să
asigure o salarizare echitabilă și nediscriminatorie în raport cu alte categorii profesionale a
personalului din cadrul familiei ocupaționale ,,apărare, ordine publică și securitate națională”,
precum și modificarea regimului pensiilor militare de stat, în sensul eliminării discrepanțelor
existente în acest sistem.
Prefectul judeţului Caraş-Severin s-a deplasat în teren, în zona Moldova Nouă, pentru a
verifica stadiul lucrărilor instalaţiei de umectare a plajei iazului Boşneag aparținând
exploatării miniere Moldomin Moldova Nouă.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Caraş-Severin a fost convocat
în şedinţă extraordinară de către prefectul judeţului, pentru a aproba un număr de cinci
rapoarte întocmite de comisiile mixte care au evaluat o serie de pagube produse de
fenomenele meteorologice în mai multe localităţi din judeţ: căderi abudente de zăpadă,
alunecări de teren ca urmare a topirii zăpezii şi ploilor, fenomene de îngheţ-dezgheţ, încărcări
de zăpadă.
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 Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin au fost invitaţi să participe şi directorii
instituţiilor de învăţământ din judeţ.
Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, în colaborare cu Autoritatea Electorală
Permanentă – Filiala Vest, a organizat la sediul Palatului Administrativ, o primă sesiune de
instruire pentru organizarea alegerilor europarlamentare, la care au participat
reprezentanţi ai primăriilor din judeţ, pentru a-i informa despre atribuţiile pe care le vor avea
în acest proces.
Prefectul judeţului Caraş-Severin s-a întâlnit în luna martie cu cetăţenii din Valea Almăjului,
în cadrul unei sesiuni de audienţe în teritoriu care s-a desfăşurat la sediul Primăriei
Comunei Bozovici. În discuţiile purtate cu reprezentantul Guvernului în teritoriu, aceştia s-au
referit în general la probleme edilitar-gospodăreşti, sociale, legate de gestionarea câinilor fără
stăpân şi dificultăţi întâmpinate în relaţia cu administraţia publică locală.
Ca urmare a alunecărilor de teren produse între localităţile Luncaviţa şi Verendin a fost
convocată o şedinţă la care au participat reprezentanţi ai societăţii comerciale ce desfăşoară
activităţi de exploatare minieră în zonă şi ai instituţiilor cu responsabilităţi în acest sens.
Ambasadorul Republicii Belarus, E.S. Andrei Grinkevich, a fost primit la sediul Palatului
Administrativ, de subprefectul județului Caraş-Severin şi preşedintele Consiliului Județean
Caraş-Severin. Discuțiile din cadrul întâlnirii s-au axat pe inițierea unor relații de cooperare
între regiuni din Belarus şi județul Caraş-Severin, mai ales în domeniul cultural, al turismului,
dar şi industrial.
La sfârşitul lunii martie, a fost organizată o nouă sesiune de informare în sistem de
videoconferinţă cu primăriile tuturor localităţilor din judeţ. De această dată, au fost abordate
probleme legate de aplicațiile RENNS (Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturii
Stradale) și RAN (Registrul Agricol Naţional), realizarea cadastrului sistematic, finalizarea
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implementării Legii 165/2013 şi campania de primire a cererilor unice de plată 2019 derulată
de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Data de 2 aprilie a fost declarată prin Legea nr. 348/2018 Ziua Instituţiei Prefectului, prilej
cu care la sediul instituţiei a fost organizat evenimentul „Administraţia pe
înţelesul copiilor”, la care au fost invitaţi să participe elevii claselor a IV-a, a VII-a şi a IX-a,
de la Şcoala cu clasele I – VIII nr. 2 Reşiţa şi Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa.
Ca urmare a avertizării Cod Roșu de inundații pentru râurile din bazinele hidrografice Bega,
Nădrag și Bistra emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, prefectul
judeţului s-a deplasat în zona comunei Obreja, acolo unde s-a intervenit pentru supraînălțarea
digului de pe malul râului Bistra, pe o lungime de aproximativ 60 de metri, pentru a evita
inundarea mai multor locuinţe aflate în pericol.
O delegație a Parlamentului landului Baden-Württemberg, parte a Comisiei pentru
mediul rural și protecția consumatorului, a fost primită la Palatul Administrativ. Discuţiile sau concentrat pe potenţialul turistic şi agricol al judeţului Caraş-Severin şi identificarea unor
oportunităţi de colaborare.
Instituţia Prefectului a organizat în luna mai o instruire în sistem de videoconferinţă cu
primăriile din judeţ, în contextul organizării alegerilor pentru membrii din România în
Parlamentul European şi a referendumului naţional din data de 26 mai, având în vedere că,
potrivit prevederilor legale, autorităţile publice locale asigură, cu sprijinul Instituţiei
Prefectului, dotarea tehnico-materială a sediilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi
întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente.
De asemenea, comisia tehnică judeţeană pentru coordonarea activităţilor de organizare a
alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European s-a întrunit în şedinţă
pentru a stabili detaliile organizatorice ale scrutinului din 26 mai.
Un grup de studenţi ai Universităţii Tehnice a Moldovei din Chişinău, care desfăşoară stagiul
de practică în municipiul Reşiţa, ca urmare a unui parteneriat încheiat cu Universitatea
"Eftimie Murgu", a fost primit la Palatul Administrativ de către conducerea Instituţiei
Prefectului. Prefectul judeţului Caraş-Severin le-a vorbit tinerilor despre potenţialul turistic şi
economic al zonei, dar şi despre modul în care este organizată şi funcţionează administraţia
publică la nivel teritorial.
Cu prilejul Zilei Eroilor, Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin şi Garnizoana Reşiţa
au organizat un ceremonial militar şi religios în Parcul Tricolorului din municipiul Reşiţa.
După primirea oficialităţilor şi intonarea imnului României, a fost păstrat un moment de
reculegere în memoria eroilor, urmat de oficierea slujbei religioase. În continuarea
evenimentului, reprezentanţii instituţiilor publice, structurilor Ministerului Afacerilor Interne,
ai asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere au depus coroane de flori la
Monumentul Eroilor. Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea efectivelor din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin.
Instituţia Prefectului a găzduit în luna iunie o dezbatere cu tema „Sănătate pentru Justiţie,
Justiţie pentru Sănătate“ organizată de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Caraş-Severin şi Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin pentru a marca Ziua
Internaţională Împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri.
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Instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848 când Guvernul revoluționar a decretat ca
Tricolorul să reprezinte steagul național al tuturor românilor, Ziua Drapelului Național a fost
proclamată prin Legea nr. 96 din 20 mai. Cu acest prilej, Instituţia Prefectului – Judeţul
Caraş-Severin şi Centrul Militar Judeţean au organizat în Parcul Tricolorului ceremonia
publică de înălţare a Drapelului României.
În luna iulie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost convocat în ședință
extraordinară pentru a supune aprobării două rapoarte care centralizează pagubele produse de
fenomenele meteorologice și hidrologice, din perioada 15 mai – 28 iunie, în 9 unităţi
administrativ – teritoriale (Reşiţa, Doclin, Târnova, Ticvaniu Mare, Berzasca, Brebu,
Cornereva, Fârliug şi Măureni). Pe baza rapoartelor centralizatoare, a fost întocmit un proiect
de hotărâre de guvern în vederea alocării unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția
Guvernului pentru refacerea infrastructurii afectate, care cuprinde pagubele înregistrate în
perioada menţionată.
Un ceremonial militar și religios s-a desfășurat în data de 29 iulie în Parcul Tricolorului din
municipiul Reșiţa, cu prilejul sărbătoririi Zilei Imnului Naţional.
La sediul instituţiei s-a desfăşurat la începutul lunii august o sesiune de informare în cadrul
celei de-a doua etape a Campaniei Naționale “Informare acasă! Siguranță în lume!“ 2019,
pe care Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a derulat-o în lunile august-septembrie în
toate județele țării. Campania a fost derulată cu scopul de a informa 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.
La iniţiativa Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, s-a desfăşurat o şedinţă de
analiză privind modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ şi
pregătirea corespunzătoare a anului şcolar 2019-2020. La sediul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Caraş-Severin, prefectul judeţului şi reprezentanţii structurilor judeţene ale
Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Semenic”, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog), dar şi ai Direcţiei de Sănătate Publice, Comisariatului Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor şi Consiliului Judeţean Caraş-Severin au discutat cu directorii
şcolilor principalele aspecte care trebuie avute în vedere în acest sens.
Având în vedere faptul că Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apelor şi Pădurilor au
emis la începutul lunii iulie un nou regulament privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii,
secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, a fost convocată o şedinţă a
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la care au participat primarii localităţilor
şi şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, pentru a le prezenta principalele
modificări şi noutăţi în ceea ce priveşte atribuţiile care le revin în gestionarea unei situaţii de
urgenţă.
De asemenea, în urma unei analize desfășurate de Instituția Prefectului privind pregătirea
unităților de învățământ pentru începerea anului școlar, din punct de vedere al
autorizațiilor de funcționare au fost identificate un număr de 32 de școli cu probleme. Prin
urmare a fost organizată o ședință la care au fost invitați primarii localităților în care există
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școli ce nu dețin autorizație sanitară de funcționare și autorizație de securitate la incendiu, cu
scopul de a identifica soluții pentru remedierea situației, astfel încât procesul educațional să se
desfășoare în cele mai bune condiții.
În luna septembrie, Instituția Prefectului, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente Filiala Vest, a organizat o primă sesiune de instruire a primarilor și secretarilor municipiilor,
orașelor și comunelor din județ, cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și
desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019.
Prefectul județului Caraș-Severin s-a deplasat la baza de operații din Oțelu Roșu, pentru a
supraveghea desfășurarea simulărilor din cadrul ForFirEx2019, cel mai mare exercițiu
național pentru testarea procedurilor de intervenție la incendiile de pădure.
Ca urmare a confirmării unor focare de pestă porcină africană la granița cu Republica Serbia,
au fost convocaţi în ședință membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor, pentru a
stabili o serie de măsuri preventive cu scopul de a evita apariția și răspândirea virusului pe
teritoriul județului Caraş-Severin.
La sfârşitul lunii septembrie, la Moldova Nouă a avut loc recepția lucrărilor de executare a
instalaţiei de umectare a plajei iazului Boşneag, aparținând exploatării miniere Moldomin.
Investiţia, derulată prin Ministerul Economiei, a constat 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.
De asemenea, prefectul judeţului a participat la inaugurarea stației de comprimare a
gazelor naturale Jupa, parte a proiectului BRUA Faza 1, dezvoltată în contextul
necesităţii diversificării surselor de gaz în ţările Uniunii Europene.
Marţi, 1 octombrie 2019, a avut loc prima întâlnire organizată la nivelul județului CarașSeverin în cadrul proiectului “Integrare ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru
migranți”, finanțat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin
Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare având ca aplicant AIDRom –
Asociația Ecumenica a Bisericilor din România în parteneriat cu Asociația Filantropia Oradea,
Instituția Prefectului - Județul Caraş-Severin și Instituția Prefectului - Județul Timiș.
Proiectul se va derula în toate cele 4 județe din Regiunea Vest, respectiv Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara, Timiș precum și în două județe din regiunile învecinate, Bihor și Mehedinţi, aflate
în aria de acoperire a Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil
Timișoara.
Obiectivul general al proiectului este sprijinirea integrării socio-economice şi culturale a
beneficiarilor de protecție internațională și a resortisanților țărilor terțe în societatea
românească, în Regiunea vest, printr-o abordare integrată de tip “on stop shop” - prin
furnizarea informaţiilor şi serviciilor de care aceştia au nevoie într-o singură locație și prin
consolidarea colaborării și implicării active a autorităților și comunității locale în sprijinirea
migranților în procesul de integrare.
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Hans Klemm, a fost primit la
sediul Palatului Administrativ de către prefectul judeţului Caraș-Severin şi conducerea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Discuțiile purtate cu acest prilej s-au concentrat pe
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consolidarea relaţiilor de colaborare și prietenie şi au oferit cadrul necesar abordării unor teme
legate de îmbunătățirea cooperării în domeniul turismului, cel cultural, dar şi cel al colaborării
economice.
Comisia tehnică judeţeană Caraş-Severin pentru coordonarea activităţilor de
organizare a alegerilor pentru Preşedintele României s-a întrunit la sediul Instituţiei
Prefectului, pentru a analiza stadiul de pregătire şi organizare a procesului electoral, dar şi
pentru a stabili activităţile ce urmează să fie realizate.
O nouă videoconferinţă cu primăriile din judeţ a fost organizată de Instituţia Prefectului,
care a continuat astfel demersul de intensificare a comunicării şi colaborării cu autorităţile
publice locale, cu scopul de a eficientiza activitatea acestora. Printre temele prezentate de
reprezentanţii instituţiei şi invitaţi (Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale şi Direcţia
pentru Agricultură Judeţeană) s-au regăsit: selecţionarea şi arhivarea documentelor emise
sau gestionate de primării, programele naţionale de susţinere a agriculturii (programul de
susţinere a producţiei de tomate, usturoi, a crescătorilor de ovine şi caprine pentru
comercializarea lânii, ajutoarele pentru sectorul apicol), organizarea alegerilor prezidenţiale
(sarcinile ce revin, conform legii, primăriilor), implementarea Programului pentru şcoli al
României în perioada 2017 - 2023 prin care li se distribuie elevilor şi preşcolarilor produse
lactate, de panificaţie şi fructe, implementarea Programului Operațional Ajutorarea
Persoanelor Dezavantajate 2019.
Ca urmare a situației de urgență generate de producerea unui incendiu la fondul forestier pe
raza unității administrativ-teritoriale Cornereva, prefectul județului, în calitate de președinte al
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin (CJSU CS), a convocat o
ședință extraordinară la care au participat reprezentanții structurilor membre ale comitetului.
În cadrul ședinței au fost prezentate situația de fapt, forțele implicate pentru gestionare,
precum și măsurile necesar a fi luate pentru limitarea pagubelor și prevenirea creării altor
situații de urgență care pot fi generate de acest tip de risc.
Prima întâlnire trimestrială a Grupului de lucru de suport pentru integrarea socială a
migranților, organizată la nivelul județului Caraș-Severin în cadrul proiectului “Integrare
ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru migranți”, finanțat de Uniunea Europeană şi
Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi
Integrare având ca aplicant AIDRom – Asociația Ecumenica a Bisericilor din România în
parteneriat cu Asociația Filantropia Oradea, Instituția Prefectului - Județul Caraş-Severin și
Instituția Prefectului - Județul Timiș, a avut loc la sediul instituţiei.
Proiectul prevede şi înființarea unui Punct de lucru la Instituția Prefectului Județul CarașSeverin, cu sprijinul instituțiilor din Grupul de lucru de suport de la nivelul județului, destinat
oferirii de servicii primare de informare și referire adresate migrantilor, care va îşi va
desfăşura activitatea și după încheierea proiectului.
Comisia tehnică judeţeană Caraş-Severin pentru coordonarea activităţilor de
organizare a alegerilor pentru Preşedintele României s-a întrunit la începutul lunii
noiembrie, pentru a analiza stadiul de pregătire şi organizare a procesului electoral, dar şi
pentru a stabili activităţile ce urmează să fie realizate în continuare.
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De asemenea, în vederea unei bune coordonări a activităților circumscrise procesului electoral,
ministrul afacerilor interne a condus o ședință în sistem videoconferință cu prefecții și șefii
structurilor teritoriale ale MAI.
Grupul de lucru pentru implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate (POAD) s-a întrunit la sediul Instituţiei Prefectului, într-o şedinţă
premergătoare derulării unei noi etape de livrare a ajutoarelor, programată pentru luna
ianuarie a anului 2020.
Prefectul judeţului Caraş-Severin, în calitate de preşedinte, a convocat o şedinţă
extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la care au participat şi
primarii localităţilor din judeţ, pentru a supune aprobării Planul de măsuri generale pentru
sezonul de iarnă 2019 – 2020. Acesta cuprinde acţiunile pe care fiecare instituţie cu atribuţii
pe durata sezonului rece le întreprinde pentru limitarea şi înlăturarea efectelor fenomenelor
meteorologice specifice acestei perioade, dar şi pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă care
pot apărea.
De asemenea, prefectul judeţului Caraş-Severin s-a deplasat în zona Caransebeş – Slatina
Timiş, respectiv Bozovici – Oraviţa, pentru a verifica dacă bazele de deszăpezire ale Secţiei
„Drumuri Naţionale” Caransebeş, dar şi cele ale unui operatorilor economici care acţionează
pe drumurile judeţene, au în dotare utilaje, mijloace de transport şi materiale antiderapante,
astfel încât, în caz de înzăpezire a drumurilor sau polei, să se poată interveni eficient pentru
asigurarea desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă.
De asemenea, au fost vizitate, la Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş şi Spitalul Marila,
spaţiile special amenajate să ofere condiţii de cazare temporară şi asistenţă medicală
pentru persoanele fără adăpost care pot fi puse în pericol de temperaturile scăzute.
Instituţia Prefectului a organizat o şedinţă de analiză privind modul în care este asigurată
protecţia unităţilor de învăţământ din judeţ, la care au fost invitate să participe instituţiile
cu atribuţii în acest domeniu. Printre temele dezbătute în cadrul întrunirii s-au regăsit:
măsurile dispuse, activităţile desfăşurate şi evenimentele înregistrate în şcoli în primele trei
luni din anul şcolar 2019 – 2020; situaţia avizării/autorizării privind securitatea la incendiu a
unităţilor de învăţământ; activităţile derulate privind gestionarea situaţiilor de urgenţă:
exerciţii tematice de evacuare în caz de incendiu, comportarea la cutremur, etc.; analiza
semestrului I a anului şcolar 2019 – 2020 şi propuneri de îmbunătăţire a siguranţei elevilor şi
cadrelor didactice pentru semestrul II; proiectele, campaniile şi programele naţionale
implementate pentru prevenirea consumului de droguri, reducerea cererii şi ofertei.
Membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au fost convocaţi în şedinţă
extraordinară, pentru a analiza modul în care sunt pregătiţi să intervină pentru asigurarea
ordinii şi liniştii publice pe perioada sărbătorilor de iarnă, dar şi în cazul producerii de
fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece.
De asemenea, la sediul Ministerului Afacerilor Interne s-a desfăşurat o ședință, în sistem
videoconferință, cu prefecții și șefii structurilor centrale și teritoriale ale MAI, condusă de
ministrul afacerilor interne, având ca temă măsurile necesare în perioada sărbătorilor de iarnă,
pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, dar şi pentru a interveni rapid în sprijinul
cetăţenilor în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.
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În vederea intensificării comunicării interinstituţionale şi pentru a analiza problemele
frecvente sau de actualitate cu care se confruntă instituţiile publice judeţene în activitatea
desfăşurată, astfel încât să fie identificate soluţii, în limita competenţelor stabilite de legislaţia
în vigoare, Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat săptămânal şedinţe de
lucru cu reprezentanţi din conducerea serviciilor publice deconcentrate.
Cu ocazia acestora, au fost discutate aspecte privind: starea drumurilor naţionale, investiţii
care urmează să fie realizate pentru modernizarea acestora, evoluţia cazurilor de gripă la
nivelul judeţului, demararea unor campanii de vaccinare antirujeolică, ajutoarele de stat şi
măsurile de sprijin acordate fermierilor, curăţarea şi igienizarea cursurilor de apă ca urmare a
colmatării cu deşeuri, gestionarea situaţiilor de urgenţă - pagube produse de fenomenele
meteorologice, măsurile întreprinse pentru prevenirea răspândirii virusului Pestei Porcine
Africane, asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor,
demersurile necesar a fi întreprinse pentru deschiderea unor centre medicale de permanenţă în
localităţile care nu beneficiază de unităţi spitaliceşti, achitarea drepturilor restante cuvenite în
urma recalculării pensiilor pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 221/2018,
formarea profesională a cadrelor didactice, rezultatele controalelor în ceea ce priveşte
sănătatea şi securitatea în muncă, implementarea Programului naţional de cadastru şi carte
funciară, identificarea unor măsuri pentru limitarea numărului incendiilor de vegetaţie,
organizarea alegerilor europarlamentare, organizarea alegerilor pentru Preşedintele României,
activităţile de prevenire a consumului de droguri desfăşurate de Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog, activitatea de control vamal la graniţa cu Republica Serbia,
pregătirea pentru sezonul rece.
2. Comunicate de presă, alocuțiuni
În perioada analizată au fost transmise către mass-media locală un număr de 88 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 Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple,
aspecte privind implementarea Programului pentru Şcoli al României în perioada 2017 –
2023, implementarea Programului Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, organizare alegerilor
pentru membrii din România în Parlamentul European, organizarea alegerilor pentru
Preşedintele României.
Informarea publică s-a 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.
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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.
Conducerea Instituţiei Prefectului a susţinut pe parcursul anului 2019 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, Ziua Jandarmeriei Române, festivitatea de
absolvire a studenţilor din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa, festivalul Porţile
Poeziei – ediţia a IX-a, Ziua Eroilor, Ziua Rezervistului Militar, Ziua Drapelului Naţional,
Ziua Imnului Naţional al României, festivitatea de deschidere a anului şcolar 2018 – 2019,
inaugurarea stației de comprimare a gazelor naturale Jupa, parte a proiectului BRUA,
festivitatea de deschidere a anului universitar, Ziua Armatei Române, Ziua Naţională a
României și ceremonialul militar-religios organizat în memoria victimelor Revoluţiei din
Decembrie 1989.

