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I.INTRODUCERE 

I1.Legislație 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, HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 

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 2020 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 2020 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 securității 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 și a garantării respectării legii. 

VALORI INSTITUŢIONALE 

Legalitatea: respectarea legii cu maximă 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 pe care o desfășurăm 
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I.2. Structura organizatorică 

Structura organizatorică a Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin se prezintă astfel:  

a. Număr posturi aprobate - 72 

 b. Număr personal angajat - 65 

 c. Număr posturi vacante – 7 

 

 II.OBIECTIVE STRATEGICE 

Obiectivele strategice ale activităţii desfăşurate în cadrul Instituției Prefectului - Județul        

Caraș-Severin în anul 2020 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 2020, a 

obiectivelor strategice ale acestuia, în număr de 7, a obiectivelor specifice/operaționale în 

număr de 28 și a unui număr de 107 indicatori de performanţă, asociaţi activităţilor 

specifice la nivelul Instituţiei Prefectului, pentru o adecvată cuantificare și măsurare a 

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

urmează: 

Obiectivul strategic nr. 1. Garantarea aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor şi a 

celorlalte acte normative, a ordinii publice și a Programului de guvernare la nivelul județului, 

cu 12 obiective operaționale;  

Obiectivul  strategic nr.2. Asigurarea verificării legalităţii actelor administrative adoptate 

sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ, cu  3 

obiective operaționale; 

Obiectivul strategic nr.3. Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență, cu 1 obiectiv 

operațional; 

Obiectivul strategic nr.4. Îmbunătățirea activității serviciilor publice desfășurate în cadrul 

Instituției Prefectului, având  4 obiective operaționale; 

Obiectivul strategic nr.5. Coordonarea activităților în vederea organizării în bune condiții a 

proceselor electorale la nivelul județului, cu 1 obiectiv operațional; 

Obiectivul strategic nr.6. Creșterea gradului de transparență a activității Instituției 

Prefectului, cu 1 obiectiv operațional; 

Obiectivul strategic nr.7. Consolidarea capacității instituționale a Instituției Prefectului, cu 6 

obiective operaționale. 

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

strategice sunt redați în capitolele care urmează.     
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III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 

III.1. Eficientizare structurală 

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

prevăzute 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 

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. 

III.2. Gestionarea resurselor umane 

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

cursul anului 2020 numărul de posturi a fost suplimentat cu 2 funcții,  aceasta se prezintă 

după cum urmează:  

 numărul total de posturi aprobate – 45, din care:  

- funcţii publice – 37 din care: 3 înalți funcționari publici, 4 funcții publice de 

conducere și 30 funcții publice de execuție); 

- funcţii contractuale – 8 de execuție; 

  numărul total de posturi ocupate – 40, din care: 

-  funcţii publice – 32 din care:  2 înalți funcționari publici, 1 funcție publică de 

conducere + 1 funcție publică de conducere exercită cu caracter temporar și 29 

funcții publice de execuție); 

- funcţii contractuale – 8 de execuție; 

 numărul total de posturi vacante – 5, din care: 

-  funcţii publice – 5 din care:  1 înalt funcționar public, 3 funcții publice de 

conducere + 1 funcție publică de execuție). 

În ceea ce priveşte structura organizatorică a Serviciilor Publice Comunitare din cadrul 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, aceasta se prezintă după cum urmează:  

 numărul total de posturi aprobate – 27, din care:  

- funcţii publice cu statut special – 25 din care: 2 funcții de conducere și 23 funcții de 

execuție); 

- funcţii contractuale – 2 de execuție; 

  numărul total de posturi ocupate – 25, din care: 

- funcţii publice cu statut special – 23 din care: 2 funcții de conducere și 21 funcții de 

execuție); 

- funcţii contractuale – 2 de execuție; 



5 
 

 numărul total de posturi vacante – 2, din care: 

-  funcţii publice cu statut special – 2 de execuție). 

Pe parcursul anului 2020 s-au vacantat 11 posturi din care: 1 înalt funcționar public, 2 funcții 

publice de conducere, 4 funcții publice cu statut special de execuție precum și 4 funcții 

contractuale de execuție la Cancelaria Prefectului. 

Pe parcursul anului 2020 au fost ocupate 12 posturi după cum urmează: 6 funcții publice din 

care: 3 înalți funcționari publici, 3 funcții publice cu statut special de execuție și 6 funcții 

contractuale de execuție la Cancelaria Prefectului. 

Concursuri organizate 

În ceea ce priveşte organizarea concursurilor, au fost organizate: 2 concursuri/examene 

pentru promovare funcționarilor publici în grad profesional, fiind promovaţi în total 3 

funcţionari publici; 1 concurs/examen pentru promovare personalului contractual în grad 

profesional, fiind promovat în total 1 angajat - personal contractual. 

Situaţia privind încadrarea, încetarea, promovarea, avansarea, suspendarea și detaşarea, atât a 

funcţionarilor publici, cât şi a personalului contractual, este următoarea: numire/angajare a 

12 salariați după cum urmează: 6 funcționari publici din care: 3 înalți funcționari publici - 

privind exercitarea funcției publice de prefect și subprefect și 3 salariați pe funcții publice cu 

statut special de execuție precum și 6 angajați cu contract individual de muncă pe funcție 

contractuală de execuție pe perioadă determinată la Cancelaria Prefectului. 

Încetarea raporturilor de serviciu/ raporturilor de muncă a 11 salariaţi, din care: 1 înalt 

funcţionar public - încetarea privind exercitarea funcției publice de subprefect, pentru 1 

funcționar public (funcție publică de conducere) a fost modificat raportul de serviciu prin 

transfer în interesul serviciului, pentru 1 funcţionar public (funcție publică de conducere) a 

fost constatată încetarea de drept ca urmare a decesului, pentru 4 funcționari publici (funcții 

publice cu statut special) a fost modificat raportul de serviciu prin transfer/mutare în interesul 

serviciului și pentru 4 angajați cu contract individual de muncă pe funcție contractuală de 

execuție pe perioadă determinată la Cancelaria Prefectului; 

Au fost promovați în grad profesional - 3 funcționari publici de execuție și 1 angajat personal 

contractual de execuție, au avansat în gradaţie - 5 salariaţi, suspendarea raportului de   

serviciu - 1 funcţionar public, detașarea pe o perioadă de 6 luni – 1 salariat cu contract 

individual de muncă. 

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 si funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum si pentru modificarea si 

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. 

III.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;  
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 Modificarea repartizărilor trimestriale iniţiale de credite bugetare primite de la 

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

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

Ministerului Afacerilor Interne;  

 Realizarea virărilor de credite bugetare la termenele prevăzute de Legea finanţelor 

publice nr.500/2002, operate şi transmise ordonatorului principal de credite;  

 Evidenţierea alocaţiilor bugetare aprobate şi înregistrate în contabilitate.  

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

anului 2020, respectiv: 

 

Indicatori Buget 2020 

lei 

Total buget 

Autorităţi publice 

Cheltuieli curente 

 Cheltuieli de personal 

 Cheltuieli materiale 

Despăgubiri civile 

Active nefinanciare 

Ordine publică şi siguranţă naţională 

Cheltuieli curente 

 Cheltuieli de personal 

 Cheltuieli materiale 

 

24.896.000 

22.406.000 

22.395.000 

18.633.000 

3.760.000 

2.000 

11.000 

2.490.000 

2.490.000 

2.388.000 

102.000 

 

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.82/1991 astfel:  

La capitolul 51.01 – Autorităţi publice şi acţiuni externe: 