B.Corpul de control al prefectului
Acțiuni de control dispuse de Prefect (Număr de acțiuni); Tematica abordată; Principalele
deficiențe constatate; Măsuri propuse
În cursul anului 2019 au fost efectuate un număr de 15 controale la autoritățile administrației
publice locale din județul Caraș-Severin, controale realizate în baza ordinelor emise de prefect
și a planului de control aprobat pentru anul 2019, precum și a planului de control întocmit în
cazul controalelor inopinate.
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, ca reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorială în care a fost ales;
• Îndeplinirea atribuțiilor de către secretarii unităților administrativ-teritoriale;
• Verificarea arhivei la 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
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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 la ședințele de consiliu local, ordinare sau
extraordinare, cu specificarea clară a tipului de ședință, precum și a unei condici distincte
privind prezența consilierilor – 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 prevederilor legale ce reglementează întrunirea în ședințe a consiliului
local, convocarea consiliului local, comunicarea materialelor de ședință, punerea la dispoziția
consilierilor locali, la cererea acestora, a informațiilor necesare în vederea îndelinirii
mandatului.
• 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 legale privind declarațiile de avere și declarațiile de
interese conform prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor
și demnităţilor publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind
înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru
modificarea și completarea altor acte normative cu modificările și completările ulterioare.
Măsuri propuse
În toate acțiunile de control, în raport de aspectele constatate precum și având în vedere
competențele ce revin prin lege instituției prefectului, s-au stabilit măsuri pentru intrarea în
legalitate în sarcina autorităților, inclusiv sesizarea organelor de cercetare penală în cazurile în
care existau indicii cu privire la săvârșirea unor fapte de natură penală.
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C. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios administrativ
1.Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de aplicare a
actelor normative în acțiuni planificate tematica abordată, principalele deficiențe
constatate, măsuri propuse
a. Număr de hotărâri verificate – 6.550, număr hotarâri consiliului judetean
verificate – 202.
b. Număr de dispoziții verificate – 16.648, număr de dispozitii emise de
presedintele consiliului judeţean verificate – 471
c. Număr acte intrate în procedură prealabilă - 79 din care: o dispoziție emisă de
președintele consiliului județean, 19 dispoziții emise de primari și 59 hotărâri adoptate de
consiliile locale
d. Număr acte atacate în Contencios administrativ - 10 hotărâri adoptate de
consiliile locale

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. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

•

încălcarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr.
287/2009, cu modificările și completările ulterioare

22

•

nerespectarea prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

•

încălcarea 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

•

nerespectarea 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

•

încălcarea prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare

•

nerespectarea prevederilor Legii nr. 153/2017 cu modificările și completările
ulterioare

•

încălcarea prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare.