Denumirea cheltuielilor Cod Buget aprobat 

2020 

lei 

Plăţi efective 

2020 

lei 

% 

Cheltuieli de personal 10 3.911.000 3.900.436 99,73 

Bunuri şi servicii 20 321.000 310.239,70 96,65 

Despăgubiri civile 59 2.000 1.400 70 

Total cap. 51.01.03  4.234.000 4.212.075,70  

  

La capitolul 51.01 – Autorităţi publice şi acţiuni externe: 

Denumirea cheltuielilor Cod Buget aprobat 

2020 

Plăţi efective 

2020 

% 
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lei lei 

Mașini, echipamente și 

mijloace de transport 

71 11.000 10.700 97,27 

Total cap. 51.01.03  11.000 10.700  

La  capitolul 61.01 – Ordine publică şi siguranţă naţională: 

Denumirea cheltuielilor Cod Buget aprobat 

2020 

lei 

Plăţi efective 

2020 

lei 

% 

Cheltuieli de personal 10 2.388.000 2.360.617,54 98,85 

Bunuri şi servicii 20 102.000 93.136,37 91,31 

Total cap. 61.50.00  2.490.000 2.453.753,91  

 

La capitolul 51.01 – Alegerea autorităților administrației publice locale: 

Denumirea cheltuielilor Cod Buget aprobat 

2020 

lei 

Plăţi efective 

2020 

lei 

% 

Cheltuieli de personal 10 10.536.000 9.977.018 94,69 

Bunuri şi servicii 20 2.120.000 1.830.767,86 86,36 

Total cap. 51.01  12.656.000 11.807.785,86  

 

La capitolul 51.01 – Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020: 

Denumirea cheltuielilor Cod Buget aprobat 

2020 

lei 

Plăţi efective 

2020 

lei 

% 

Cheltuieli de personal 10 4.186.000 3.577.060 85,45 

Bunuri şi servicii 20 1.319.000 725.429,20 55 

Total cap. 51.01  5.505.000 4.302.489,20  

 

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

obligaţiilor faţă de buget aferente personalului instituţiei de la cele două capitole, iar sumele 

alocate la bunuri şi servicii au fost utilizate pentru funcţionarea instituţiei precum şi a 

cheltuielilor ocazionate de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor autorităților 

administrației publice locale și a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.  

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

financiar-contabil în anul 2020 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 2020, 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 
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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 2020, 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 2020 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. 

III.4. Activitatea de achiziții publice 

Referitor la achiziţiile publice acestea s-au realizat prin cumpărare directă, prin 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 fotocopiatoare și xerografică. 

În anul 2020 au fost achiziționate produse de papetărie, combustibil, produse pentru protecția 

muncii în contextul pandemiei (măști, mănuși, dezinfectanți), materiale pentru curățenie, 

diverse materiale şi servicii pentru întreţinere, funcţionare și reparații curente. Astfel, din 

bugetul alocat Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin în anul 2020, pentru aparatul 

propriu: 14.505,51 lei au fost cheltuiţi pentru produsele de papetărie (96,70 % din bugetul 

total), 20.500 lei pentru carburanţi ( 97,62 % din bugetul total), 8.941,91 lei au fost cheltuiţi 

pentru produse de protecția muncii în contextul pandemiei  (99,35 % din bugetul total), 

2.972,11 lei au fost cheltuiţi pentru produse de curățenie (99,07 % din bugetul total). 

Referitor la alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 12.671,52 lei au fost 

cheltuiți (97,47 % din bugetul total alocat).  
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Din bugetul alocat pentru cele două Servicii Publice Comunitare: 2.686 lei au fost cheltuiţi 

pentru produsele de papetărie (89,53% din bugetul total), 17.000 lei pentru carburanţi             

(100 % din bugetul total), 1.960,11 lei au fost cheltuiţi pentru produse de protecția muncii în 

contextul pandemiei  (98,01 % din bugetul total). Cu privire la alte bunuri şi servicii pentru 

întreţinerea şi funcţionarea Serviciilor Publice Comunitare, au fost cheltuiți 4.000 lei (100 % 

din bugetul total alocat).  

 

III.5. Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații 

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

Caraş-Severin, au fost asigurate un număr de 11 autoturisme de serviciu. 

Pentru buna desfășurare a activității, în domeniul IT, a fost asigurată mentenanța 

computerelor și imprimantelor, au fost achiziționate echipamente din generația nouă: 5 

computere cu licențe Windows 10, 7 monitoare LED, 1 multifuncțională performantă și  un 

laptop. 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 

Prefectul judeţului a participat în cursul anului 2020 la peste 400 de întâlniri, şedinţe, 

videoconferinţe şi vizite de lucru. Datorită pandemiei de  COVID-19, Instituţia Prefectului – 

Judeţul Caraş-Severin şi-a canalizat activitatea preponderent pe problemele generate de  

această situaţie, fără să neglijeze agenda uzuală a instituţiei. Primul suspect  din  ţară de 

infectare cu noul coronavirus a fost din judeţul nostru, iar  în aşteptarea rezultatelor testării 

respectivului cetăţean, Instituţia Prefectului a demarat stabilirea potenţialelor scenarii  de  

urmat  în această speţă. A urmat apoi decretarea stării de urgenţă la nivel naţional, în 16 

martie 2020, iar judeţul nostru, fiind un  judeţ de frontieră şi având mulţi cetăţeni plecaţi la 

muncă peste hotare, s-a confruntat cu un aflux de persoane care au fost izolate în  carantină 

instituţionalizată. Instituţia Prefectului, alături de structurile MAI şi  de alţi  factori de decizie, 

au avut întâlniri zilnice în perioada  stării de urgenţă, pentru  a soluţiona  în timp real  orice 

problemă apărută şi pentru a  fi mereu cu un pas înainte în ceea ce priveşte organizarea  

centrelor de carantină, a transportului persoanelor carantinate în  aceste centre, asigurarea 

pazei, hranei şi gestionarea oricărei posibile probleme. După terminarea stării de urgenţă şi 

trecerea la starea de alertă, în 15 mai 2020, aceste întâlniri au avut loc  de  două ori pe 

săptămână. Instituţia  Prefectului  -  Judeţul Caraş-Severin s-a achitat cu succes de gestionarea 

pandemiei,  judeţul  nostru păstrând mereu numărul persoanelor infectate sub media pe  ţară. 

În luna ianuarie, pe lângă agenda obişnuită, prefectul judeţului Caraş-Severin a participat la 

evaluarea activităţii desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al 

judeţului Caraş-Severin în anul 2019, la o  întâlnire cu studenţii străini ai Universităţii Eftimie 

Murgu din Reşiţa în cadrul proiectului Integrare ACUM II – Abordări complexe şi unitare 

pentru migranţi,  
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De asemenea, în 15 ianuarie prefectul judeţului a participat şi la aniversarea „Zilei Culturii 

Naționale“, eveniment care s-a desfăşurat la Palatul Cultural din Reșița. 

În luna februarie, prefectul a participat la evaluările activităţilor din anul 2019 a Serviciului 

de Telecomunicaţii Speciale Caraş-Severin, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin 

şi a Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara. Tot în această lună a avut loc 

o sesiune de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală 

”Integrare ACUM-Abordări complexe și unitare pentru migranți„  şi s-a lansat campania de 

conștientizare ”AJUTĂ-NE SĂ TE SALVĂM” din cadrul Proiectului ”REȚEA COMUNĂ 

DURABILĂ PENTRU SITUAȚIILE DE URGENȚĂ DIN BANAT. De asemenea, prefectul  

judeţului a fost prezent la ceremonia aniversării a  90 de ani de protecţie civilă în România, 

eveniment care a avut  loc la sediul ISU „Semenic“. 