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 4
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. Tematică.
În vederea instruirii secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale a fost organizată o
întâlnire şi s-au transmis în judeţ 4 circulare cu instrucţiuni şi măsuri de aplicare a actelor
normative.
Tematica abordată a vizat comunicarea actelor administrative către prefect în vederea
exercitării controlului de legalitate și Legea nr.231/2018 de modificare 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.
Referitor la pregătirea profesională continuă a personalului secretarilor de la nivelul
autorităților publice locale şi 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.
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În perioada analizată, au fost organizate 7 videoconferințe cu unitățile administrativteritoriale din județ legate de popularizarea legislației armonizate și a acquis-ului comunitar în
domenii sensibile, tematicile acestora vizând: planul de măsuri pentru prevenirea introducerii
pestei porcine africane în județul Caraș-Severin; planul de măsuri pentru prevenirea
introducerii virusului pestei micilor rumegătoare în România; preluarea în pază a pădurilor
proprietate privată; prezentarea programului Europa pentru cetățeni; elemente de interes
legate de cadastru; cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele
temporare sau mobile; formele muncii nedeclarate și obligațiile angajatorilor pentru a evita
prestarea muncii nedeclarate; informare privind responsabilitățile administrațiilor publice
locale în domeniul gestionării deșeurilor; activități legate de buna pregătire a noului an școlar
2019-2020; prezentarea programului RO Cultura, proiectul tinerilor inactivi NEETs;
informare privind lucrătorii migranți; informare privind obligațiile UAT cu privire la copiii ai
căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate; aspecte privind arhivarea și selecționarea
documentelor; informare privind programele naționale de susținere a agriculturii.
4.Reprezentarea Instituției prefectului în instanțele judecătorești(număr de acțiuni în
instanță)
Consilierii juridici au întocmit documentaţia, respectiv au susţinut în instanţă, un număr de
91 dosare.
5.Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și/sau normativ
a. modalitate de lucru pentru întocmirea proiectelor de ordin; număr ordine, din care:
Pentru întocmirea proiectelor de Ordine ale Prefectului, conform procedurii de la nivelul
Instituţiei Prefectului, se elaborează un Referat cu propunerea de emitere a Ordinului, iar pe
baza acestuia, a prevederilor legale şi a propunerilor instituţiilor/unităţilor care au atribuţii
conform ordinului ce va fi emis, se întocmeşte Ordinul de Prefect.
În cursul anului 2019, au fost elaborate și avizate pentru legalitate un număr de 437 ordine
ale prefectului, toate cu caracter individual.
6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină (număr plângeri adresate Comisiei de
disciplină)
În cursul anului 2019 Comisia de disciplină nu s-a întrunit, întrucât nu au existat sesizări
privind abateri ale personalului instituției.
În cursul anului 2019 Comisia de Disciplină pentru analizarea și propunerea modului de
soluționare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale
sesizate ca abateri disciplinare, constituită la nivelul județului Caraș-Severin, a realizat 2
cercetări administrative.
7. Activitatea desfășurată de Comisia Județeană de atribuire denumiri (număr întâlniri de
lucru, număr avize) – Nu a fost cazul
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8. Activitatea de Contencios administrativ (număr de acțiuni în instanța de contencios
administrativ)
Consilierii juridici ai instituției au întocmit documentaţia, respectiv au susţinut în instanţa de
contencios administrativ, 15 dosare.
D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu
1. Aplicarea legilor fondului funciar
- Număr ședințe fond funciar – 2 ședințe
- Număr hotărâri ale Comisiei de fond funciar – 10 hotărâri
- Număr ordine de proprietate emise de prefect – 154 ordine
- Număr titluri de proprietate emise – 16 titluri de proprietate
- Număr petiții soluționate – 59 petiții
2. Aplicarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989
A fost analizat și transmis la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților un dosar
cuprinzând dispoziția primarului și documentația depusă de persoanele îndreptățite, dosar
însoțit de referatul pentru certificarea legalității.
E. Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate
a. Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate (număr instituții)
La nivelul Instituţiei Prefectului se monitorizează, periodic, după caz, activitatea desfăşurată
de 49 instituţii/ unităţi.
Modalitate de lucru, periodicitatea colectării informaţiilor
În cursul anului 2019, au fost realizate 12 informări lunare privind activitatea desfăşurată de
către 31 servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale şi
companii de interes naţional din judeţul Caraş-Severin; au avut loc 20 întâlniri periodice de
lucru ale Conducerii Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin cu reprezentanţii
instituţiilor care fac parte din Colegiul Prefectural, pentru cunoaşterea activităţii derulate,
identificarea eventualelor probleme deosebite, modul de rezolvare a acestora precum şi
modalitatea de sprijin pentru soluţionare.
De asemenea au fost realizate:
- 12 rapoarte lunare privind activităţile desfăşurate 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 lunare privind situaţia controalelor efectuate de către serviciile publice
deconcentrate la agenţi economici;
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- 4 raportări trimestriale la Ministerul Afacerilor Interne – DGRIP privind acţiunile
desfăşurate, în domeniul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte
organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale.
Totodată, lunar au fost monitorizate activităţile Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Caraş-Severin referitoare la măsurile întreprinse în activitatea de control, la toate tipurile de
agenţi economici, precum și modul în care se recuperează arieratele bugetare rămase de
recuperat, cât şi ale Agenției pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin privind sinteza
activității referitoare la factorii de mediu.
Deficienţe constatate, măsuri propuse, informări adresate Prefectului
Urmare a întâlnirilor periodice de lucru ale conducerii Instituţiei Prefectului – Judeţul CaraşSeverin cu reprezentanţii instituţiilor care fac parte din Colegiul Prefectural au fost
comunicate 4 informări ale acestora, cu privire la: executarea de lucrări de ridicări de
coroană şi toaletare a arborilor din gabaritul de liberă trecere a drumurilor naţionale de către
instituţiile cu atribuţii în domeniu – 2; posibilitatea acordării unui sprijin financiar din partea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin pentru premierea sportivilor, antrenorilor şi echipelor din
judeţ care au avut rezultate deosebite în anul 2018 – 1; descoperirea unui schelet uman pe
şantierul unde se executau lucrările pentru proiectul de investiţie „Reabilitare, dotare şi
extindere Şcoală Generală Bozovici, judeţul Caraş-Severin”, eveniment în urma căruia au fost
oprite lucrările pe şantier de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Caraş-Severin care urma
să emită un nou aviz favorabil cu condiţia respectării prevederilor legale – 1.
Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Caraș-Severin a înaintat Prefectului o informare
referitoare la problemele cu care se confruntă în desfășurarea activității, iar pentru rezolvare
Instituția Prefectului a întocmit o adresă la Arhivele Naționale ale României și la
Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin în vederea acordării de sprijin pentru
rezolvarea problemelor.
Ca urmare a informărilor Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor CarașSeverin au fost transmise 2 adrese la 77 UAT-uri, în vederea identificării în regim de urgență
a terenurilor destinate neutralizării cadavrelor de animale în cazul aplicării măsurilor de
eradicare a pestei porcine africane.
b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind
execuția bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate
Cu privire la activitatea de examinare a bugetelor și a situațiilor financiare ale serviciilor
deconcentrate, au fost elaborate 4 adrese pentru solicitarea datei probabile de depunere a
situaţiilor financiare pentru avizare, o 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 16 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 8
avize pentru 8 proiecte de buget.
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1. Activitatea Colegiului Prefectural al județului Caraş-Severin
Numărul şedinţelor de lucru
În anul de referință s-au desfășurat un număr de 12 şedinţe de lucru ale Colegiului
Prefectural.
Numărul hotărârilor adoptate
Au fost adoptate 9 hotărâri, după cum urmează:
• 3 hotărâri de aprobare a unor programe, astfel: anual orientativ de dezvoltare
economică şi socială a judeţului Caraş-Severin, pentru anul 2019; de măsuri al
activităților care se vor desfășura pentru creșterea gradului de participare a
personalului cu funcții de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din
administrația publică locală la cursurile de pregătire desfășurate la Centrul Zonal de
Pregătire de Protecție Civilă – Craiova; privind tematicile de control al Comisariatului
Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș - Severin pentru trimestrul II 2019;
• 5 hotărâri de aprobare a unor planuri, respectiv: de activități al Gărzii Naționale de
Mediu, Comisariatului Județean Caraș-Severin pentru anul 2019; de măsuri pentru
prevenirea apariției Pestei Micilor Rumegătoare la nivelul Județului Caraș-Severin; de
măsuri privind organizarea acțiunilor de control desfășurate în comun cu organele de
poliție, Direcția Silvică Caraș-Severin, Garda Națională de Mediu, Comisariatul
Județean Caraș-Severin; privind aprobarea Planurilor operative de acţiune pe timpul
iernii 2019-2020 pe reţelele de drumuri din judeţul Caraş-Severin care sunt
administrate de DRDP Timişoara prin SDN Caransebeş şi Orşova; de măsuri anual
referitor la prevenirea consumului de droguri în mediul școlar preuniversitar la nivelul
județului Caraș-Severin anul școlar 2019-2020;
• o hotărâre privind verificarea situaţiei existente din punct de vedere al infrastructurii
şcolare, asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, asigurarea combustibilului necesar
încălzirii în perioada sezonului rece, starea microbuzelor şcolare, modul de asigurare
cu pază, deţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu, la nivelul unităţilor de
învăţământ preuniversitar pentru derularea în bune condiţii a procesului de învăţământ.
Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul prefectural și al
invitaților
La nivelul județului Caraș-Severin, fac parte din Colegiul Prefectural 29 de instituții cu statut
de membru, iar 20 instituţii/unităţi au statut de invitat permanent.
Numărul instituțiilor care au prezentat rapoarte de activitate sau informări, în cadrul
ședințelor de lucru ale Colegiului Prefectural
În cursul anului 2019 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 10 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:
protecţia consumatorilor; sănătate şi securitate în muncă; sport; starea economico-socială a
judeţului; domeniul financiar; integrare pe piaţa muncii; învăţământ; domeniul vamal;
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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.
Numărul informărilor adresate prefectului referitoare la modul de realizare al
măsurilor cuprinse în hotărârile Colegiului Prefectural
În cele 9 Hotărâri ale Colegiului Prefectural al Județului Caraș-Severin s-a prevăzut ca
instituțiile/unitățile care au atribuții pentru respectarea prevederilor hotărârilor susmenționate
să înainteze lunar stadiul realizării măsurilor cuprinse.
În cursul anului 2019 au fost înaintate 42 informări adresate Prefectului referitoare la modul
de realizare a măsurilor cuprinse în Hotărârile Colegiului Prefectural astfel: 4 informări cu
privire la Programul anual orientativ de dezvoltare economică şi socială a judeţului CaraşSeverin, pentru anul 2019; 9 informări privind modul de realizare a acțiunilor cuprinse în
Planul de activitate pe anul 2019 al Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatului Județean
Caraș-Severin; 8 informări privind stadiul de realizare al măsurilor cuprinse în Planul de
măsuri pentru prevenirea apariției Pestei Micilor Rumegătoare la nivelul Județului CarașSeverin; 8 informări privind activitățile desfășurate pentru creșterea gradului de participare a
personalului cu funcții de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din
administrația publică locală la cursurile de pregătire desfășurate la Centrul Zonal de Pregătire
de Protecție Civilă – Craiova; 4 informări privind stadiul de realizare al tematicilor de control
al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș - Severin pentru semestrul
II 2019; 2 rapoarte de control ca urmare a verificării situaţiei existente din punct de vedere al
infrastructurii şcolare, asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, asigurarea combustibilului
necesar încălzirii în perioada sezonului rece, starea microbuzelor şcolare, modul de asigurare
cu pază, deţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu, la nivelul unităţilor de învăţământ
preuniversitar pentru derularea în bune condiţii a procesului de învăţământ; 2 informări
privind modul de realizare a măsurilor referitore la prevenirea consumului de droguri în
mediul școlar preuniversitar la nivelul județului Caraș-Severin anul școlar 2019-2020 și 4
informări privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în Planurile operative de acţiune pe
timpul iernii 2019-2020 pe reţelele de drumuri din judeţul Caraş-Severin care sunt
administrate de DRDP Timişoara prin SDN Caransebeş şi Orşova, o informare privind
organizarea acțiunilor de control desfășurate în comun cu organele de poliție, Direcția Silvică
Caraș-Severin, Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Caraș-Severin.
2. Activitatea Comisiei de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin
Numărul ședințelor de lucru, tematică
Comisia de Dialog a județului și-a desfășurat activitatea în cadrul a 12 ședințe ordinare de
lucru conform „Programului şedinţelor Comisiei de Dialog Social a Județului Caraş-Severin,
în anul 2019”, program aprobat în cadrul şedinţei din luna decembrie 2018. Cu privire la
activitatea comisiei au fost efectuate 12 analize lunare și 2 semestriale. Temele abordate în
cadrul ședințelor au vizat aspecte legate de: implementarea Programului Național de vaccinare
la nivelul județului Caraș-Severin; modul de organizare și derulare a activității de
aprovizionare cu lemn de foc a populației, în special în mediul rural; aplicarea Legii
salarizării; rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat din județul Caraș-Severin;
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securitatea și sănătatea în relațiile de muncă; evoluția zonelor protejate de pe raza județului;
stadiul în care se află Legea prevenției fiscale; calitatea apei potabile în mediul public;
conformarea voluntară la plata obligațiilor fiscale și măsurile fiscale de executare silită
întreprinse în vederea recuperării arieratelor bugetare; modul de administrare a infrastructurii
rutiere; activitatea de formare profesională; activitatea de control desfășurată de către
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului Caraș-Severin pentru identificarea și
combaterea muncii nedeclarate; modul de acordare a drepturilor persoanelor persecutate
politic de dictatura instaurată în perioada 6 martie 1945; facilități oferite persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă cât și agenților economici în vederea stimulării ocupării forței de
muncă, teme care au fost dezbătute în baza propunerilor formulate de către instituţiile
membre şi reprezentanţii organizaţiilor patronale şi sindicale.
Numărul partenerilor sociali, membri ai Comisei de Dialog Social
Numărul partenerilor sociali membri ai Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin
este de 10.
3. Acţiuni de protest – număr, aspecte referitoare la gestionarea protestelor
În anul 2019 Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin nu a fost pichetată, dar la nivelul
judeţului au avut loc 4 acţiuni de protest în urma cărora s-au realizat următoarele informări la
MAI:
- informare privind acţiunile de protest spontane pe DN 57, prin marş auto,
desfăşurate de mai mulţi cetăţeni ai oraşului Oraviţa cu privire la starea necorespunzătoare a
drumului naţional;
- informare privind pichetarea sediului Primăriei municipiului Reşiţa de către
membrii Sindicatului Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Reşiţa şi al
Serviciilor Publice fără personalitate juridică, acţiuni prin care şi-au manifestat nemulţumirea
faţă de adoptarea de către Consiliul Local Reşiţa a unei hotărâri de diminuare a salariilor
angajaţilor cu 10%;
- informare privind protestul, neautorizat, în faţa sediului Instituţiei Prefectului –
Judeţul Caraş-Severin, protest la care au participat persoane din cadrul Asociaţiei Luptătorilor
în Revoluţia din Decembrie 1989 Caraş-Severin;
- informare privind protestul cetăţenilor din localităţile Măureni şi Şoşdea (Comuna
Măureni) în legătură cu serviciile oferite de E-Distribuţie Banat SA.
4. Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice al judeţului Caraş-Severin
Numărul ședințelor de lucru, tematică
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice (CCDCPPV)
al judeţului Caraş-Severin și-a desfășurat activitatea în cadrul a 12 ședințe ordinare, conform
„Programului şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice din Judeţul Caraş-Severin, în anul 2019”, program aprobat în cadrul
şedinţei din luna decembrie 2018. Tematicile discutate au fost diverse şi au vizat următoarele:
activitatea desfăşurată de către primăriile localităţilor urbane în domeniul asistenţei sociale
acordate persoanelor vârstnice; asigurarea protecţiei consumatorilor îndeosebi pentru
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persoanele vârstnice; modul de soluţionare a dosarelor de pensionare şi a cererilor de
recalculare; analiza dinamicii bolilor cronice; 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; asistenţa socială a
persoanelor dependente – dinamica consumului de droguri în comunitate; consecinţele
cultivării în România a plantelor modificate genetic; modul de prescriere, eliberare şi
decontare a medicamentelor gratuite şi compensate în tratamentul ambulatoriu; monitorizarea
calităţii apei potabile în mediul public, distribuite prin sistem centralizat şi prin instalaţii
individuale de folosinţă publică; investiţiile din judeţul Caraş-Severin pentru asigurarea
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare; măsurile luate pentru respectarea prevederilor
legale în domeniul protecţiei mediului; beneficiarii de venit minim garantat din rândul
persoanelor vârstnice; derularea Programelor Naţionale de Sănătate; acordarea serviciilor de
îngrijire social-medicale la domiciliul persoanelor vârstnice; acordarea dispozitivelor
medicale asiguraţilor; activităţile desfăşurate cu prilejul zilei de 01.Octombrie – Ziua
Internaţională a Persoanelor Vârstnice; indicatorii îmbătrânirii demografice a populaţiei
judeţului Caraş-Severin în perioada 1992-2018; evoluţia virozelor sezoniere – prevenţie şi
tratament etc.
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.
Numărul partenerilor sociali, membrii Comitetului consultativ
Numărul partenerilor sociali membri ai Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin
este de 7.
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 2018, trim. I, II și III 2019 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, respectiv Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei și Ministerului Afacerilor Interne.
Referitor la problemele semnalate pe linia serviciilor comunitare de utilităţi publice, în anul
2019 s-a participat, în calitate de invitaţi, la 3 întâlniri în care a fost preluat terenul din
Drumul Lupacului F.N. de către UAT Reşiţa de la SC Green Ecobauer SRL, respectiv la
şedinţa AGA (invitaţie transmisă de ADI „INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN”)
unde a fost discutată şi problema Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Lupac şi
eventualele soluţii pentru decongestionarea situaţiei la nivelul judeţului şi au fost întocmite 2
adrese cu privire la problema depozitării şi a transportului deşeurilor menajere la un deponeu
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autorizat de către SC Ionela SRL Moldova Nouă, respectiv de cunoaştere a situaţiei Centrului
de Management Integrat al Deşeurilor Lupac.
G. Managementul situaţiilor de urgenţă
1.Numărul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, s-a desfășurat o activitate susținută,
concretizată în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, care s-a
întrunit în cadrul a 16 ședințe, din care: 2 ordinare şi 14 extraordinare.
2.Numărul hotărârilor adoptate
În cadrul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin au fost
adoptate un număr de 20 hotărâri, astfel:
o 2 – 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, la nivelul judeţului CaraşSeverin; Planului de măsuri generale al CJSU pentru sezonul de iarnă 2019 –
2020;
o 12 – privind aprobarea rapoartelor de sinteză privind apărarea împotriva
inundaţiilor şi fenomenelor hidrometeorologice periculoase ce au afectat judeţul
Caraş-Severin în luna decembrie 2018 şi anul 2019, întocmite de către Grupul de
Suport Tehnic nr.I al CJSU Caraş-Severin;
o 2 – privind constituirea comisiei mixte de stabilire a măsurilor legale şi constatarea
efectelor alunecării de teren, respectiv de monitorizare a implementării măsurilor
propuse prin procesul-verbal cu constatările efectelor alunecărilor de teren produse
pe raza localităţii Verendin, comuna Luncaviţa;