Tot în luna februarie, în  Caraş-Severin a apărut primul cetăţean  român suspect  a fi  infectat 

cu noul coronavirus, acest lucru  declanşând, practic, debutul întâlnirilor şi şedinţelor pe tema 

combaterii  răspândirii  virusului şi  a organizării măsurilor necesare, aspecte care s-au 

dovedit foarte utile în abordarea ulterioară a luptei contra pandemiei de COVID-19  care avea 

să-şi facă simţită prezenţa  în luna martie şi în judeţul  nostru. 

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat în luna februarie şedinţe ale 

Centrului Local de Combatere al Bolilor - Caraș-Severin, Comisiei Judeţene privitoare la 

Incluziunea Socială - Caraş-Severin, Comisiei și a Secretariatului tehnic pentru 

Recensământul General Agricol - runda 2020 Caraș-Severin.  

Luna martie a însemnat pentru judeţul nostru şi momentul intrării  efective în lupta contra 

pandemiei de COVID-19,  iar în 10  martie a fost depistat primul caz de infecţie cu noul  

coronavirus în Caraş-Severin. Este luna în  care prefectul  judeţului convoacă întâlniri  zilnice 

cu reprezentanţii structurilor MAI, precum şi cu  alţi factori decizionali ai altor  instituţii, 

pentru  a se discuta toate aspectele legate de organizarea  spaţiilor de carantină, transportarea 

persoanelor în  cauză spre aceste centre şi  alte decizii  menite să limiteze răspândirea 

coronavirusului.  Instaurarea stării de urgenţă pe  teritoriul României, în data  de  16 martie, 

găseşte Instituţia Prefectului pregătită să asigure, prin reprezentanţii structurilor MAI, 

supravegherea respectării regulilor şi a normelor epidemiologice impuse.  Prefectul  judeţului  

se deplasează personal  în spaţiile amenajate pentru carantina instituţionalizată, pentru a se 

asigura că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege. Se pune accent pe informarea 

cetăţenilor despre importanţa respectării regulilor şi se subliniază că toate măsurile luate au 

caracter preventiv şi  informaţional. Datorită izbucnirii pandemiei şi decretării stării de 

urgenţă, în luna martie nu  s-a organizat şedinţa Colegiului Prefectural – Caraş-Severin şi nici 

alte şedinţe uzuale. De asemenea, s-au suspendat  audienţele cu cetăţenii judeţului, aceştia  

având în continuare posibilitatea să contacteze online Instituţia Prefectului. 

Luna aprilie găseşte Instituţia Prefectului – Caraş-Severin angrenată pe toate fronturile  în  

lupta  contra pandemiei,  ședinţele de analiză şi măsuri referitoare la COVID-19 continuând să 

fie organizate zilnic, acestea fiind  de altfel şi singurele şedinţe programate de instituţie în 

această lună. S-au intensificat controalele la centrele de carantină, iar prefectul judeţului a 

participat personal, în repetate rânduri, la supravegherea transportului către aceste centre a 

persoanelor care urmau a fi carantinate. Starea de urgenţă a fost prelungită, iar activitatea 

Instituţiei Prefectului este  canalizată aproape integral spre gestionarea pandemiei, datorită 
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numărului mare de cetăţeni care s-au întors din străinătate, atât din cauza pandemiei cât şi cu 

ocazia sărbătorilor pascale. Una din măsurile adoptate, care şi-a dovedit ulterior efectul 

benefic, a fost instituirea obligativităţii purtării măştilor de protecţie şi în spaţiile publice 

deschise. Măsura  a fost adoptată în cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă, din data de 6.04.2020. De  asemenea, prefectul judeţului a intervenit în problema 

redeschiderii pieţelor agro-alimentare din oraşele Bocşa şi Caransebeş, după ce acestea au fost 

închise fără temei legal de către  edilii celor două localităţi. 