o 1 – privind aprobarea inventarului actualizat al zonelor critice identificate pe
cursuri de apă, de pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, care necesită intervenţia
prin lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, în regim de urgenţă;
o 1 – privind aprobarea listei cu lucrările necesare în vederea eliminării pericolului
pentru siguranţa circulaţiei pe unele sectoare de drumuri naţionale din judeţul
Caraş-Severin;
o 2 – de aprobare a unor măsuri la nivelul judeţului Caraş-Severin, respectiv a UAT
Cornereva ca urmare a producerii unui incendiu de amploare la fondul forestier,
respectiv din domeniul protecţiei civile la nivelul judeţului Caraş-Severin.
3.Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situațiilor de urgență
Pe parcursul anului 2019 au fost emise de prefect, în calitate de preşedinte al Comitetului
Judeţean Caraş-Severin pentru Situaţii de Urgenţă, 17 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
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hidrometeorologice periculoase (ploi abundente, inundaţii, alunecări teren, scurgeri de pe
versanţi, etc.).
4.Planuri aprobate
Prefectul, în calitate de Preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă CaraşSeverin a aprobat / vizat: 6 planuri, 10 evaluări, un inventar, o listă, un exerciţiu, un
proces verbal, după cum urmează:
• Planuri, respectiv: anual de activităţi al CJSU – 2019; 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;
de măsuri pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă generate de incendii de
pădure şi vegetaţie uscată pe timpul verii, la nivelul judeţului Caraş-Severin; de măsuri
generale al CJSU pentru sezonul de iarnă 2019 – 2020; judeţean de răspuns la situaţii
de urgenţă nucleară sau radiologică Caraş-Severin – 2019; de pregătire în domeniul
situaţiilor de urgenţă în anul 2019;
• Evaluări ale antrenamentelor/exerciţiilor de transmitere a mesajelor de
înştiinţare/alarmare şi verificare a sistemului de alarmare publică, la nivelul judeţului
Caraş-Severin;
• Inventar actualizat al zonelor critice identificate pe cursuri de apă, de pe teritoriul
judeţului Caraş-Severin, care necesită intervenţia prin lucrări de apărare împotriva
inundaţiilor, în regim de urgenţă;
• Listă cu lucrările necesare în vederea eliminării pericolului pentru siguranţa circulaţiei
pe unele sectoare de drumuri naţionale din judeţul Caraş-Severin;
• Exerciţiu de cooperare pe linia managementului unor situaţii de urgenţă generate de
producerea unui incendiu de vegetaţie, cu propagare la fondul forestier aparţinând
Ocolului Silvic Berzasca;
• Proces verbal 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.
Număr evenimente gestionate, acţiuni întreprinse:
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 sau participarea la 6 şedinţe de lucru sau analiză, altele decât cele ale
CJSU, care au avut ca teme principale de discuţie: analizarea măsurilor necesare a fi
luate pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului în contextul sărbătorilor de
iarnă şi pe timpul sezonului rece 2019-2020; constatările comisiei mixte de stabilire
măsuri legale şi constatare efecte ale alunecării de teren produse pe raza localităţii
Verendin, comuna Luncaviţa; prezentarea şi aprobarea Planului judeţean de răspuns la
situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică; concepţia şi planul de desfăşurare al
Exerciţiului Naţional „ForFirEx 2019”; apariţia Pestei Porcine Africane la nivelul
judeţului Timiş; analizarea și stabilirea programului de deplasare a Comisiei mixte de
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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.
• Elaborarea a 20 adrese, având ca scop soluționarea unor probleme apărute în
activitatea legată de managementul situațiilor de urgență, astfel:
- 2 adrese cu privire la poluarea cu pulberi de steril de pe iazurile de decantare
Boşneag Extindere şi Tăuşani ale SC Moldomin SA Moldova Nouă;
- o adresă cu privire la plata sumelor către SC LCS TERRA COAL SRL privind
lucrările executate în perimetrul de exploatare Verendin;
- 2 adrese la TMK Reşiţa SA, referitoare la problemele apărute datorită condiţiilor
meteorologice pe calea ferată de pe ruta Reşiţa – Caransebeş şi în alimentarea cu energie
electrică a locului de consum Bloc Administrativ Timiş Trei Ape;
- 11 adrese prin care au fost transmise anexele cu incidentele şi deranjamentele
înregistrate în instalaţiile de distribuţie a energiei electrice de medie şi de joasă tensiune pe
fondul condiţiilor meteo deosebite;
- o adresă la Direcţia de Drumuri Judeţene Caraş-Severin, Secţiile „Drumuri
Naţionale” Caransebeş şi Orşova pentru asigurarea şi pregătirea materialelor antiderapante şi
a utilajelor pentru deszăpezire pe drumurile publice din judeţul Caraş-Severin.
- 2 adrese transmise la 2 UAT-uri (Ocna de Fier şi Dognecea) cu prezentare
concluziilor și măsurilor luate de către Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin referitoare
la modul in care au fost efectuate lucrările de deszapezire a drumurilor județene DJ 586 și DJ
586A pe tronsonul Bocșa-Dognecea și Bocșa-Ocna de Fier;
- o adresă la Primăria comunei Târnova referitoare la solicitarea Inspectoratului
pentru Situații de Urgență ”Semenic” a Județului Caraș-Severin de verificare și luare a
măsurilor privind o iminentă alunecare de teren la dealul din dreptul caselor cu nr.86 și nr.86B
din Târnova, județul Caraș-Severin.
Participarea la efectuarea acţiunilor de control în domeniul situaţiilor de urgenţă
Pe linia situațiilor de urgență au fost efectuate 56 de acțiuni de control, la nivelul a 42 unităţi
administrativ-teritoriale cu privire la evaluarea pagubelor produse urmare a fenomenelor
hidrometeorologice din anul 2019 (ploi abundente, inundaţii, alunecări teren, scurgeri de pe
versanţi, etc.); verificarea existenţei Rapoartelor operative întocmite pe timpul producerii
fenomenelor hidrometeorologice, conform Anexei nr.8 precum şi a Evaluărilor finale
efectuate la nivelul CLSU, conform Anexei nr.9 la Ordinul comun nr. 1422/192/2012,
respectiv conform Anexei nr.8 la Ordinul comun nr.459/78/2019.
Totodată, din cele 42 UAT-uri la nivelul cărora au fost efectuate controale la 2 UAT-uri
(Reşiţa, Cornereva) comisiile au întocmit câte 4 procese-verbale, la 2 UAT-uri (Oraviţa,
Târnova) câte 3, la 5 UAT-uri (Buchin, Caransebeş, Berzasca, Slatina Timiş, Zăvoi) câte 2,
iar la 33 UAT-uri (Berlişte, Ciuchici, Băile Herculane, Copăcele, Moldova Nouă, Oţelu Roşu,
Armeniş, Bolvaşniţa, Bucoşniţa, Caraşova, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Constantin
Daicoviciu, Glimboca, Goruia, Lăpuşnicu Mare, Marga, Naidăş, Obreja, Ramna, Sacu, Sasca
Montană, Şopotu Nou, Turnu Ruieni, Zorlenţu Mare, Fârliug, Brebu, Ticvaniu Mare, Doclin,
Păltiniş, Teregova, Măureni) câte unul.
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De asemenea au fost efectuate acțiuni de verificare/îndrumare cu privire la măsurile
întreprinse de autoritățile administrației publice în număr total de 138, din care:
- 27 adrese de comunicare a planificărilor/replanificărilor Vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean / primarilor/ viceprimarilor / secretarilor / şefilor centrelor operative de
la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor / reprezentanţii serviciilor deconcentrate pentru
participare la cursurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019, organizate
la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de urgenţă
Ciolpani şi la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Craiova;
- o adresă la MAI – DGRIP cu privire la pregătirea pentru sezonul de iarnă 20192020, referitoare la 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, cele 77 unităţi administrativ-teritoriale şi prestatorii de
servicii de deszăpezire cu care se află în relaţii contractuale la nivelul judeţului Caraş-Severin;
- 4 situaţii cu privire la actualizarea datelor referitoare la pregătirea pentru sezonul de
iarnă 2019-2020, referitoare la 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, cele 77 unităţi administrativ-teritoriale şi
prestatorii de servicii de deszăpezire cu care se află în relaţii contractuale la nivelul judeţului
Caraş-Severin;
- 9 adrese la 77 UAT-uri referitoare la: centralizarea 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 2019-2020; 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; unele
deficienţe din domeniul situaţiilor de urgenţă, măsurile necesare în caz de temperaturi
ridicate; măsurile ce trebuie luate pentru evitarea producerii unor eventuale situaţii deosebite
datorită căderii unor cantităţi de precipitaţii, topirii zăpezii şi prezenţei fenomenului de
dezgheţ;
- 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, 2019 şi pentru care s-au alocat fonduri prin Hotărâri de Guvern;
- 6 rapoarte privind modul de folosire a sumelor alocate din Fondul de intervenţie la
dispoziţia Guvernului, unităţilor administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale
produse de inundaţii pentru pagubele produse: în anul 2016 şi pentru care s-au alocat fonduri
prin HGR nr.468/2016, HGR nr.752/20016 şi HGR nr.975/2016; în anul 2017 şi pentru care
au fost alocate fonduri prin HGR nr.673/2017; în anul 2018 şi pentru care s-au alocat fonduri
prin HGR nr.514/2018 şi HGR nr.563/2018.
- 68 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;
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- 9 adrese referitoare la organizarea la nivelul județului Caraș-Severin a acțiunii de
verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare
împotriva inundațiilor, de pe râurile interioare şi de la Dunăre, indiferent de deţinător, în anul
2019, conform celor comunicate de către Ministerul Apelor şi Pădurilor (77 UAT-uri, CJ CS,
SGA, ABA Banat TMK Hydroenergy Power Reșița, SPEEH Hidroelectrica - Hidroelectrica
Hațeg, ANIF - Filiala CS, ISU ”Semenic” CS, Direcția Silvică CS și Garda Forestieră CS);
- o adresă de comunicare la 12 UAT-uri (Reşiţa, Caransebeş, Bocşa, Armeniş,
Berzovia, Bozovici, Dognecea, Iablaniţa, Mehadia, Ramna, Socol, Teregova) 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.
- 4 adrese la 77 UAT-uri şi instituţiile cu atribuţii în domeniu cu privire la măsurile şi
acţiunile privind distribuţia energiei electrice ce trebuie întreprinse în sezonul rece; pentru
creşterea siguranţei în exploatarea reţelelor electrice, asigurarea continuităţii în alimentarea cu
energie electrică, reducerea timpilor de întrerupere şi pentru diminuarea disconfortului
consumatorilor; pentru comunicare date contact pentru toate activităţile tehnice aferente
distribuţiei de energie electrică;
- 3 adrese cu privire la: Exerciţiul Naţional „ForFirEx 2019” desfăşurat în judeţul
Caraş-Severin în perioada 23 – 27.09.2019; la desfăşurarea unui exerciţiu de simulare de
viitură pe râul Bârzava în perioada 24 – 28.06.2019;
- 2 adrese cu privire la datele de contact 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
Totodată, au fost transmise 66 informări cu privire la principalele probleme identificate,
astfel:
- 64 informări săptămânale privind problemele deosebite precum şi cele referitoare la
unele situaţii de urgenţă înregistrate la nivelul judeţului Caraş-Severin transmise la MAIDGRIP şi DSU;
- o adresă la MAI – Direcţia Generală Juridică referitoare la Interpelarea Senatorului
USR de Cluj Mihai Goţiu, cu privire la incendiul de pădure din zona montană Cornereva
(Parc Naţional Domogled – Valea Cernei);
- o adresă la MAI – DGRIP cu transmiterea machetelor de raportare a pagubelor
înregistrate, inclusiv a cheltuielilor de urgenţă efectuate pentru intervenţie, recuperare şi
reabilitare, în anul 2019 la nivelul judeţului Caraş-Severin în valoare totală de 11.036,5914
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, pentru perioada mai – iunie 2019, fiind afectate 36 UAT-uri (Reşiţa, Caransebeş,
Moldova Nouă, Oraviţa, Oţelu Roşu, Armeniş, Berzasca, Bolvaşniţa, Buchin, Bucoşniţa,
Caraşova, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Constantin Daicoviciu, Copăcele,
Cornereva, Doclin, Glimboca, Goruia, Lăpuşnicu Mare, Marga, Măureni, Naidăş, Obreja,
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Păltiniş, Ramna, Sasca Montană, Slatina Timiş, Şopotu Nou, Târnova, Ticvaniu Mare,
Teregova, Turnu Ruieni, Zăvoi, Zorlenţu Mare);
Alte activităţi pe linia situaţiilor de urgenţă 68 adrese şi rapoarte, astfel:
- 34 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; transmiterea Hotărârilor adoptate în cadrul şedinţelor CJSU Caraş-Severin
precum şi 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, etc.) înregistrate în 2019;
- 12 adrese de convocare la şedinţele CJSU Caraş-Severin a membrilor Comitetului
precum şi de invitare a primarilor unităţilor administrativ-teritoriale în calitate de Preşedinţi ai
Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă respectiv a membrilor Comisiei mixte de stabilire
a măsurilor legale şi de constatare a efectelor alunecării de teren produse pe raza localităţii
Verendin, comuna Luncaviţa, comisie constituită prin Hotărârea CJSU nr.6/2019;
- 17 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;
- o 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 CaraşSeverin, Garda Forestieră Judeţeană Caraş-Severin şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
- o adresă la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin de transmitere a
datelor privind localităţile afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din anii
2017 şi 2018.
- o adresă la MAI cu privire la numărul existent de urşi şi eventualele
evenimente/situaţii apărute în cursul anului 2019 la nivelul judeţului Caraş-Severin, generate
de urşi.
- un raport cu spaţiile de cazare pentru persoanele fără adăpost şi a celor surprinse în
trafic sau afectate de fenomenele meteorologice periculoase în sezonul rece 2019-2020
identificate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin;
- o adresă de transmitere a situaţiei centralizate cu spaţiile de cazare pentru persoanele
fără adăpost şi a celor surprinse în trafic sau afectate de fenomenele meteorologice
periculoase în sezonul rece 2019-2020 identificate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
din judeţ, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” şi Serviciului Judeţean de
Ambulanţă Caraş-Severin.
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H. Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea ordinii publice
Modalitatea în care prefectul a reglementat activitatea, instituțiile stabilite a conlucra,
rezultate.
La nivelul Judeţului Caraş-Severin, săptămânal au fost organizate întâlniri de lucru ale
prefectului cu structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul de
Poliţie Judeţean, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl.bg. Vasile Zorzor”, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră).
Au fost elaborate 2 adrese privind transmiterea datelor referitoare la monitorizarea Strategiei
Naţionale de Ordine şi Siguranţă Publică, pentru semestrul II 2018 și pentru semestrul I 2019.
Au fost elaborate 3 adrese cu privire la măsurile ce revin structurilor Ministerului Afacerilor
Interne pentru asigurarea ordinii și siguranței publice și creșterea gradului de siguranță a
cetățeanului, astfel:
- o adresă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
„Gl.bg. Vasile Zorzor”, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”, Centrul de
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Centrul Regional Timișoara al Agenției Naționale
Împotriva Traficului de Persoane de transmitere a ”Planului de măsuri pentru adaptarea, în
plan operațional, a măsurilor din competența structurilor Ministerului Afacerilor Interne,
pentru eficientizarea modului de gestionare a evenimentelor cu impact în planul ordinii și
siguranței publice, în perioada octombrie-decembrie 2019;
- o adresă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
„Gl.bg. Vasile Zorzor”, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”, Serviciul
Teritorial al Poliției de Frontieră, Unitatea Specială de Aviație Caransebeș de transmitere a
”Planului general de măsuri pentru creșterea gradului de siguranță a cetățeanului în contextul
sărbătorilor de iarnă și pe timpul sezonului rece 2019-2020”, în vederea luării măsurilor
specifice, conform competențelor;
- o adresă la Ministerul Afacerilor Interne de transmitere a Informarii/Raportului
cu rezultatele şi măsurile dispuse ca urmare a analizei privind principalele riscuri şi
vulnerabilităţi existente la nivelul Judeţului Caraş-severin cu privire ordinea publică şi
creşterea gradului de siguranţă în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ
preuniversitar.
Relația cu minoritățile naționale
1.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 2019 referitor la implementarea
Planului județean de măsuri privind incluziunea minorității rome la nivelul județului CarașSeverin; aspecte legate de monitorizarea și evaluarea activității celor 6 mediatori sanitari
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comunitari și prezentarea rapoartelor de activitate a mediatorilor 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.
Planul de acțiuni pentru anul 2019, aferent Strategiei județene de incluziune a cetățenilor
români aparținând minorității romilor are 31 obiective, 145 acțiuni.
Totodată, au fost realizate 2 monitorizări ale Strategiei județene de incluziune a
cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2015-2020. Astfel, la
nivelul Serviciului Afaceri Europene, Relații Publice și Comunicare prin BJR au fost
monitorizate acțiunile din plan aferente semestrului II 2018, respectiv semestrului I 2019.
Au fost organizate 6 deplasări în comunitățile de romi din localitățile Reșița, Caransebeș,
Bocșa, Oravița, Moldova Nouă, având ca teme probleme de igienă și sănătate publică,
prevenirea abandonului şcolar. La aceste întâlniri au participat ONG - urile care se ocupă de
romi, administrația publică locală, instituții publice, dar și diferiți lideri romi din comunitățile
respective. Cu această ocazie au fost semnalate problemele cu care se confruntă minoritatea
romă din localitățile respective, unele dintre acestea fiind remediate. Au fost înaintate un
număr de 6 informări către prefect cu privire la deplasările care au avut loc în comunitățile de
romi vizitate.
Au fost întreprinse mai multe activități și anume: demersuri la instituțile abilitate pentru o
posibilă angajare a unui mediator sanitar la Bocşa, o adresă la UAT-uri și ONG-uri care se
ocupă de situaţia romilor, referitor la organizarea un seminar regional în cadrul apelurilor de
propuneri de proiecte ”Dezvoltare locală” și ”Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”
finanțat de Fondul Român de Dezvoltare Socială; a fost actualizată baza de date privind
situația personalului de etnie romă din cadrul instituțiilor publice și transmisă la Ministerul
Fondurilor Europene, Agenția Națională pentru Romi și Ministerul Afacerilor Interne, a fost
completat un chestionar cu privire la supraviețuitorii romi ai Holocaustului și la vârstnicii
romi (născuți înainte de 1945) și transmis la Institutul Național pentru Studierea
Holocaustului din România ,,Elie Wiesel”.
În cadrul ședințelor Grupului de Lucru Mixt pentru Romi au fost prezentate și dezbătute
următoarele teme: stadiul proiectului ,,Soluții pentru așezările informale din România - 70 de
familii în Reșița, peste 60.000 la nivel național (Primăria Municipiului Reșița), activitatea
desfășurată de Asociația HUMANITAS, în comunitatea de romi din Reșița, înregistrarea
absolvenților promoția 2019 în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă
Caraş-Severin (Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin),
monitorizarea și evaluarea activității mediatorilor sanitari pe anul 2019 și modalitățile de
angajare a acestora, raportul de activitate pe perioada 01.01. 2018-31.12.2018 a mediatorilor
sanitari pentru romi din județul Caraș-Severin (6 mediatori sanitari), situația învățământului
(rata de promovare, abandon școlar, etc), unde frecventează elevii de minoritate romă din
județ pe perioada septembrie 2018 – iulie 2019, raportul de activitate pe perioada septembrie
2018 – iulie 2019 al profesorilor de limba romani din județul Caraș-Severin, raportul de
activitate pe perioada septembrie 2018 – iulie 2019 al mediatorilor școlari pentru romi din
județul Caraș-Severin, proiectul ,,Și eu mă implic, Contez!”, program de finanțare și creșterea
incluziunii și abilitarea romilor .
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S-a colaborat permanent cu Agenția Națională a Romilor, care a solicitat 12 raportări lunare
de monitorizare a strategiei precum și alte 4 situații referitoare la: atribuțiile expertului pentru
romi de la nivelul instituției, baza de date privind resursa umană pentru romi (mediatorii
sanitari, mediatori școlari , profesori de limba romani, expert romi), monitorizare și evaluare
măsuri din domeniul educației - Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor
români aparținând minorității rome, pentru perioada 2015-2020.
S-a răspuns la un număr de 4 adrese formulate de Ministerul Afacerilor Interne cu privire la
informații privind programele de pregătire în domeniul combaterii discriminării romilor.
De asemenea, au mai fost trimise adrese la Departamentul pentru Relații Interetnice și s-a dat
curs solicitării Consiliului Superior al Magistraturii, pe diferite teme legate de situația
comunităților de 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, în cadrul
căruia a fost vizitată comunitatea de romi din cartierul Câlnic. Tot în luna decembrie, expertul
pentru problemele romilor din cadrul instituției a participat la 3 evenimente care aveau ca
temă problematica romă, organizate de către Agenția Națională pentru Romi.
Pe parcursul anului 2019 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.
Statistic în județul Caraș-Severin sunt 7272 de romi din care 3096 locuiesc în mediul urban și
4176 în mediul rural.
2.Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. Identificarea problemelor și
implicarea în rezolvarea acestora
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 UATurile 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 %
39

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
fost elaborate 2 note de informare către conducerea instituției prin care se prezintă situația
învățământului în limbile minorităților naționale.
Totodată, au fost trimise 2 adrese cu privire la informaţii privind toate formele de învăţământ
în limba minorităţilor naţionale, au fost elaborate 2 analize ale situației de învăţământ în
limba minorităţilor naţionale din județ, 2 note de informare către prefect referitor la situația
de învăţământ în limba minorităţilor naţionale din județ și s-a răspuns la adresa Ministerului
Afacerilor Externe, prin care s-au solicitat date privind minoritatea ucraineană din judeţ.
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
Numărul întâlnirilor de lucru și periodicitatea lor
În cursul anului 2019 au avut loc 4 întâlniri de lucru, astfel:
- 2 şedinţe de analiză trimestriale privind modul în care este asigurată protecţia
unităţilor de învăţământ la care au participat reprezentanţii 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, autorităţi ale administraţiei
publice locale;
- o şedinţă de analiză privind modul în care este asigurată protecţia unităţilor de
învăţământ şi pregătirea corespunzătoare a anului şcolar 2019-2020 cu participarea
Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „Gl.bg.Vasile
Zorzor”, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”, Inspectoratului Şcolar
Judeţean, Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog, Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin, Direcţiei Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin, Comisariatului Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin, precum şi a directorilor unităţilor de învăţământ
preuniversitar din judeţ;
- o şedinţă de analiză cu privire la începerea noului an școlar 2019-2020, la care au
participat reprezentanţii: Consiliului Județean Caraș-Severin, Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „Gl. Bg.
Vasile Zorzor” Caraş-Severin, Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor
Caraş-Severin, Direcției de Sănătate Publică a Județului Caraș-Severin, Direcţiei Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin, Centrului de Prevenire şi
Consiliere Antidrog Caraş-Severin şi 16 persoane din partea unităţilor administrativteritoriale.
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Planuri aprobate
A fost actualizat şi aprobat „Planul teritorial comun de acţiune la nivelul judeţului CaraşSeverin pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi a personalului didactic şi
prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ
preuniversitar”, realizat în colaborare, de către reprezentanţii: Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Caraş-Severin, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „Gl. Bg. Vasile Zorzor” CaraşSeverin, Consiliului Județean Caraș-Severin, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin şi
Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, plan ce a fost transmis la cele 77 UAT – uri în
vederea analizării oportunităţii întocmirii unor planuri la nivel local.
Alte activităţi legate de unităţile de învăţământ preuniversitar
În vederea creșterii siguranței în unitățile de învățământ au fost efectuate, pe parcursul anului
2019, o serie de activități, după cum urmează:
- 3 analize a 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 2018-2019,
privind activităţile desfăşurate în anul şcolar 2018-2019, privind activităţile derulate pentru
desfăşurarea în bune condiţii a anului şcolar 2019-2020;
- 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;
- o adresă la 77 UAT-uri referitoare măsurile necesar a fi luate pentru derularea în
bune condiţii a anului şcolar 2019-2020;
- o adresă la MAI – DGRIP cu propunere de modificare a Planului Naţional Comun de
Acţiune (PNCA) pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi a personalului didactic şi
prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ
preuniversitar;
- 3 adrese la MAI – DGRIP pentru transmiterea următoarelor situaţii: „Macheta
privind situaţia autorizării (ISU şi ASF) clădirilor aflate în baza materială a unităţilor de
învăţământ”; „Machetă detaliere lipsă autorizaţie ASF la nivelul judeţului Caraş-Severin” şi
„Tabelul – anexă completat cu date la nivelul judeţului Caraş-Severin”.
- 3 adrese UAT-uri cu privire la dispunerea măsurilor legale pentru ca unităţile de
învăţământ să deţină aviz/autorizaţie de securitate la incendiu, respectiv autorizaţii sanitare de
funcţionare;
Prin Ordin al Prefectului au fost constituite Comisii mixte de verificare a unităţilor de
învăţământ care nu deţin Autorizaţie Sanitară de Funcţionare (ASF) la nivelul judeţului CaraşSeverin.
Activităţile de verificare s-au derulat în perioada 19.09.2019 – 24.09.2019 la nivelul a
20 unităţi de învăţământ preuniversitar, iar la finalul acţiunii a fost elaborat un raport final cu
privire la concluziile controalelor efectuate de către comisiile mixte de verificare a unităţilor
de învăţământ care nu deţin ASF.
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2. 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, aferent anului 2019, pentru Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi cele 77
unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului. Datele referitoare la numărul maxim de posturi
s-au transmis şi Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice CaraşSeverin, precum și Serviciului Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative
și Contenciosul Administrativ din cadrul Instituției Prefectului .
În conformitate cu art. III, alin. (10) din OUG 63/2010 s-a solicitat, trimestrial, Consiliului
Judeţean Caraş-Severin şi celor 77 UAT-uri din judeţ o situaţie cu numărul de personal ocupat
la finele fiecărui trimestru, 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/neîncadrării UAT în numărul maxim de posturi calculat.
În baza aceluiași act normativ, s-a recalculat numărul de posturi pentru 6 UAT, ca urmare a
finalizării implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile (s-a
redus) şi pentru o UAT, ca urmare a începerii implementării unor proiecte finanţate din
fonduri externe nerambursabile (s-a adăugat). De asemenea, la 3 UAT au fost operate
modificări în ceea ce privește numărul maxim de posturi, ca urmare a înființării serviciului de
poliție locală (o UAT), a finalizării implementării unor proiecte care prevăd ca indicator de
rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi - adăugate
posturi (o UAT), precum și ca urmare a înființării serviciului public de evidenșă a persoanelor
(o UAT).
De asemenea, în baza OUG nr. 63/2010 au mai fost realizate:
- o solicitare a unui punct de vedere la MDRAP, referitor la punctul 5 din Anexa la
OUG nr. 63/2010 (calcul posturi șofer microbuz școlar);
- 3 adrese, către 3 UAT, pentru comunicarea unor informații referitoare la modalitatea
de aplicare a OUG nr. 63/2010.
3. 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
Au fost elaborate 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 2019, potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
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4. Aplicarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023
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, completată cu modificări. Componența
comisiei a fost actualizată în baza Ordinului Prefectului nr.144/6.02.2019 și reactualizată în
baza Ordinului Prefectului nr.153/1.03.2019.
Comisia s-a reunit pe parcursul anului 2019 în 2 întâlniri de lucru, ale căror tematici au vizat:
soluționarea unor sesizări de la câteva unități de învățământ de pe zona Reșița-Bocșa, care au
anunțat faptul că distribuția nu se face conform graficului de livrare și că au fost găsite
produse neconforme; semnarea contractelor subsecvente; necesitatea organizării de
Inspectoratul Școlar împreună cu Consiliul Județean Caraș-Severin a unei întâlniri cu
directorii unităților de învățământ din județ, în vederea soluționării unor aspecte concrete
legate de aplicarea Programului pentru școli; soluționarea aspectelor legate de numărul de
elevi beneficiari ai programului, atât pe fiecare structură, cât și pe unitate de învățământ;
organizarea de Inspectoratul Școlar Caraș-Severin împreună cu Consiliul Județean CarașSeverin a unor activități educative practice, activități prevăzute la art.4 lit. b) din HG
nr.640/2017, modificată cu completări, conform unei planificări stabilite de comun acord cu
conducerile unităților de învățământ (pentru preșcolarii și elevii care nu au participat la
activitățile practice au fost derulate ore de educație pentru sănătate având ca tematică
beneficiile consumului de fructe proaspete); stadiul demersurilor privind achizițiile de fructe
și notificare pentru toți furnizorii de a însoți marfa de avize și solicitare sprijin de la directorii
unităților de învățământ; calendar activități elevi în contextul derulării măsurilor educative;
situația raportărilor lunare și trimestriale în urma controalelor efectuate de instituțiile abilitate;
demararea procedurii de achiziție pentru anul școlar 2019-2020; activitatea derulată de
Consiliul Județean Caraș-Severin, întâlniri cu furnizorii, termene stabilite și stadiul licitației;
situația controalelor lunare; informare privind modul de derulare a Programului pentru școli al
României în perioada 2017-2023 din perspectiva Inspectoratului Școlar Județean CarașSeverin.
De asemenea, au mai fost desfăşurate următoarele activităţi:
• Au fost elaborate 12 comunicate de presă pentru informarea publicului larg;
• Au fost realizate 12 raportări lunare către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale;
• Pentru monitorizarea controalelor pe linie sanitar-veterinară și pe linie igienicosanitară au fost transmise 4 informări trimestriale către Ministerul Afacerilor
Interne;
• La nivelul anului 2019 au fost efectuate 118 de controale la nivelul unităților de
învățământ și 9 controale la nivelul a trei producători/distribuitori. Controalele au
vizat în principal: graficul de distribuție, condițiile privind mijloacele de transport și
condițiile de depozitare; verificarea condițiilor generale de igienă și întreținere a
unității; respectarea programului de autocontrol și calitatea produselor fabricate;
trasabilitatea materiei prime și a produselor auxiliare utilizate în fabricarea cornului;
verificarea modului de combatere a dăunătorilor; verificarea echipamentului de
protecție deținut de personalul lucrător și a documentelor care dovedesc starea de
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sănătate a acestuia. În perioada monitorizată au fost aplicate 10 sancțiuni
contravenționale cu amendă, 7 avertismente și 2 recomandări pentru unitățile de
învățământ, urmate de 9 recontroale.
• Pentru implementarea măsurilor educative pentru anul școlar 2019-2020, 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 zile tematice dedicate consumului de fructe și legume sau de
activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și
extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național,
inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale
Educație pentru sănătate. Unitățile școlare care au implementat măsurile educative în
luna iunie 2019 sunt următoarele: Liceul ,,Hercules” Băile Herculane, Liceul
Tehnologic ,,Sf Dimitrie” Teregova, Școala Gimnazială nr.1 Oțelu Roșu, Liceul
,,Mathias Hammer” Anina.
• Au fost elaborate 6 adrese, din care 2 adrese către Consiliul Județean Caraș-Severin și
4 adrese către serviciile publice deconcentrate legate de aplicarea prevederilor HG
640/2017, modificată cu completări, precum și o intervenție în 23.10.2019 în cadrul
videoconferinței lunare cu UAT din județul Caraș-Severin pentru aplicarea
prevederilor HG nr.640/2017 modificată cu completări, în vederea implicării
primăriilor în buna derulare a programului în plan local.
În ceea ce privește Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii
și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat au fost transmise 5 adrese
Primăriei Comunei Vrani în calitate de beneficiară a prevederilor 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, din care o adresă a vizat aplicarea prevederilor HG
nr.53/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.97/09.11.2018. Au
fost primite 4 raportări trimestriale din partea Primăriei Comunei Vrani, care au relevat că
un număr de 127 de elevi au beneficiat de masa caldă, prin intermediul furnizorului SC
CONDOR EXE Oravița. Programul s-a derulat conform unui grafic de distribuție stabilit de
luni până vineri, de la ora 11.00. Datele raportate de Primăria Vrani au fost cuprinse în
raportările trimestriale către Ministerul Afacerilor Interne.
J. Alte activități
1.Participarea la efectuarea acțiunilor de control ce i-au fost solicitate prefectului de către
ministere sau alte instituții ale administrației centrale
Registre Agricole
La solicitarea Ministerului Afacerilor Interne referitoare la stadiul de implementare și
realizare a măsurilor ce se impun în vederea respectării prevederilor legale (art.7 alin.(1) din
Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările
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ulterioare), ce revin Instituției Prefectului cu privire la întocmirea și ținerea evidenței
Registrului Agricol la nivelul Judeţului Caraș-Severin au fost realizate următoarele:
- a fost elaborat un Ordin de Prefect privind constituirea comisiilor mixte de
îndrumare și control privind întocmirea și ținerea la zi a Registrului agricol la nivelul
unităților administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin;
- au fost întocmite 32 note de control la UAT-urile: Reșița, Caransebeș, Bocșa,
Oțelu Roșu, Băuțar, Berzovia, Bolvașnița, Brebu, Buchin, Ciudanovița, Doclin, Dognecea,
Ezeriș, Forotic, Glimboca, Goruia, Grădinari, Lupac, Marga, Măureni, Obreja, Ocna de Fier,
Pojejena, Răcășdia, Rusca Montană, Sacu, Slatina Timiș, Socol, Ticvaniu Mare, Târnova,
Zăvoi, Zorlențu Mare, stabilindu-se măsuri pentru deficiențele constatate şi termene de
remediere ale acestora, din care 17 note de control au fost întocmite de către Serviciul
Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate;
- au fost transmise 3 adrese, din care: 2 adrese la 77 UAT-uri, referitoare la modul de
completare și actualizare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 și comunicarea
Ordinului de Prefect privind constituirea comisiilor mixte de îndrumare și control privind
întocmirea și ținerea la zi a Registrului agricol la nivelul unităților administrativ-teritoriale din
județul Caraș-Severin și o adresă la MAI-DGRIP cu privire la măsurile întreprinse la nivelul
județului Caraș-Severin;
- a fost elaborat un raport privind stadiul implementării și realizării măsurilor ce se
impun în vederea respectării prevederilor legale (art.7 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.
28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare), ce revin
Instituției Prefectului cu privire la întocmirea și ținerea evidenței Registrului Agricol la
nivelul Judeţului Caraş-Severin, în anul 2019.
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
La solicitarea Ministerul Apelor şi Pădurilor de derulare a unor acţiuni 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, s-a constituit o comisie de
verificare prin Ordin al Prefectului.
Începând cu data de 13.03.2019 și până în data de 03.04.2019, comisia de verificare a
desfăşurat activităţi pe teritoriul a 12 UAT-uri din județul Caraș-Severin.
La finalul activităţii a fost întocmit procesul verbal 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, ce a fost aprobat de
prefectul județului Caraș-Severin în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin.
Desfăşurarea în sistem integrat a unor campanii de informare şi prevenire în unităţile
de învăţământ şi zonele adiacente începând cu data de 07.09.2019
La solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Ordin al Prefectului s-a constituit un Grup
de lucru pentru desfășurarea unor campanii de informare și prevenire în unitățile de
învățământ și în zonele adiacente acestora, la nivelul judeţului Caraş-Severin.
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Începând cu data de 07.09.2019, timp de două săptămâni, în cadrul campaniei de informare
pentru prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor în unitățile de învățământ de
pe raza județului și zonele adiacente acestora, în cadrul campaniei „#10 pentru Siguranță!”,
structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, sub egida Instituției Prefectului –
Județul Caraş-Severin, au desfăşurat activităţi, în sistem integrat la nivelul a 34 unităţi de
învăţământ preuniversitar.
La finalul activităţii a fost întocmit un raport al Grupului de Lucru constituit prin Ordinul
Prefectului nr. 326/2019, cu modificările şi completările ulterioare, privind activitățile
desfășurate în cadrul campaniilor de informare și prevenire în unitățile de învățământ și în
zonele adiacente acestora la nivelul județului Caraș-Severin, raport ce a fost prezentat în
cadrul şedinţei Colegiului Prefectural din data de 01.10.2019.
2.Acțiunile pentru urmărirea aplicării Programului de Guvernare la nivelul județului
Referitor la monitorizarea implementării Programului de Guvernare au fost realizate 5
lucrări, respectiv:
- „Programul anual orientativ de dezvoltare economico-socială a Judeţului CaraşSeverin pentru anul 2019” însoţit de „Planul anual de acţiuni, aferent anului 2019, pentru
realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, la nivelul Judeţului CaraşSeverin”;
- „Raportul privind starea economico-socială a Judeţului Caraş-Severin pentru anul
2018” însoţit de „Stadiul de implementare a Planului anual de acţiuni pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, pentru anul 2018, la nivelul Judeţului
Caraş-Severin”;
- „Stadiul de implementare a Planului anual de acţiuni pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de Guvernare, la nivelul Judeţului Caraş-Severin” 3 rapoarte trimestrul I, II şi III 2019.
Număr actori implicaţi în aplicarea Programului de Guvernare
47 instituții au fost implicate în implementarea „Programului anual orientativ de dezvoltare
economico-socială a Judeţului Caraş-Severin pentru anul 2019”.
Numărul acţiunilor cuprinse în Planul de acţiuni pentru aplicarea Programului de
Guvernare
1.232 acțiuni au fost cuprinse în „Planului anual de acţiuni, aferent anului 2019, pentru
realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, la nivelul Judeţului
Caraş-Severin”.
La solicitarea Ministerului Afacerilor Interne au mai fost realizate 3 lucrări:
- „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 II 2018”;
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- „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 2019”;
- „Raport anual privind starea economico-socială a județului Caraș-Severin, pentru
anul 2018, comparativ cu anul precedent”.
Alte activităţi desfăşurate ca urmare a implementării Programului de Guvernare
Întocmirea proiectelor de hotărâri de guvern și înaintarea acestora la Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), respectiv Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA):
a) În perioada de referință au fost iniţiate 20 proiecte de Hotărâri de Guvern, care au fost
transmise MDRAP, respectiv MLPDA:
- 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;
- un proiect pentru alocare sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 pentru oraşul Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin;
- 7 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);
- 4 proiecte privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Caraş-Severin (în vederea
înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de fenomene hidrometeorologice
periculoase în perioadele: 14.12.2018 – 01.03.2019; 26.04. – 08.05.2019; 15.05. –
28.06.2019; 13 – 14.07.2019);
- 2 proiecte pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu
compensare, a terenului în suprafaţă de 23,0566 ha proprietate publică a statului în vederea
realizării obiectivului „Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”;
- 4 proiecte privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, pentru judeţul Caraş-Severin.
b) Urmare a transmiterii de către Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin a
proiectelor de Hotărâri de Guvern, în anul 2019:
➢ au fost adoptate 4 Hotărâri de Guvern privind alocarea unor sume judeţului
Caraş-Severin, astfel:
- prin H.G.R. nr.698/2019, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2019, a fost alocată suma de 6.286 mii lei bugetului Consiliului
Judeţean Caraş-Severin şi bugetelor a 10 unităţi administrativ-teritoriale: Oraviţa, Oţelu Roşu,
Caraşova, Copăcele, Marga, Naidăş, Sasca Montană, Teregova, Turnu Ruieni, Zorlenţu Mare,
judeţul Caraş-Severin, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale
afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în anul 2019;
- prin H.G.R. nr.777/2019 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, a fost alocată suma de 1.000 mii lei bugetului local
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al Oraşului Moldova Nouă, pentru finalizarea proiectului „Reabilitare, modernizare Şcoala
Gimnazială «Alexandru Moisi» Moldova Nouă, Sala de sport şi dependinţe”;
- prin H.G.R. nr.971/2019 şi nr.977/2019, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, a fost alocată suma de 7.254 mii lei,
bugetelor locale a 51 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, respectiv
suma de 3.000 mii lei bugetelor locale a 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul CaraşSeverin, pentru suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2019.
➢ au fost întocmite 2 adrese, cu privire la documentaţia depusă de Primăria Reşiţa
pentru realizarea obiectivului „Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic” respectiv cu
privire la modalităţile de accesare a unor programe de finanţare pentru refacerea
obiectivelor afectate de calamităţile naturale produse în judeţ, urmare a precizărilor
transmise de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi
Ministerul Apelor şi Pădurilor.
Participarea la videoconferinţele organizate de către MAI
În anul 2019 s-a participat la 5 videoconferinţe organizate de către MAI, cu următoarele
teme: gestionarea situaţiilor de urgenţă şi măsurile ordine şi siguranţă publică; analiza şi
evaluarea stadiului pregătirilor pentru începerea anului şcolar 2019 – 2020 şi siguranţa în
şcoli; pregătirea sezonului de iarnă 2019 – 2020; evenimente sau situaţii generate de urşi în
cursul anului 2019.
Rezolvarea solicitărilor adresate instituției de către alte entități publice
Pe parcursul anului 2019, Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin a colaborat cu diferite
entități publice repectiv: unități administrativ-teritoriale, servicii publice deconcentrate, mai
multe ministere și agenții guvernamentale, care au solicitat sprijinul instituției prefectului în
realizarea a unui număr de 106 situații, centralizări, baze de date, organizare de evenimente cu
actori locali, transmitere de informații de la nivel local, diseminare de informații legate de
programele naționale și externe, etc., astfel:
La ministere şi alte organe centrale – 23, din care:
➢ o adresă la Guvernul României – Cancelaria Primului – Ministru, Ministerul
Finanțelor Publice și Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale pentru solicitare punct de
vedere cu privire la memoriul Sindicatului FINTIM referitor la solicitarea de
completare a Codului Administrativ (OUG nr.57/2019) în forma avută după
dezbaterea în Parlamentul României;
➢ o adresă înaintată Secretariatului General al Guvernului cu solicitarea de sprijin
pentru aborgarea ori modificarea unor acte normative în urma întâlnirii cu structurile
asociative din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională
(SNAOPSN);
➢ o situaţie centralizatoare la MAI cu privire la spaţiile comerciale care nu au fost
vândute conform Legii nr. 550/2002, până la data de 01.04.2019;
➢ o adresă la MAI-DGRIP ca răspuns la Radiograma MAI, referitoare proiectul de
norme metodologice la Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
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➢ o adresă la MAI-DGRIP ca răspuns la Radiograma MAI, prin care se solicitată
transmiterea unor date referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr.62/2018 privind
combaterea buruienii ambrozia, precum și ale H.G. nr.707/2018 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018;
➢ o adresă la MAI pentru comunicarea faptului că nu sunt observații și propuneri de
formulat la Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea acțiunilor sanitarveterinare cuprinse în Programul național de supraveghere, prevenire și control al
influenței aviare și a bolii de Newcastel;
➢ 2 raportări semestriale la MAI pentru transmiterea datelor ce fac obiectul atribuţiilor
prevăzute la art.19, alin.(1), lit.a) şi e) din Legea nr.340/2004, privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi
cele prevăzute la art.2, alin.(2), pct.2, lit.h) şi art.6, alin.(1), pct.1, lit.b) şi pct.2, lit.k)
şi l) din HG nr.460/2006, pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
➢ o adresă la Ministerul Educației Naționale pentru solicitare punct de vedere în
legătură cu nemulțumirea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu privire
la nearmonizarea programului informatic din învățământ EDUSAL, gestionat de
societatea SIVECO cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
➢ o adresă la Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale și Ministerul Afacerilor Interne
pentru comunicarea acțiunii de protest a angajaților Primăriei Municipiului Reșița ca
urmare a adoptării de către Consiliul Local Reșița a unei hotărâri conform căreia se
diminuează salariile angajaților cu 10%;
➢ 2 adrese la Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale pentru comunicarea prezenței
partenerilor sociali la ședințele Comisiei de Dialog Social a Județului Caraș-Severin;
➢ 3 rapoarte semestriale la MAI – ANA referitoare la acţiunile de control cu privire la
producerea, comercializarea, utilizarea sau consumul de substanţei şi/sau produse noi,
cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, realizate la
nivelul judeţului Caraş-Severin;
➢ o adresă de răspuns la MAI – ANA referitoare la programele/proiectele și campaniile
media de prevenire a consumului de droguri, realizate în anul 2018;
➢ o adresă la Ministerul Finanţelor Publice referitoare la necesarul de funcționare și al
cheltuielilor de personal pentru Orașul Oravița;
➢ 2 adrese la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei referitoare la
necesarul de funcționare și al cheltuielilor de personal pentru Orașul Bocșa și Comuna
Prigor;
➢ 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).