În luna mai, starea de urgenţă a fost ridicată, iar Instituţia Prefectului, începe  să reia o serie 

de activităţi  cum ar  fi şedinţele Colegiului Prefectural, Comitetului Consultativ de Dialog 

Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin şi  a Comisiei de 

Dialog Social a judeţului Caraş-Severin. Prefectul judeţului efectuează o vizită pentru a  

verifica stadiul lucrărilor de întreţinere periodică derulate pe DN 58, Caransebeş – Reşiţa, pe 

porţiunea km 3+500 – 14+960, participă în calitate de invitat la şedinţa extraordinară a 

Consiliului Judeţean, din 28.05.2020 şi este prezent, în 29.05.2020, la depunerea jurământului 

militar de către patru elevi ai școlilor militare de subofițeri ale Jandarmeriei Române. 

Luna iunie  avea să aducă pe lângă pandemia de COVID-19 o nouă provocare pentru 

Instituţia Prefectului, judeţul Caraş-Severin fiind lovit de o succesiune de inundaţii şi viituri 

care au produs însemnate pagube materiale, dar  care, din fericire,  nu s-au soldat cu victime  

omeneşti. Prefectul judeţului a participat activ la misiunile de salvare şi  de înlăturare a 

efectelor inundaţiilor şi viitorilor, alături de structurile MAI implicate în aceste operaţiuni. În  

19.06.2020, Cristian Gâfu îl însoţeşte pe ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela şi pe 

subsecretartul de stat în cadrul MAI, Dan Stan, în vizita pe care aceştia au făcut-o în 

localitatea Măgura, comuna Zăvoi,  pentru a constata efectele  viiturilor şi inundaţiilor. În 

26.06.2020, efectuează, împreună cu  subsecretarul de stat, Dan Stan şi cu subprefectul 

Adriana Sărăor, o nouă vizită pentru a  constata efectele fenomenelor hidro-meteorologice 

extreme, de această dată în localităţile Dezeşti şi Remetea Pogănici. În 25.06.2020, prefectul 

este  prezent la ceremonialul militar de coborâre a steagului, acţiune premergătoare „Zilei 

Drapelului Naţional“, eveniment care s-a desfăşurat în incinta unităţii Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean „Gl. Bg. Vasile  Zorzor“. Tot în luna iunie, pe lângă şedinţele obişnuite, se 

organizează şi o videoconferință cu tema: clarificarea aspectelor de ordin tehnic necesare 

demarării proceselor de livrare a pachetelor alimentare și de igienă, în cadrul POAD şi una cu 

reprezentanţii UAT-urilor din judeţ, pentru implementarea acestui program. De asemenea,  s-

au reunit comisiile tehnice de specialitate pentru constatarea şi avizarea pagubelor produse de 

inundaţii, rapoartele sinteza fiind înaintate Guvernului României pentru a se obţine fondurile 

necesare reparaţiilor şi eliminării daunelor  produse de fenomenele meteorologice şi 

hidrologice extreme. 

În luna iunie, până în data de 25.06.2020 în Caraş-Severin nu s-a depistat nici o  persoană 

infectată cu COVID-19, dovedindu-se,  astfel, eficienţa  măsurilor şi  acţiunilor întreprinse de 

Instituţia Prefectului în lupta contra răspândirii coronavirusului.  

În luna iulie, pe fondul relaxării populaţiei şi  a sezonului concediilor, numărul de cazuri de 

infectare cu SARS  CoV-2 începe să crească  în acelaşi trend observat pe teritoriul întregii 

ţări. Se reiau ședinţele zilnice de analiză şi măsuri referitoare la prevenirea  infecţiei cu 
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COVID-19. Se organizează şi şedinţele Colegiului Prefectural, Comitetului Consultativ de 

Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin şi  a 

Comisiei de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin, iar la iniţiativa prefectului, în data de 28 

iulie, a avut loc o şedinţă de lucru pe probleme funciare, la care au participat reprezentanţi ai 