49

La instituţii publice organizate la nivel judeţean – 35, din care:
➢ 12 adrese către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin referitoare la
solicitări de furnizare de informaţii privind mediul și activități pentru îmbunătățirea
calității mediului;
➢ 6 decizii postate pe site-ul Instituției Prefectului, la solicitarea conducerii
Administrației Județene ale Finanțelor Publice Caraș-Severin;
➢ o adresă către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Garda Națională de
Mediu - Comisariatul Județean Caraș-Severin, Direcția de Sănătate Publică CarașSeverin și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin,
la solicitarea Domnului Jian Petru-Traian din Comuna Obreja, Sat Iaz, nr. 241, cu
privire la înființarea unei ferme de păsări la intrarea în localitatea Iaz, Comuna Obreja;
➢ 2 adrese la Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin pentru repararea sau
schimbarea autoturismului care nu mai corespunde din punct de vedere tehnic și la
CPECA privind modul de soluționare a solicitării;
➢ o adresă la Inspectoratul de Poliție Județean Caraş-Severin, Serviciul Teritorial al
Poliției de Frontieră Caraș-Severin, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Semenic” al Judeţului Caraş-Severin și Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gl.
Bg.Vasile Zorzor”Caraş-Severin pentru analizarea solicitării Direcției Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin în vederea identificării
persoanelor care comercializează suine fără documente sanitar veterinare, fără mașini
autorizate sanitar veterinar și fără a anunța medicii veterinari de liberă practică,
împuterniciți;
➢ o adresă la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin
pentru solicitarea unui punct de vedere cu privire la adresa Primăriei Comunei
Ciudanovița (5 câini care atacă oamenii din comună și omoară păsările de curte) ;
➢ 2 adrese la Garda Forestieră a Județului Caraș-Severin referitoare la realizarea
planului de împușcare vulpi din sezonul de vânătoare pe anul 2019;
➢ o adresă către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin cu privire la
situaţia dozelor de ser antiviperin;
➢ 4 adrese cu privire la reprezentanţii numiţi de către Prefectul Judeţului Caraş-Severin,
să facă parte, în calitate de membri, din Consiliul Consultativ al Agenţiei pentru
Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului Caraş-Severin;
➢ o adresă nominalizare membrii din partea Instituţiei Prefectului - Judeţul CaraşSeverin în CLDPS;
➢ o adresă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caraș-Severin (OCPI), pentru
înaintarea solicitării Primăriei Comunei Cornereva, de transmitere, fără plată, a unui
autoturism de teren din dotarea OCPI către Comuna Cornereva;
➢ 2 adrese la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Direcţia pentru
Agricultură Judeţeană Caraş-Severin, Garda Forestieră Judeţeană Caraş-Severin,
Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Caraş-Severin prin care a fost
transmisă solicitarea Primăriei Comunei Grădinari de deplasare a unei comisii pentru
evaluarea pagubelor produse de animalele sălbatice;
➢ o adresă la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin referitoare la
necesarul de funcționare și al cheltuielilor de personal pentru Comuna Prigor.
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La Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi unităţi administrativ-teritoriale – 43, din care:
➢ o adresă la Consiliul Județean Caraș-Severin pentru înaintarea adresei Avocatului
Poporului nr. 12.016/18.07.2019, prin care este învederată necesitatea armonizării
Regulamentelor de organizare și funcționare ale spitalelor de psihiatrie, cu Normele și
recomandarea Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, în conformitate cu
solicitarea Ministerului Afacerilor Interne – Secretar de Stat;
➢ o adresă la comuna Socol care a solicitat iniţierea unui proiect de HG pentru preluarea
unor imobile aferente Circumscripţiei Sanitar - Veterinare Socol de la Agenţia
Domeniilor Sociale;
➢ 3 adrese Comunelor Fârliug, Păltiniş şi Grădinari cu privire la efectuarea de
decolmatări şi luarea unor măsuri de curăţare şi refacere a unor diguri şi albii de
pârâuri de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin;
➢ 2 adrese Comunei Topleţ referitoare la amenajarea unei treceri de pietoni, a unei staţii
de autobuz şi semnalizarea acestora pentru locuitorii din zona blocuri, Topleţ-Bârza,
care traversează drumul european E70, respectiv la starea terenurilor şi clădirilor din
staţiile CFR Topleţ şi Valea Cernei şi a copacilor de pe traseul E70;
➢ o adresă la Comuna Târnova, cu privire la iminenta alunecare de teren la dealul din
dreptul unor imobile;
➢ 3 adrese la 51 de UAT-uri, pentru prezentarea demersurilor necesare operaționalizării
RAN și RENNS şi urgentarea deschiderii conturilor de utilizator RAN și RENNS;
➢ o adresă la Primăria Municipiului Reșița și Direcţia pentru Agricultură Judeţeană
Caraş-Severin ca urmare a adresei Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin
prin care informează despre creșterea ambroziei pe terenul ce aparține domeniului
public al municipiului Reșița;
➢ 2 adrese la Primăria Comunei Berzasca urmare a sesizărilor acesteia, referitoare la
exploatarea masei lemnoase de pe teritoriul UAT Bănia, în urma răspunsurilor
transmise de Garda Națională de Mediu - Comisariatul Judeţean Caraş-Severin, Garda
Forestieră Judeţeană Caraş-Severin, Agenția pentru Protecția Mediului Caraş-Severin
și Direcția de Sănătate Publică a Județului Caraș-Severin;
➢ 2 adrese la Primăria Orașului Oravița referitoare la problemele cu care se confruntă
Aquacaraș în derularea Contractului de lucrări CS-CL-10 “Reabilitarea și extinderea
conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din
Oravița”;
➢ o adresă la Primăria Orașului Bocșa referitoare la la procedura de obținere a
“Autorizației de gospodărire a apelor” pentru exploatarea Bocșa în urma informării
transmise de Aquacaraș;
➢ o adresă la Primăria Comunei Rusca Montană referitoare la unele aspecte cu privire
la construirea unei păstrăvării fără autorizațiile și avizele necesare, după primirea
răspunsului de la Garda Națională de Mediu - Comisariatul Judeţean Caraş-Severin,
Administrația Bazinală de Apă Banat și Inspectoratul Județean în Construcții CarașSeverin;
➢ o adresă la Primăria Comunei Zăvoi, de transmitere a răspunsului formulat de către
Garda Forestieră Județeană Caraș-Severin, referitoare la lucrările de exploatare
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forestieră în regim silvic pentru masa lemnoasă în zona bazinului râului Bolvașnița și a
afluenților;
2 adrese din care una la Comuna Ocna de Fier şi una la instituţii cu atribuţii, cu
privire la dispunerea măsurilor ce se impun pentru protejarea populației din comună
împotriva atacurilor grupurilor de mistreţi precum şi pentru aplicarea prevederilor
legale în cazul producerii de pagube la proprietarii de culturi agricole, silvice și de
animale domestice;
o adresă la 77 UAT-uri şi instituţiile cu atribuţii în domeniu în vederea întocmirii
Raportului Național privind situația drogurilor în România;
2 adrese la cele 77 UAT-uri și Consiliul Județean Caraș-Severin, referitoare la
obligația de depunere a declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor
fizice, transmisă de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și la emiterea certificatelor de atestare
fiscală necesare pentru dezbaterea succesiunilor, transmisă de către Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
7 adrese la cele 77 UAT-uri cu privire la: „Programul 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” ;
constituirea Comisiei mixte pentru verificarea şi constatarea nerespectării de către
proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii,
administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor
de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a obligaţiei desfăşurării lucrărilor de prevenire,
combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, pe raza judeţului Caraş-Severin;
modificarea cadrului legislativ privind înființarea, organizarea și funcționarea
asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor ca urmare a adresei
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; Ordinul Prefectului prin
care au fost reorganizate Comisiile pentru constatarea pagubelor prevăzute la art.106,
alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
o adresă la 77 UAT-uri pentru a comunica faptul că, Ministerul Sănătății în perioada
iunie-noiembrie 2019 realizează acțiuni de supraveghere și control la nivelul național
al infecțiilor cu virus West Nile;
3 adrese la 77 UAT-uri, reprezentanții celor 50 instituții publice membre ale Centrului
de Combaterea a Bolilor al Județului Caraș-Severin și Ministerul Afacerilor Interne
pentru comunicarea Deciziilor Centrului Local Combatere Boli a Județului CarașSeverin nr. 2/14.08.2019, privind aprobarea măsurilor suplimentare stabilite pentru
prevenirea și combaterea pestei porcine africane în efectivele de porcine și mistreți de
pe teritoriul Județului Caraș-Severin, nr.3/26.09.2019 privind aprobarea măsurilor
suplimentare stabilite pentru prevenirea și combaterea pestei porcine africane în
efectivele de porcine și mistreți de pe teritoriul Județului Caraș-Severin ca urmare a
evoluției unor focare la granița cu Republica Serbia și nr.4/14.11.2019 privind
aprobarea planului măsurilor suplimentare pentru prevenirea și combaterea pestei
porcine africane în efectivele de porcine și mistreți de pe teritoriul Județului Caraș-
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Severin în contextul debutului sezonului de sacrificare tradițională a suinelor din
gospodării;
➢ 3 adrese dintre care: 1 la cele 77 UAT-uri și Consiliul Județean Caraș-Severin de
transmitere a solicitărilor Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la situația
spațiilor nevândute până la data 01.07.2019, conform OUG nr. 68/2008 și 1 la
Ministerul Afacerilor Interne pentru comunicarea „Situației privind spațiile medicale
nevândute până la data de 01.07.2019, conform OUG nr. 68/2008, la nivelul Județului
Caraș-Severin” precum şi la spaţiile comerciale care nu au fost vândute conform Legii
nr. 550/2002, până la data de 01.04.2019;
➢ 2 adrese, la 77 UAT-uri și Consiliul Județean Caraș-Severin pentru solicitare sprijin în
vederea identificării transporturilor ilegale de animale de interes zootehnic, în special
suine, prin implicarea factorilor de decizie locală, respectiv consiliile locale ale
unităților administrativ teritoriale din județ, în vederea monitorizării activităților de
vânzare și cumpărare a suinelor;
➢ o adresă la 77 UAT-uri comunicare măsuri dispuse în scopul prevenirii apariției
toxiinfecțiilor alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale 2019 înaintate Instituției
Prefectului –Județul Caraș-Severin de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor Caraș-Severin;
➢ o adresă la 77 UAT-uri și Garda Forestieră a Județului Caraș-Severin, Direcția Silvică
a Județului Caraș-Severin, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Caraș-Severin,
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Caraș-Severin, Biroul Vamal
Naidăș, Inspectoratul de Poliție Județean Caraş-Severin în vederea implememtării
Planului de măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea pestei porcine
africane în efectivele de mistreți de pe teritoriul județului Caraș-Severin conform
Deciziei Centrului Național de Combatere a Bolilor nr. 1 din data de 24.07.2019
precum și a Deciziei Centrului Local de Combatere a Bolilor al Județului CarașSeverin nr. 2/14.08.2019 cu implicarea tuturor reprezentanților instituțiilor abilitate;
➢ o adresă la 77 UAT-uri și Consiliul Județean Caraș-Severin pentru transmiterea de
informații privind extrase din Hărți și Planuri Cadastrale, PUZ-uri, PUG-uri, Baze de
date GIS pentru a putea fi asociate GIS şi formulare răspuns la Direcția Județeană de
Telecomunicații Speciale Caraș-Severin, de înaintare a răspunsurilor primite de la
UAT-uri;
La alte entităţi – 5, din care:
➢ o adresă cu solicitarea SC Dinamic Company SRL Bucureşti cu privire la Contractul
de execuţie lucrări „CS-CL-12: Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune,
reţelelor de distribuţie şi reţelelor de canalizare din Anina” încheiat cu SC
„Aquacaraş” SA Caraş-Severin;
➢ o adresă către Primăria Reșița și Garda de Mediu la solicitarea TMK - referitoare la
aruncarea gunoiului menajer la limita amplasamentului, în zonele învecinate;
➢ o adresă la Asociația INACO-Inițiativa pentru Competitivitate prin care s-a comunicat
calendarul ședințelor Comisiei de Dialog Social a Județului Caraș-Severin pentru
lunile mai, iunie, iulie și august 2019;
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➢ o adresă la Uniunea Națională a Patronatului Român pentru comunicarea „Listei ce
cuprinde datele de contact ale Confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la
nivel național care fac parte din Comisia de Dialog Social a Județului Caraș-Severin” ;
➢ o adresă la Parcurile Naționale Domogled-Valea Cernei, Cheile Nerei – Beușnița,
Semenic-Cheile Carașului și Parcul Natural Porțile de Fier cu privire la implementarea
măsurilor suplimentare stabilite pentru prevenirea și combaterea pestei porcine
africane în efectivele de porcine și mistreți de pe teritoriul Județului Caraș-Severin și
emiterea în regim de urgență a acordurilor de vânătoare pentru mistreți în interiorul
parcurilor naționale/naturale amintite anterior.
Îndeplinirea activităților din Planul de Măsuri privind Afacerile Europene 2019:
Referitor la activitatea de afaceri europene a fost elaborat la începutul anului 2019, Planul de
măsuri privind afacerile europene care conține 7 măsuri și 20 de acțiuni aferente acestora,
toate fiind îndeplinite, iar cu privire la acțiunile cuprinse în acest plan, au fost înaintate
prefectului 10 note/rapoarte de informare având ca subiecte: aspecte legate de învățământul
în limba minorităților naționale, vizite în comunitățile de romi, modul de implementare a
prevederilor Hotărârii de Guvern nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al
României în perioada 2017-2023, stadiul implementării proiectelor implementate de
autoritățile administrației publice locale și instituții din județul Caraș-Severin.
Totodată au fost întreprinse următoarele activități conexe Planului de afaceri europene:
• Informarea UAT-urilor din judeţ și a serviciilor publice deconcentrate de resort asupra
prevederilor Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei de alimente.
• 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.
• Informarea UAT-urilor din judeţ privind înființarea, organizarea și funcționarea
asociațiilor de proprietari și administrațiilor condominiilor.
• Corespondență cu Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană Timișoara pentru
oferirea disponibilității în vederea pregătirii aplicației „Centrul regional de suport social
Banat”, care va fi depusă spre finanțate din fonduri norvegiene și pentru a fi parteneri la acest
proiect.
• Sprijinirea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate în vederea înființării unei
astfel de structuri teritoriale în județul 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.
• Informarea autorităților administrației publice locale asupra posibilității participării cu
articole de interes din administrație în cadrul celui de-al XII-lea număr al revistei EU-RO
Funcționar la solicitarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
• Semnarea unui acord cu Consiliul Superior al Magistraturii și implicare în diseminarea
de informații și distribuirea Pachetului informativ privind drepturile grupurilor vulnerabile
primit de la Consiliul Superior al Magistraturii, în contextul implementării proiectului „TAEJ
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– Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la
nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 2014+ 118765
• Completarea unui chestionar în limba engleză și transmiterea acestuia Biroului de
Cooperarea Transfrontalieră Timișoara în legătură cu propunerile de modificare a
procedurilor care se aplică în prezent prin fonduri FEDR – AFIR.
• Organizarea unui eveniment de informare în parteneriat cu reprezentanții Ministerului
Culturii și Identității Naționale legat de posibilitățile de finanțare ale Programului Europa
pentru Cetățeni la nivel de județ și diseminarea informațiilor în cadrul unei videoconferințe cu
primăriile din județ.
• Corespondență cu direcția de specialitate din cadrul Consiliului Județean
Caraș-Severin în legătură cu solicitarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități
din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru completarea Fișelor de măsuri
privind implementarea măsurilor din Planul operațional al Strategiei naționale „O societate
fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020.
• Completarea unui chestionar în contextul derulării proiectul „Managementul
adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014
referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive”
Cod SMIS 2014+ 120008 și transmiterea acestuia chestionar la Ministerul Mediului.
• Actualizare bazei de date la nivel de județ privitoare la necesarul de microbuze pentru
transportul de elevi în județul Caraș-Severin în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean
Caraș-Severin, Consiliul Județean Caraș-Severin și cele 77 de primării din județ.
• Au fost elaborate mai multe adrese de informare cu privire la surse de finanțare ce se
adresau UAT-urilor, referitoare la programele: RoCultura, Programul Europa pentru cetățeni,
Programul Operațional Regional, Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate, HG nr.640/2017 privind Programul pentru școli al României pentru perioada
2017-2023, completată cu modificări, etc.
• Transmiterea de fișe de proiect la Ministerul Afacerilor Interne pentru Programul
SRSP (program de sprijin pentru reforma structurală).
• Încheierea unui acord de parteneriat cu AIDRom și implementarea proiectului
Integrare ACUM - Abordări complexe și unitare pentru migranți în parteneriat cu AIDRom,
Instituția Prefectului – Județul Timiș și Asociația Filantropia Oradea prin realizarea la nivelul
județului prin realizarea punctuală a următoarelor activități:
o Au fost nominalizate persoanele care să facă parte din echipa de lucru a proiectului
și a fost emis Ordinul prefectului nr. 333/04.09.2019 privind constituirea echipei
de proiect pentru partenerul nr. 3 - Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin;
o Au fost elaborate 6 anexe la fișele de post pentru membrii echipei de proiect;
o Participare în data de 19-20.09.2019 la Timișoara la întâlnirea de coordonare din
cadrul proiectului Integrare ACUM - Abordări complexe și unitare pentru
migranți;
o A fost organizată în data de 01.10.2019 întâlnirea pentru realizarea analizei de
corelare a necesităților proiectului cu atribuțiile instituțiilor din județ, cu invitarea
conducătorilor a 18 instituții și organizații relevante pentru activitățile proiectului.
Cu această ocazie a fost prezentat proiectul și s-au discutat aspecte legate de
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implicarea instituțiilor în scopul atingerii obiectivelor proiectului și în conformitate
cu competențele instituționale;
o Participare în data de 14 octombrie 2019 la Timișoara la conferința de lansare a
proiectului Integrare ACUM - Abordări complexe și unitare pentru migranți;
o Au fost desemnați prin adrese ale instituțiilor și organizațiilor relevante în proiect
reprezentanții care să facă parte din Grupul de lucru de suport pentru integrarea
socială a migranților din Județul Caraș-Severin și a fost emis Ordinul de prefect
nr.362/15.10.2019 privind constituirea Grupului de lucru de suport pentru
integrarea socială a migranților din Județul Caraș-Severin. Prin ordinul menționat,
a fost înființat și Punctul de lucru pentru integrare socială a migranților din Județul
Caraș-Severin;
o Echipa de proiect a elaborat proiectele regulamentelor de organizare și funcționare
a Grupului de lucru de suport pentru integrarea socială a migranților din Județul
Caraș-Severin și al Punctului de lucru;
o În data de 29.10.2019, s-a desfășurat o ședință de pregătire cu echipa de proiect,
înainte de cea în plen, ocazie cu care s-au trecut în revista acțiunile desfășurate în
cadrul proiectului. În continuarea acesteia s-a desfășurat în aceeași zi o întâlnire de
lucru a Grupului de lucru de suport pentru integrarea socială a migranților din
județul Caraș-Severin în vederea prezentării celor două regulamente în forma
finală. Cu ocazia întâlnirii au fost distribuite și materialele de promovare ale
proiectului;
o Centralizarea raportărilor legate de migranți primite din partea membrilor din
Grupul de lucru de suport pentru integrarea socială a migranților.
• 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 continuate
acțiunile de diseminare la nivelul autorităților publice locale și a 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.
De asemenea, ca urmare a derulării proiectului a fost aprobată în cadrul instituției prefectului
procedura operațională privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în
format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale.
• Au fost transmise 4 informări la Ministerul Afacerilor Interne cu privire la
îndrumarea unităților administrativ-teritoriale în ceea ce privește utilizarea sistemului SISOP
în vederea identificării actelor normative adoptate la nivel local care cuprind obstacole în
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calea liberei circulații a persoanelor, serviciilor și mărfurilor existente în actele normative
emise de către autoritățile publice locale din județ.
• Au fost transmise 2 informări la Ministerul Afacerilor Interne cu privire la
îndeplinirea normelor de conformare la parametrii de calitate ai apei potabile.
• A fost realizată o monitorizare a stadiului implementării Directivei Consiliului
Europei privind epurarea apelor uzate urbane și a măsurilor de conformare a aglomerărilor.
• Au fost organizate 7 videoconferințe cu unitățile administrativ-teritoriale din județ
legate de popularizarea legislației armonizate și a acquis-ului comunitar în domenii sensibile,
tematicile acestora vizând: Planul de măsuri pentru prevenirea introducerii pestei porcine
africane în județul Caraș-Severin; Planul de măsuri pentru prevenirea introducerii virusului
pestei micilor rumegătoare în România; Preluarea în pază a pădurilor proprietate privată;
Prezentarea programului Europa pentru cetățeni; Elemente de interes legate de cadastru;
Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare sau mobile;
Formele muncii nedeclarate și obligațiile angajatorilor pentru a evita prestarea muncii
nedeclarate; Informare privind responsabilitățile administrațiilor publice locale în domeniul
gestionării deșeurilor; Activități legate de buna pregătire a noului an școlar 2019-2020;
Prezentarea programului RO Cultura. - Proiectul tinerilor inactivi NEETs; Informare privind
lucrătorii migranți; Informare privind obligațiile UAT cu privire la copiii ai căror părinți sunt
plecați la muncă în străinătate; Aspecte privind arhivarea și selecționarea documentelor;
Informare privind programele naționale de susținere a agriculturii.
• Actualizarea, cu concursul celor 77 de UAT-uri din județ, a lucrării „Ghidul
Investitorului”, lucrare bilingvă, în română și engleză, 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.
• Actualizarea bazei de date privind firmele străine care au investit la nivel de județ în
colaborare cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.
• Informarea celor 77 primări din județ asupra prevederilor legislative privind
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale și întreprinderile familiale ca urmare a solicitării Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.
• Diseminarea de informații primăriilor în legătură cu implementarea proiectului
„Dezvoltare de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități
asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public-private pentru o
dezvoltare sustenabilă a comunităților”, cod SIPOCA/SMIS2014+:304/110309 de Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și posibilitatea participării la sesiunea de instruire
pentru Regiunea Vest, cu tema „Modalități de formulare a propunerilor legislative în vederea
creșterii calității serviciilor oferite de entități asociative ale APL-urilor și parteneriate de tip
public-privat”.
• Informarea celor 77 de primării în legătură cu selecția cererilor de finanțare care au la
bază prevederile Hotărârii Guvernului nr.427/2018 privind aprobarea programului de interes
național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” și a
programului de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială
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din unele unități administrativ-teritoriale” ca urmare a informării Ministerului Muncii și
Justiției Sociale.
• Organizarea evenimentului „Ziua porților deschise” la nivelul Instituției Prefectului –
Județul Caraș-Severin în data de 2 aprilie 2019 cu participarea elevilor din ciclul primar,
gimnazial și liceal.
• Actualizarea lucrării „Ghidul Înfrățirilor”, cu concursul celor 77 de unități
administrativ-teritoriale din județ fiind inventariate 44 de acorduri/protocoale de înfrăţire,
cooperare şi colaborare, repartiţia acestora pe ţări fiind următoarea: Republica Serbia (13),
Franţa (7), Italia (4), Macedonia de Nord (3), Republica Moldova (3), Austria (2), Republica
Federală Germania (2), Croația (2), Republica Cehă (1), Belgia (1), Lituania (1), Ungaria (1),
Bosnia Herzegovina (1), Mexic (1), Olanda (1) și Turcia (1). Dintre acestea, la nivelul
judeţului au fost realizate 23 de înfrăţiri în cadrul municipiilor și oraşelor şi 8 în cadrul
comunelor, în total un număr de 31 de înfrăţiri. Pe parcursul anului 2019 a fost acordat
sprijin pentru clarificarea aspectelor privitoare la încheierea de acorduri de cooperare/înfrățire
cu autorități similare din alte state pentru 5 primării din județul Caraș-Severin și a fost
transmisă 1 informare celor 77 de primării, legată de respectarea procedurii legale privind
încheierea de acorduri de cooperare/înfrățire cu autorități similare din alte state.
3.Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate
La nivel de județ, componența grupului de lucru județean prevăzută prin Ordinul Prefectului
nr.404/21.1.2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea Programului
Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate a fost actualizată prin Ordinul Prefectului
434/23.12.2019. Grupul de lucru s-a implicat în anul 2019 la nivelul județului Caraș-Severin
prin efectuarea demersurilor necesare către unitățile administrativ-teritoriale și către
Ministerul Fondurilor Europene pentru pregătirea desfășurării programului în bune condiții
ținând cont de începerea livrării pachetelor de igienă în județul Caraș-Severin din luna
ianuarie 2020, astfel:
• La nivelul instituției prefectului a fost semnat Acordul de cooperare privind
derularea POAD 2019/2021 măsurile de pachete de alimente și produse de igienă,
încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene pentru implementarea în județ a POAD.
• Ca urmare a demarării pregătirilor pentru livrarea pachetelor de igienă a fost transmisă
o informare celor 77 de primării din județ în legătură cu prevederile Acordului de
cooperare privind derularea POAD 2019/2021 măsurile de pachete de alimente
și produse de igienă, fiind trimise anexele care trebuie completate de primării în
procesul de distribuție al pachetelor de igienă către beneficiarii finali ai programului,
în număr de 12.625 persoane care se încadrează în grupul țintă și care au fost cuprinși
de MFE pentru această etapă a POAD. Din aceştia, 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, iar 7.500 persoane din
categoria familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza
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Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările
ulterioare.
Grupul de lucru POAD de la nivelul județului, s-a întrunit într-o ședință de lucru în
13.11.2019, ocazie cu care au fost prezentate prevederile HG nr.784/2018 pentru
stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, discutându-se operativ implicarea
instituțiilor membre din grupul de lucru de la nivel de județ în implementarea
programului odată cu demararea livrării pachetelor de igienă către beneficiari.
Ca urmare a adresei MFE a fost transmisă o solicitare celor 77 unități administrativteritoriale din județ în vederea actualizării componenței grupului de lucru de la nivelul
fiecărei primării pentru implementarea în bune condiții a POAD. În urma centralizării
datelor a fost actualizată baza de date cu grupurile de lucru de la nivelul fiecărei
primării, bază de date care a fost transmisă la MFE. S-a solicitat concomitent și
actualizarea datelor legate de locația depozitelor, aceste date fiind înglobate
concomitent în baza de date trimisă la MFE.
Tot în această perioadă, instituția prefectului a transmis Ministerului Fondurilor
Europene o adresă pentru solicitarea unui punct de vedere legat de desfășurarea
controalelor la nivel de județ și legat de utilizarea elementelor de identitate vizuală.
Pentru operativitate funcționează platforma interactivă de comunicare on-line 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 2019 au fost transmise cca. 20 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 2019 fiind
contorizate peste 80 de astfel de solicitări de la grupurile locale către cel județean sau
invers.