Instituţiei Prefectului – Caraş-Severin, ai Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 

precum şi ai UAT Vrani, UAT Vărădia şi UAT Forotic. În 29.07.2020, în incinta 

Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș-Severin, Instituţia Prefectului organizează, alături 

de  Granizoana Reşiţa, ceremonialul militar pentru celebrarea „Zilei Imnului Naţional“. Tot în 

luna iulie, comisiile mixte, înfiinţate de Instituţia Prefectului Caraş-Severin şi-au încheiat 

verificările în teren şi au fost stabilite sumele  necesare în vederea înlăturării efectelor 

calamităţilor naturale produse de fenomenele hidrometeorologice din perioada  20.05.2020 – 

26.06.2020  în judeţul nostru. Astfel, suma totală în judeţul nostru a fost de 20.057 mii lei, din 

care 9.219 mii lei pentru Consiliul Judeţean Caraş-Severin, iar restul pentru alte 43 de UAT-

uri. Raportul  a fost trimis la Ministerul Lucrărilor Publice şi în şedinţa de Guvern din 

16.07.2020 a fost aprobată întreaga sumă solicitată de judeţul nostru. De asemenea, în urma  

Hotărârii Guvernului nr.  576/2020, Instituţia Prefectului  demarează activităţile  prevăzute în 

programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în 

bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile publice locale din 27.09.2020 

Luna august aduce o creştere alarmantă a cazurilor de  infectare cu COVID-19 şi prefectul 

judeţului  convoacă, în data de 3.08.2020, o şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă. În cadrul şedinţei, s-a  adoptat Hotărârea nr.18/03.08.2020, prin 

care  se instituie din nou obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere 

nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile 

publice deschise, cum ar fi: piețe agroalimentare, târguri, expoziţii, târguri de produse 

tradiţionale şi vânzare de alte bunuri, piețe de vechituri, zone de așteptare (stații de autobuz, 

de autocar, peroane, gări şi autogări şi altele asemenea), în punctele de trecere a frontierei, la 

serbări publice, pelerinaje, ceremonii religioase, evenimente sportive, alte evenimente 

publice. De asemenea,  s-a adoptat şi  Hotărârea nr.19/03.08.2020 care prevede interzicerea 

comercializării şi consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în 

spaţiile special destinate (terase, cluburi, baruri şi altele asemenea) dispuse în exteriorul 

clădirilor unde se desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor 

alimentare şi / sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în intervalul orar 24:00 – 06:00.  Aceeaşi  

hotărâre interzice şi desfăşurarea activităţii cu publicul pentru operatorii economici care 

desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, în intervalul orar 24:00 – 06:00. Ca urmare a 

notificărilor din partea DSVSA Timiş, referitoare la confirmarea unui focar de pestă porcină 

africană(PPA) în localitatea Jdioara, la suspiciunea de PPA în localităţile Criciova şi Recaş, 

precum şi la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere conform Directivei Consiliului 

2002/60/CE, în 27 august 2020, a avut loc şedinţa extraordinară Centrului Local de 

Combatere a Bolilor la Animale Caraș-Severin, s-au aprobat planurile de măsuri propuse de 

DSVSA Caraş-Severin si s-a stabilit că decizia va fi comunicată prin grija Secretariatului 

Tehnic Permanent al Centrului Local de Combatere a Bolilor Caraş-Severin, organizat la 

nivelul DSVSA Caraş-Severin, Unităţilor Locale de Sprijin, agenţilor economici interesaţi, 

operatorilor economici din judeţul Caraş-Severin, deţinătorilor de animale de producţie sau 
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cei care operează în activitatea lor cu animale, deţinătorilor de exploataţii comerciale, 

abatoare, centre de colectare, baze de achiziţii, precum şi consiliilor locale ale municipiilor, 

oraşelor și comunelor care au în subordine grădini zoologice, membrilor Centrului Local de 

Combatere al Bolilor Caraş-Severin, A.N.S.V.S.A. şi prin grija Instituţiei Prefectului, a fost 

transmisă Serviciul Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate, Ministerului Afacerilor Interne, Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă. 