V. SUPORT DECIZIONAL
1.Control intern managerial; registrul riscurilor; registrul procedurilor (numărul
întâlnirilor de lucru, măsuri stabilite și monitorizarea lor, numărul riscurilor identificate,
numărul funcțiilor sensibile identificate, numărul activităților procedurale, numărul
procedurilor de sistem și numărul procedurilor operaționale).
Control intern managerial
„Sistemul de control intern/managerial de la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul CaraşSeverin a continuat să evolueze și în anul 2019 sub semnul alinierii activității la noua
legislație din domeniu. Aceasta a însemnat, concret, continuarea reașezării 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, dar și al procedurilor de sistem - instrumente de lucru și control,
deopotrivă, furnizate de la entitățile superioare, în număr tot mai mare, și într-un efort
conjugat, benefic, de uniformizare/sistematizare a acțivității la nivelul instituțiilor prefectului,
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dându-se astfel noi deschideri și valențe 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 primă linie, o activitate managerială susținută, care a
însemnat nu numai stabilirea și redefinirea printr-un Plan anual de management al
instituției, pentru anul 2019, a obiectivelor generale ale acesteia, în număr de opt, dar și
autoevaluarea sistemului la 31.12.2018, cu întreaga procedură presupusă de actele
normative specifice, cu elaborarea Situației sintetice a datelor privind indicatorii de
management, fiind redactat, totodată, și transmis la entitatea superioară, potrivit cadrului
legal, în acest context, Raportul anual al Prefectului asupra sistemului de control
intern/managerial.
Un alt exercițiu, statistic, referitor tot la planul de management menționat, mai denotă că au
fost stabilite și 28 de obiective specifice, dar și 102 activități menite să ducă la realizarea
acestora, respectiv a obiectivelor generale menționate, monitorizarea înfăptuirii totalului de 36
de obiective – generale și specifice - fiind evaluată aproape în timp real prin intermediul celor
118 indicatorii de performanţă, asociaţi activităţilor şi obiectivelor specifice la nivelul
instituţiei prefectului, concepuți pentru o adecvată cuantificare/măsurare a efortului depus de
întregul personal pentru realizarea tuturor obiectivelor stabilite.
În activitatea de dezvoltare a sistemului de control intern managerial din instituţie mai pot fi
contabilizate, de asemenea: - raportarea anuală, cu o structură mai complexă, potrivit noii
legislației în vigoare, asupra stadiului implementării SCIM din instituţia prefectului în
intervalul de timp – anul - precedent, solicitate la/de eşalonul superior; - activitățile
constante ale Comisiei de Monitorizare din Instituția Prefectului - Județul CarașSeverin, pentru gestionarea în evoluție dinamică a sistemului de control intern managerial al
instituției; - reuniunile în plen ale acestei structuri, din faza autoevaluării sistemului la
început de an, cum s-a arătat, și în toate situațiile care au cerut și presupus, periodic sau ori de
câte ori a fost nevoie, astfel de întâlniri, activitatea Comisiei fiind concretizată în opt procese
– verbale și minute de ședință, cu ocazii programate, dar și cu procesele – verbale ale
tuturor reuniunilor operative ale conducerii, cu frecvență săptămânală sau, de multe ori,
chiar depășind acest reper de periodicitate atunci când situația a cerut-o.
La nivelul instituţiei a fost elaborat Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern managerial din Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin pe anul 2019, aplicat,
la fel cum s-a menționat și mai sus, pe noua legislație, documentul fiind concretizat printr-un
număr de 72 activități menite să conducă la obiectivul propus. Dintre acestea, au fost
consemnate ca efectuate un număr de 70, ceea ce reprezintă un procent de realizare de peste
97%. Două activități - 14 și 70 - nu au putut fi materializate datorită faptului că, pe de-o
parte, nu au mai fost realizate în anul de referință convocări de specialitate pe SCIM pentru
personalul responsabil cu implementarea acestuia în instituția prefectului (activitatea 70). Cât
privește activitatea nr. 14, cu referință la elaborarea unei proceduri documentate cu privire la
funcțiile sensibile și gestionarea acestora, aceasta nu a mai fost redactată, avându-se în vedere
că, în Sinopticul activităților și documentelor necesare pentru implementarea standardelor de
control intern managerial la nivelul MAI, transmis de la entitatea publică superioară, aceasta
figura ca procedură de sistem, așa că, s-a propus așteptarea redactării acesteia pentru Lista
procedurilor aplicabile. În același timp, având în vedere anul expirat și structura sa electorală,
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cu sarcini multiple și concrete pentru serviciile specializate ale entității, situația concretă în
care a funcționat entitatea, activități precum cele de la pozițiile nr. 23, 43, 46, 55 au fost
întârziate. Până la urmă, însă, cu eforturi constante și soluții bune, la obiect, în aceste situații
amintite inventarele activităților procedurale și ale situațiilor care pot duce la discontinuități în
activitate, dar și actualizarea procedurilor restante și elaborarea unora noi au putut fi
reconsiderate ca termene și relocate în timp ceea ce a determinat marcarea acestora.
Registrul riscurilor
În ceea ce privește managementul riscurilor la nivelul Instituției Prefectului - Județul CarașSeverin, la începutul anului 2019 a fost reactualizat Registrul de Riscuri. Au fost
identificate, cu acest prilej, de serviciile și compartimentele funcționale din cadrul instituţiei,
în total, 30 riscuri. În urma stabilirii - la nivelul Comisiei de monitorizare - ca, nivelul de
toleranță la risc, în instituție, să se încadreze până la dimensiunea adecvată cifrei 3, a rezultat
un număr, diminuat, de 14 riscuri, semnificative, însă, pentru structurile componente ale
instituției prefectului.
În ceea ce privește activitatea Comisiei de monitorizare și a secretariatului tehnic al
acesteia, din perspectiva activității de gestionare a riscurilor din entitatea publică, în cursul
anului au fost organizate trei întruniri pe această temă.
Registrul 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, dintre care managementul orizontal, șefii structurilor ce alcătuiesc instituția prefectului, au
identificat un număr de 92 activități cu vocație procedurabilă. De asemenea, au fost
inventariate ca elaborate, în același context, un număr tot de 92 proceduri, în marea lor
majoritate, proceduri operaționale, potrivit unei recomandări și a procedurii specifice (de
sistem) de la eșalonul superior. Activitatea a fost reglementată, însă, și printr-un număr de 29
de proceduri de sistem transmise de la entitățile superioare. Realitatea este însă într-o
dinamică perpetuă și, în special, pe zona serviciilor publice comunitare ce funcționează sub
auspiciile instituției prefectului – SPCEEPS, de pildă –, pot să apară, oricând, corecții, în
sensul pozitiv al conceptului, respectiv al eficientizării acțiunilor specifice, atât în ceea ce
privește activitățile procedurale – se adaugă și sunt înlocuite ori chiar retrase, în funcție de
abordările practice ale problematicii vizate -, dar și al procedurilor de sistem sau operaționale
aferente - de asemenea, elaborate, actualizate sau chiar retrase și înlocuite cu proceduri de alte
categorii.
Funcțiile sensibile
Registrul funcțiilor sensibile, cuprinzând, totodată, și lista persoanelor care ocupă aceste
funcții în Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, instituit din acest an la nivelul
serviciilor și compartimentelor componente ale entității publice, pentru o evidență clară a
managementului asupra acestora, a contabilizat un număr de 62 funcții sensibile în
organigrama entității. Aceste funcții, s-a constatat, erau ocupate, la rândul lor, de un număr de
60 de persoane.
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Analizând din perspectiva necesității de gestionare, constantă și efectivă, de managementul de
top al entității, a funcțiilor sensibile, riscurile de la nivelul întregului colectiv, în legătură cu
aspectele concrete ce ar putea să apară, din această perspectivă, în activitatea curentă au fost
identificați, statistic, la nivelul structurilor componente, 44 de factori de risc, posibil
perturbatori, evident, dacă ei ar atinge un anumit nivel de maturitate. În consecință,
managementul de linie, aflat la conducerea/reprezentarea acestora a identificat și dispus, a
elaborat concret, pentru diminuarea drastică și chiar anularea și eradicarea acestor
riscuri, în orice caz, pentru controlul permanent al funcțiilor și al factorilor de risc
iminenți asociați, un total de 45 de măsuri, odată cu aprobarea lor în planul aferent de
conducerea entității publice.
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 2019 – 2021 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
18 misiuni de audit intern.
În anul 2019 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. Misiunile de asigurare planificate, pe anul 2019, au vizat următoarele
domenii: resurse umane, sistemul de prevenire a corupției, juridic, înmatricularea vehiculelor
și eliberarea permiselor de conducere și conducerea serviciilor publice deconcentrate. De
asemenea, a fost planificată o misiune de consiliere ce a vizat sistemul de control intern/
managerial și sistemul de prevenire a corupției.
În cadrul misiunilor de audit intern de asigurare ce au vizat resursele umane, juridic,
înmatricularea vehiculelor și eliberarea permiselor de conducere nu au fost înregistrate
constatări negative și nici nu au fost formulate recomandări, fiind respectate prevederile
legale.
În ceea ce privește misiunea de audit de asigurare ce a vizat ”Evaluarea sistemului de
prevenire a corupției – 2019” au fost înregistrate și constatări negative, fiind formulate
recomandări.
De asemenea, s-a urmărit implementarea recomandărilor stabilite prin rapoarte de audit intern
anterioare.
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, au fost realizate.
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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 2019 au avut
acces la informaţii clasificate un număr de 14 persoane.
Pe parcursul anului 2019 s-au respectat Normele interne de aplicare a măsurilor privind
protecţia informaţiilor clasificate, nefiind înregistrate incidente de securitate. 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 2019, 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
Au fost întocmite documentele pentru reacreditarea staţiei SMEC.
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.
Funcţionarul de securitate al instituţiei a asigurat păstrarea şi organizarea evidenţei
autorizaţiilor de acces.
5.Prevenirea și combaterea corupției. Activitatea riscurilor la corupție și monitorizarea lor
Pe parcursul anului 2019 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.
VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE
1. Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple
Activitatea desfășurată pentru eliberarea pașapoartelor simple. Număr pașapoarte
eliberate
În perioada ianuarie-decembrie 2019, activitatea S.P.C.E.E.P.S. Caraş-Severin s-a desfăşurat
în conformitate cu prevederile legale, a ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare şi a planului de
muncă trimestrial.
În comparaţie cu perioada ianuarie-decembrie 2018, perioada ianuarie-decembrie 2019
înregistrează o uşoară creştere a principalilor indicatori, pe linia primirii cererilor pentru
eliberarea paşapoartelor la ghişeul serviciului, a suspendării dreptului la libera circulaţie în
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străinătate a cetăţenilor români, precum şi în ceea ce priveşte activitatea pe linie de secretariat,
prin numărul lucrărilor intrate şi înregistrate în evidenţele serviciului.
Ca nouă activitate, faţă de anii anteriori, este soluţionarea a 936 cereri pentru eliberarea
paşapoartelor simple electronice şi cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice
CRDS, primite la alte S.P.CE.E.P.-uri, ale căror titulari au avut domiciliul în alte judeţe,
inclusiv Municipiul Bucureşti. Aceste cereri au fost repartizate informatic spre soluţionare
Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Caraş-Severin de
către Direcţia Generală de Paşapoarte.
Eliberarea paşapoartelor
Au fost primite şi soluţionate un număr de 22.560 cereri pentru eliberarea paşapoartelor, din
care 18.818 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi 3.742 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 16.176 cereri au fost primite la ghişeul serviciului,
1.973 cereri primite la ghişeele SPCEEPS ale altor judeţe, iar un număr de 4.411 cereri la
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate.
Un număr de 2.039 cetăţeni români domiciliaţi în străinătate au solicitat eliberarea unui
paşaport, după cum urmează:
➢ 490 persoane au depus cererile la ghişeul serviciului nostru, 60 persoane au depus
cererile la ghişeele SPCEEPS ale altor judeţe, iar 1.489 persoane au depus cereri la
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate;
➢ 1.969 persoane au solicitat eliberarea unui paşaport electronic cu menţionarea
domiciliului din străinătate, iar 70 au optat pentru cel temporar.
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La nivelul serviciului au fost emise 3.700 paşapoarte temporare, iar de la Centrul Naţional
Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice au fost primite 8.636 paşapoarte
electronice.
În perioada de referinţă au fost eliberate la ghişeul serviciului un număr de 1.2497
paşapoarte, din care 3.792 paşapoarte simple temporare şi 8.705 paşapoarte simple
electronice. Unui număr de 3.470 persoane le-a fost livrat, la cerere, paşaportul electronic
la domiciliu, prin curier.
Cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou paşaport au fost sancţionate
contravenţional pentru pierderea sau deteriorarea paşapoartelor valabile un număr de 135
persoane, întocmindu-se proces-verbal de contravenţie.
Primirea şi soluţionarea cererilor de stabilire a domiciliului în România şi efectuarea
menţiunilor cu privire la aprobarea cererii de renunţare la cetăţenia română
În perioada de referinţă, s-au primit de la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor un număr de 142 cereri pentru (re)stabilirea domiciliului în România, depuse de
cetăţenii români care au avut domiciliul în străinătate şi au solicitat eliberarea cărţii de
identitate.
În situaţiile în care petenţii nu mai erau în posesia paşaportului românesc sau acesta era
expirat, serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor au solicitat Direcţiei
Generale de Paşapoarte eliberarea unei adeverinţe în care să se ateste calitatea de cetăţean
român a persoanei în cauză.
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.
Suspendarea dreptului la libera circulaţie în străinătate a cetăţenilor români
În perioada ianuarie-decembrie 2019 au fost primite de la organele competente 271
comunicări cu privire la suspendarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate, prin acestea
dispunându-se suspendarea temporară a dreptului de folosire a paşaportului, în
conformitate cu art. 40 din Legea nr.248/2005, faţă de 227 cetăţeni români cu domiciliul pe
raza judeţului Caraş-Severin. În acest sens, fost întreprinse 14 acţiuni de retragere a
paşapoartelor valabile, deţinute de persoane cărora li s-a suspendat dreptul la liberă
circulaţie în străinătate, fiind retrase 10 paşapoarte aflate în termen de valabilitate. Pentru
toate situaţiile s-a transmis instanţei punerea în executare a măsurilor dispuse. În vederea
retragerii, cu operativitate, a paşapoartelor valabile, s-a luat legătura cu organele de poliţie
care au în supraveghere persoanele împotriva cărora s-a dispus suspendarea dreptului la
libera circulaţie în străinătate.
Prin intermediul Direcţiei Generale de Paşapoarte au fost primite un număr de 72
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,
31 comunicări care priveau decesul unor cetăţeni români în străinătate, 4 comunicări
referitoare la accidentarea în străinătate a unor cetăţeni români şi 26 comunicări
referitoare la renunţarea la cetăţenia română.
Au fost eliberate, la cerere, un număr de 47 adeverinţe privind dreptul la libera circulaţie în
străinătate a cetăţenilor români.
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Arhivă, secretariat, petiţii şi audienţe
În ceea ce priveşte numărul lucrărilor intrate şi înregistrate în evidenţele serviciului, au fost
înregistrate un număr de 7.020 lucrări, astfel:
- 1.112 lucrări cu caracter general;
- 5.734 lucrări cu privire la prevederile dispoziţiilor legale aplicabile domeniului de
protecţie a datelor personale;
- 65 lucrări cu privire la prevederile Legii nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public;
- 47 adeverinţe privind dreptul la libera circulaţie în străinătate a cetăţenilor români;
- 62 persoane au solicitat audienţă la şeful serviciului.
Lucrările au fost înregistrate în registre special constituite, funcţie de caracterul lucrării şi au
fost repartizate spre soluţionare cadrelor serviciului, prin rezoluţia şefului serviciului sau a
înlocuitorului acestuia, conform atribuţiilor din fişa postului.
Pe linie de informatică
În perioada de referinţă au fost personalizate un număr de 3.700 paşapoarte temporare, din
care 70 cu domiciliul în străinătate.
Periodic, conform Dispoziţiei D.G.P. nr. 20434/ 05.09.2009 este verificat numărul
paşapoartelor emise şi neridicate de către cetăţeni. În cazul în care apar diferenţe se
întreprind măsuri de remediere a situaţiilor.
De câte ori situaţia impune se ia legătură 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 22 paşapoarte temporare (10 rebuturi de emitere, 6 defecte de fabricaţie
şi 6 rebuturi tehnologice).
Lunar se întocmeşte procesul verbal de justificare a paşapoartelor temporare şi a foliei TKO
consumate pentru a fi aprobate de şeful serviciului.
Activităţi privind protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu caracter
personal
La nivelul serviciului nostru, pe parcursul acestei perioade, au fost efectuate sesiuni de
pregătire a personalului în domeniul cunoaşterii şi aplicării cadrului legislativ ce
reglementează protecţia datelor cu caracter personal, neînregistrându-se evenimente
negative.
Prin politica de securitate adoptată la nivelul Instituţiei şi a procedurilor proprii, operatorul a
asigurat măsurile tehnice şi organizatorice necesare care să permită identificarea
utilizatorului care a introdus, modificat sau actualizat datele, precum şi a datei şi orei
efectuării operaţiunilor, astfel că orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie
înregistrată într-un fişier de acces/tabel de audit (numit log la prelucrările automate).
Prin activitatea desfăşurată în cadrul serviciului, nu au existat evenimente de natură a aduce
atingere activităţii de prelucrare a datelor cu caracter personal.
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
66

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.
Activităţi pe linie de arhivă
În cursul acestei perioade au fost constituite un număr de aproximativ 5.613 mape noi,
pentru persoanele nedeţinătoare de paşaport.
Resurse umane
Trimestrial, au fost efectuate şedinţe de tragere, organizate şi coordonate în colaborare cu
Poliţia Municipiului Reşiţa.
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 2019 au fost examinaţi la proba teoretică un număr de 11.382 candidaţi
iar la proba practică un număr de 8.002 candidaţi., situația grafica a acestora fiind redată
mai jos.

În aceeaşi perioadă au fost preschimbate un număr de 9.421 permise de conducere.
Activitatea desfăşurată pe linie de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor:
Au fost înmatriculate 19.144 de autovehicule, s-au efectuat 13.499 radieri din circulaţie
și au fost emise 9.033 autorizaţii provizorii de circulaţie.
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Totodată, au fost efectuate un număr de 1.411 verificări şi identificări în baze de date
informatizate și manuale și au fost întocmite 2.214 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:
• Comisia Județeană privind Incluziunea Socială a Județului Caraș-Severin, s-a
întrunit în 2 ședințe, ocazie cu care a fost consultat şi avizat Planul anual de acţiune
privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Judeţului Caraş-Severin
pentru anul 2019, precum și analizate aspecte legate de incluziunea socială.
De asemenea, a fost semnat Protocolul de colaborare interinstituțională la nivelul
Județului Caraș-Severin, de către autoritățile județene și locale implicate și interesate
în implementarea măsurilor promovate de proiectul „Crearea și implementarea
serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale”,
dezvoltat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale în parteneriat cu Ministerul
Sănătății și Ministerul Educației Naționale.
• S-a participat, în calitate de membru, la 28 ședințe ale Comisiei de Analiză Tehnică
Caraș-Severin, ocazie cu care s-a analizat evaluarea impactului asupra mediului,
precum și la 15 ședințe ale Comitetului Special Constituit Caraș-Severin, organizate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin.
• Participarea reprezentantului Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin la 4
şedinţe ale Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, organizate la
nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin.
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• Consiliul Consultativ pentru Protecția Consumatorilor al Județului CarașSeverin, organizat de către Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor cu sprijinul
Instituției Prefectului, s-a întrunit în cadrul a 4 ședințe.
• Centrul de Combatere a Bolilor al Judeţului Caraş-Severin s-a întrunit în cursul
anului 2019 în 5 şedinţe în care au fost prezentate şi aprobate măsurile stabilite pentru
prevenirea apariţiei şi extinderii bolilor majore (pesta porcină africană și suspiciune
rabie la vulpe în orașul Anina) în efectivele de animale de pe teritoriul judeţului fiind
aprobate 4 hotărâri.
• Cu privire la activitatea comisiilor de delimitare cadastrală în cursul anului 2019 au
avut loc 4 întâlniri şi s-a efectuat delimitarea cadastrală la nivelul unităţilor
administrativ – teritoriale Șopotu Nou şi Cărbunari, iar la nivelul unităţilor
administrativ – teritoriale Șopotu Nou şi Lăpușnicu Mare nu s-a efectuat delimitare
cadastrală.
• Grupul județean pentru modernizarea administrației publice locale CarașSeverin – pentru care instituția prefectului a asigurat secretariatul tehnic și a
coordonat buna funcționare, a desfășurat o întâlnire la care pe ordinea de zi s-a
regăsit tema Programul Europa pentru Cetățeni.
• Grupul de lucru interinstituțional în domeniul migrației colaborează la
implementarea proiectului „Integrare ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru
migranți” în care Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin este partener AID ROM
și Instituția Prefectului Județul Timiș.
Relații internaționale
În conformitate cu evidențele centralizate în Registrul pentru relații externe, conducerea
Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin a realizat un număr de 6 întâlniri cu delegații
străine, astfel: o întâlnire cu delegația Republicii China, o întâlnire cu Ambasadorul
Republicii Belarus la București, o întâlnire cu delegația Republicii federale Germania, o
întâlnire la Sibiu în contextul desfășurării lucrărilor Comisiei Mixte Guvernamentale
Româno-Germane; o întâlnire cu Ambasadorul Republicii Cehe în România, Consulul
Republicii Cehe în România și Consulul general onorific al Republicii Cehe la Timișoara și
o întâlnire cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București.
În baza tratatului bilateral între România și Germania, a avut loc o întâlnire la Sibiu 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 13 adrese, din care: 6 rapoarte de vizită la MAI,
2 rapoarte semestriale la MAI, o adresă de informare către Consiliul Județean Caraș-Severin
și cele 77 primării în vederea informării acestora asupra denumirii oficiale a Republicii
Macedonia de Nord, o adresă de informare pentru structurile instituției prefectului în
legătură cu legislația în vigoare cu privire la măsurile aplicabile retragerii Regatului Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord, o adresă de
diseminare a informațiilor primite de la Ambasada Republicii Belarus în legătură cu
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desfășurarea evenimentului de afaceri „Zilele afacerilor în Gomel”- Republica Belarus; 2
informări transmise celor 77 de primării din județ în legătură cu informații relevante despre
Austria ca locație dedicată cercetării, precum și informații despre economia austriacă și
despre oportunitățile de afaceri prezentate în newsletter-ul Ambasadei Austriei.
Ca urmare a actualizării bazei de date la nivel de județ privind stadiul cooperărilor inițiate
de unitățile administrativ-teritoriale din județ cu autorități similare din alte state a fost
elaborată lucrarea Ghidul Înfrățirilor, pe baza comunicărilor primite din partea unităților
administrativ-teritoriale din județ. La nivelul județului nostru sunt 31 de acorduri de
cooperare/înfrățire inițiate la nivel local cu autorități similare din alte state, din care 23 sunt
realizate la nivelul orașelor și municipiilor și 8 la nivelul comunelor din județul CarașSeverin. Pe parcursul anului 2019 a fost acordat sprijin pentru clarificarea aspectelor
privitoare la încheierea de acorduri de cooperare/înfrățire cu autorități similare din alte state
pentru 5 primării din județul Caraș-Severin și a fost transmisă o informare celor 77 de
primării, legată de respectarea procedurii legale privind încheierea de acorduri de
cooperare/înfrățire cu autorități similare din alte state.
VIII. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE ȘI NAȚIONALE
Informarea instituțiilor publice asupra oportunităților. Evidența proiectelor aflate în
derulare la nivelul județului
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 16 acțiuni de informare, din care: 3 buletine de informare asupra
surselor de finanțare trimise primăriilor, 3 informări privind programele de finanțare în
cadrul videoconferințelor cu primăriile din județ; 1 informare privind Ghidul solicitantului
spre consultare publică, pentru Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și
sociale aferentă Programului Operațional Regional trimisă pentru 3 primării din județ care
pot fi solicitanți de finanțare, regăsindu-se pe Lista celor 139 de comunități cu tip de
marginalizare peste medie și severă, o informare pentru primării privind Programul
RoCultura; o informare pentru primării privind Programul Europa pentru Cetățeni și
organizarea unui eveniment de informare în parteneriat cu reprezentanții Ministerului
Culturii și Identității Naționale; 2 adrese și o informare în cadrul unei videoconferințe cu
UAT în legătură cu aplicarea prevederilor HG 640/2017 privind Programul pentru Școli al
României în perioada 2017-2023, modificată cu completări; o informare adresată unităților
administrativ - teritoriale referitor la proiectul Instruire ocazională pentru potențialii și
beneficiarii FESI și POAT; o informare adresată unităților de învățământ referitor la
proiectul Culori pentru Pace; o informare privind campania Băncii Mondiale cu tema
Alege prioritățile orașului tău.
Totodată, au existat un număr de 20 acțiuni de îndrumare legate de implementarea
Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, precum și 4
adrese către serviciile publice deconcentrate legate de aplicarea prevederilor HG 640/2017
privind Programul pentru Școli al României în perioada 2017-2023, modificată cu
completări.
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Cu privire la accesarea programelor cu finanțare națională au existat 12 activități de
informare și îndrumare, din care: o informare adresată unităților administrativ - teritoriale
referitor la Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate
neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice; o informare privind creșterea
nivelului de informare publică, conștientizare și transparență cu privire la utilizarea
bugetului fondurilor publice; o informare transmisă comunelor din județul Caraș-Severin
legată de derularea proiectului fotbalistic Cupa Satelor, organizat cu sprijinul AFIR, o
informare adresată unităților administrativ - teritoriale referitor la proiectul Politici publice
alternative pentru dezvoltare locală competitivă; o informare adresată unităților
administrativ - teritoriale referitor la proiectul Locuirea sub liniile de transport de înaltă
tensiune; 2 informări adresate primăriilor din județ privind acțiunile de identificare a
necesarului de microbuze pentru transportul elevilor în anul 2019 și detalierea acestui
necesar, în vederea fundamentării politicilor publice în acest domeniu de către MLPDA; 5
adrese Primăriei Comunei Vrani în calitate de beneficiară a prevederilor 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.
Au fost realizate și transmise la MAI fișe de proiect pentru Programul SRSP (program de
sprijin pentru reforma structurală).
Corespondență cu Banca Mondială în România privind proiecte prioritare de infrastructură
pentru a identifica politici și investiții strategice ce pot ajuta zonele metropolitane din
România în cadrul Proiectului România Metropolitană.
Participarea la 6 reuniuni de analiză a activității desfășurate de către structurile MAI în
domeniul fondurilor externe nerambursabile, organizate de Ministerul Afacerilor Interne în
sistem de videoconferință.
2.Acțiuni de monitorizare a proiectelor derulate la nivelul județului de către autoritățile
publice locale
În acest sens, pe parcursul anului 2019 au fost monitorizate 473 proiecte cu finanțare
externă și națională în valoare totală de 4.767.767 mii lei, din care: 183 proiecte cu
finanțare externă și 290 proiecte cu finanțare națională, conform reprezentărilor grafice
de mai jos.
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Situația celor 473 proiecte se prezintă astfel: 62 proiecte depuse spre finanțare și aflate în
evaluare, în valoare totală de 855.163 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 190.649 mii lei și 393 proiecte aflate în implementare, în
valoare totală de 3.741.953 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 și s-a implicat în implementarea și derularea
de proiecte, astfel:
Încheierea unui acord de parteneriat cu AID Rom și implementarea proiectului Integrare
ACUM II - Abordări complexe și unitare pentru migranți în parteneriat cu AID Rom,
Instituția Prefectului – Județul Timiș și Asociația Filantropia Oradea prin realizarea la
nivelul județului prin realizarea punctuală a următoarelor activități:
o Au fost nominalizate persoanele care să facă parte din echipa de lucru a proiectului
și a fost emis Ordinul prefectului nr. 333/04.09.2019 privind constituirea echipei
de proiect pentru partenerul nr. 3 - Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin;
o Au fost elaborate 6 anexe la fișele de post pentru membrii echipei de proiect;
o Participare în data de 19-20.09.2019 la Timișoara la întâlnirea de coordonare din
cadrul proiectului Integrare ACUM II - Abordări complexe și unitare pentru
migranți;
o A fost organizată în data de 1.10.2019 întâlnirea pentru realizarea analizei de
corelare a necesităților proiectului cu atribuțiile instituțiilor din județ, cu invitarea
a conducătorilor a 18 instituții și organizații relevante pentru activitățile
proiectului. Cu această ocazie a fost prezentat proiectul și s-au discutat aspecte
legate de implicarea instituțiilor în scopul atingerii obiectivelor proiectului și în
conformitate cu competențele instituționale;
o Participare în data de 14 octombrie 2019 la Timișoara la conferința de lansare a
proiectului Integrare ACUM II - Abordări complexe și unitare pentru migranți;
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o Au fost desemnați prin adrese ale instituțiilor și organizațiilor relevante în proiect
reprezentanții care să facă parte din Grupul de lucru de suport pentru integrarea
socială a migranților din Județul Caraș-Severin și a fost emis Ordinul de prefect
nr.362/15.10.2019 privind constituirea Grupului de lucru de suport pentru
integrarea socială a migranților din Județul Caraș-Severin. Prin ordinul menționat,
a fost înființat și Punctul de lucru pentru integrare socială a migranților din Județul
Caraș-Severin;
o Echipa de proiect a elaborat proiectele regulamentelor de organizare și funcționare
a Grupului de lucru de suport pentru integrarea socială a migranților din Județul
Caraș-Severin și al Punctului de lucru;
o În data de 29.10.2019, s-a desfășurat o ședință de pregătire cu echipa de proiect,
înainte de cea în plen, ocazie cu care s-au trecut în revista acțiunile desfășurate în
cadrul proiectului. În continuarea acesteia s-a desfășurat în aceeași zi o întâlnire de
lucru a Grupului de lucru de suport pentru integrarea socială a migranților din
Județul Caraș-Severin în vederea prezentării celor două regulamente în forma
finală. Cu ocazia întâlnirii au fost distribuite și materialele de promovare ale
proiectului;
o Centralizarea raportărilor legate de migranți primite din partea membrilor din
Grupul de lucru de suport pentru integrarea socială a migranților.
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 continuate acțiunile de
diseminare la nivelul autorităților publice locale și a 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. De asemenea,
ca urmare a derulării proiectului a fost aprobată în cadrul instituției prefectului procedura
operațională privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format
standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale.
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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 2019, 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 Urgenţă ori de câte ori au fost solicitate de reprezentanţii massmedia, 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 88 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”,
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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 20 de
solicitări, din care 11 au fost soluționate favorabil, 5 nefavorabil și 4 au fost redirecționate
spre instituțiile competente. Din totalul de 20 de solicitări 10 au fost adresate de către
persoane fizice și 10 de persoane juridice. De menționat la acest capitol si implicarea
instituției în proiectul 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, care presupune implicarea în acțiunile de diseminare la nivelul
autorităților publice locale și a 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. De asemenea, ca urmare a
derulării proiectului a fost aprobată în cadrul instituției prefectului procedura operațională
privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și
deschis și asigurarea transparenței decizionale
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, în ultima parte a anului 2019 fiind pregătită și o lucrare de selecţionare a
documentelor, ce urmează a fi finalizată în primul trimestru al anului 2020. S-au făcut
demersuri pentru obținerea unui spațiu pentru depozitarea documentelor, având în vedere că
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spaţiul de arhivă actual este depășit. În acest context, s-a obținut un spațiu destinat extinderii
arhivei de la Consiliul Județean Caraș-Severin, care a fost dotat și pregătit conform
prevederilor legale în domeniu.
2.Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor
Cu privire la activitatea de primire și soluționare a petițiilor, în anul 2019, la nivelul
instituției au fost primite 380 petiții, din care: 11 au constituit sesizări privind infracţiuni
contra persoanei, 10 au constituit şi sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului, 8 au
constituit sesizări privind acte sau fapte de corupție sau asimilate, 10 au constituit sesizări
privind tulburarea liniştii publice şi alte infracţiuni sau contravenţii, 186 au constituit diferite
cereri, 140 au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate
abuziv de regimul comunist, 2 au constituit scrisori de mulțumire, iar 13 au fost reveniri, cu
aceeași problemă, așa cum este evidențiat în graficul de mai jos.

Legendă:
1 – 11 au constituit sesizări privind infracţiuni contra persoanei
2 – 10 au constituit şi sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului
3 – 8 au constituit sesizări privind acte sau fapte de corupție sau asimilate
4 –10 au constituit sesizări privind tulburarea liniştii publice şi alte infracţiuni sau contravenţii
5 – 186 au constituit diferite cereri
6 – 140 au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate abuziv
de regimul comunist
7 – 2 au constituit scrisori de mulțumire
8 – 13 au fost reveniri, cu aceeași problemă
Din numărul total de petiţii, 28 au fost primite de la Guvernul României, 2, de la
Administraţia Prezidenţială, 12 de la alte instituţii de stat, ceea ce reprezintă un total de 11%,
petițiile fiind redirecționate instituției prefectului de instituțiile greșit sesizate enumerate mai
sus. Restul petițiilor recepționate au fost primite de la persoane fizice și juridice și de la ONGuri. Astfel, din cele 380 petiții, procentual, 87% au fost trimise direct de cetăţeni și 11% au
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provenit de la persoane juridice, inclusiv cele 0,2% provenind direct de la ONG – uri. Modul
de soluționare a petițiilor după proveniență, este reprezentat grafic mai jos:

Legendă:
1 – 28 au fost primite de la Guvernul României
2 – 2 de la Administraţia Prezidenţială
4 – 12 de la alte instituţii de stat
5 – 338 de la ONG-uri și de la persoane fizice și juridice
Dintr-o altă perspectivă, în ceea ce privește totalul de petiţii primite, 133 – 35% - au fost
redirecţionate, pentru competentă soluţionare, către alte instituţii ale statului, 131 – 34,5% - au
fost soluționate pozitiv sau parțial pozitiv, 91 – 23% -, negativ și 25 – 6,5% - au fost clasate
direct, în conformitate cu prevederile legale în materie, după cum se vede în graficul de mai
jos:
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Legendă:
1 - 133 redirecţionate
2 - 131 soluționate pozitiv sau parțial pozitiv
3 - 91 soluționate negativ
4 - 25 au fost clasate direct
În intervalul de referință au fost organizate 49 de sesiuni de audiență, din care 47 la sediu,
și 2 în teritoriu, la Bocșa și Bozovici, la care s-au prezentat, în total, 186 cetățeni, care au
fost consiliați de personalul de relații cu publicul, îndrumați spre alte instituții, pentru
competentă soluționare, unde a fost cazul, multe dintre problemele ridicate de aceștia
fiind soluţionate pe loc de conducerea instituţiei sau, ulterior, în termenele prevăzute în
contextul legal specific, de serviciile și compartimentele de specialitate ale instituției
prefectului.
Personalul de la compartimentul de specialitate a răspuns, în medie, şi la 25 apeluri
telefonice pe lună – acumulându-se un total de circa 300 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, o zi pe săptămână, câte două ore, miercurea, ceea ce a însumat 50 de
servicii, respectiv, peste 100 de ore, pe care le-a efectuat personalul SAERPC, De
asemenea, a fost urmărită, zilnic, adresa de e-mail:, creată special pentru acest lucru,
precum şi serviciul online „ petiția electronică”, fiind urmărite, concomitent, tot online, şi
înscrierile în audiență și petițiile direct pe site-ul instituției, dar și la telefoanele destinate
relației cu publicul.
Aspectele abordate în petiţiile adresate Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi cu
ocazia audienţelor susţinute de conducerea instituţiei la sediu sau în diverse localități/zone
ale județului – Bocșa, Bozovici - au vizat, pe ansamblu, o tematică complexă, cu accent pe
problemele de fond 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, ș.a. -, dar vizând și problematica socială - atribuirea de
locuinţe din fondul locativ al unităţilor administrativ-teritoriale, acordarea de ajutoare de
urgență în urma unor situații de 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 ș.a. -, disciplina în
construcții, reclamaţii privind activitatea administraţiilor publice locale, a serviciilor
publice deconcentrate, plângeri cu privire la litigii cu autoritățile locale și instituțiile
publice, dar și interpersonale.
În general, în activitatea de relații cu publicul instituţia prefectului a verificat şi analizat
nemijlocit - ori prin redirecţionare, potrivit cadrului legal, la instituţiile abilitate, servicii
publice deconcentrate, autorităţi publice locale, judeţene, alte instituţii abilitate –
problemele și aspectele semnalate de petenți la întâlnirile cu conducerea instituției care
a dispus măsuri în contextul legal specific pentru competenta soluţionare a situațiilor
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punctuale, răspunsul către petenţi fiind comunicat în termenele și condițiile prevăzute
de lege.
3. Apostilarea documentelor
Referitor la organizarea și desfășurarea activității de apostilare a actelor oficiale
administrative, în anul 2019, au fost înregistratre 1.029 cereri pentru apostilare de
documente, din care 875 solicitate de persoane fizice și 154 de persoane juridice și au
fost apostilate un număr de 1.409 de acte.
X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE
EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII

ÎN

ACTIVITATE/

PROPUNERI

DE

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 unui post de casier la nivelul instituției în cadrul
Serviciului financiar-contabilitate şi a unui post consilier pe achiziţii.
În anul 2019, au fost constatate disfuncţionalităţi în comunicarea de către unităţile
administrativ-teritoriale a informaţiilor legate de gestionarea situaţiilor de urgenţă, a
evenimentelor, netransmiterea rapoartelor operative sau evaluărilor finale precum şi a
situaţiilor cu termene.
XI. OBIECTIVE 2020
Instituția Prefectului - Județul Caraș-Severin va desfășura și în anul 2020 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
autoritățile administrației publice locale, în vederea respectării și aplicării actelor
normative ce reglementează domeniul acestora de activitate;
• Propunem suplimentarea fondurilor alocate în bugetul pentru anul 2020, pentru
realizarea unor investiții în lucrări de arhivare a documentelor, astfel încât activitatea
să se poată desfășura în condiții optime;
• Serviciul Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate va
desfăşura şi în anul 2020 activităţi în concordanţă cu obiectivele strategice şi
operaţionale conferite de prevederile legale. Se va acorda o deosebită atenţie
activităţilor specifice serviciului, respectiv: monitorizarea în limita dispozițiilor legale
a activităţii serviciilor publice deconcentrate sau instituțiilor; urmărirea bunei
desfășurare a activității comisiilor, consiliilor, comitetelor și altor organisme de lucru;
urmărirea modului de conlucrare a autorităţilor publice locale cu serviciile publice
deconcentrate în soluţionarea problemelor comunităţilor locale; punerea în aplicare a
prevederilor Programului de Guvernare.
• Implementarea unui sistem eficient de management la toate nivelurile, care să asigure
o monitorizare permanentă, astfel încât să se elimine deficiențele din activitate;
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• 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;
• 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
2020;
• 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 2019, 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.
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