De  asemenea,  s-au  organizat şedinţele Colegiului Prefectural, Comitetului Consultativ de 

Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin şi  a 

Comisiei de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin. 

Odată cu reluarea activităţilor şcolare, în luna septembrie, Instituţia  Prefectului  organizează 

de două ori pe săptămână şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru 

analizarea propunerilor consiliilor de administraţie de la nivelul unităţilor de învăţământ din 

judeţul Caraş-Severin, avizate de Inspectoratul Judeţean Şcolar şi de Direcţia de Sănătate 

Publică şi pentru  aprobarea scenariilor în care vor funcţiona unităţile de învăţământ la 

începerea anului şcolar 2020-2021, în contextul pandemiei generate de virusul SARS CoV-2. 

În 10.09.2020, în  cadrul uneia dintre aceste şedinţe este  aprobat  şi Raportul de sinteză nr. 

6/10.09.2020, privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice 

şi secetei hidrologice din judeţul Caraş-Severin, din perioada 18-19 august 2020, pagubele 

constate pe teritoriul a 5 UAT-uri, fiind de 1085,285 mii lei. Pe lângă şedinţele şi întâlnirile 

obişnuite, pe 13.09.2020, prefectul judeţului a participat,  alături de ministrul afacerilor 

interne, Marcel Vela, la aniversarea „Zilei Pompierilor din România“, eveniment care s-a 

desfăşurat la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”SEMENIC” al Județului 

Caraș-Severin. Pe 14.09.2020, cu ocazia zilei  în care  se prăznuieşte „Înălţarea Sfintei Cruci“, 

prefectul judeţului Caraş-Severin, Cristian Gâfu, a participat, alături de reprezentanţi ai 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne, la pelerinajul religios de pe Muntele Mic, la 

Crucea Eroilor, eveniment organizat de Episcopia Caransebeşului. În 18.09.2020, prefectul s-

a deplasat, pentru a doua oară în cursul aceleiaşi săptămâni, în zona Cornuţel Banat, pentru a 

supraveghea operaţiunea de repunere în circulaţie a tronsonului feroviar Reşiţa – Caransebeş, 

afectat în urma accidentului din 13.09.2020, când 12 din cele 25 de vagoane ale unui tren de 

transport marfă care aparţine unui operator privat au deraiat, iar unul s-a răsturnat. De 

asemenea,  Instituţia Prefectului duce la bun sfârşit organizarea alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale, iar în judeţul  nostru nu se înregistrează  nici un incident major. 

Tot în luna septembrie, în urma  Hotărârii Guvernului nr.  745/2020, Instituţia Prefectului  

demarează activităţile  prevăzute în programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor 

necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din 06.12.2020 

În luna octombrie, pe lângă şedinţele uzuale, continuă în aceeaşi frecvenţă întrunirile 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru analizarea propunerilor consiliilor de 

administraţie de la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Caraş-Severin, avizate de 

Inspectoratul Judeţean Şcolar şi de Direcţia de Sănătate Publică şi pentru aprobarea 

scenariilor în care vor funcţiona unităţile de învăţământ la începerea anului şcolar 2020-2021, 

în contextul pandemiei generate de virusul SARS CoV-2. În 12.10.2020, au avut loc , în 

sistem de videoconferintă, lucrările celei de-a XXIII-a sesiuni a Comisiei Guvernamentale 
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româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România, la care au participat 

ministerele de externe, de interne, ambasadori și alte instituții din cele două state, cu atribuții 

în gestionarea problematicii minorității germane din România, prilej cu care prefectul Cristian 

Gâfu a făcut o trecere în revistă a situației minorității germane din județ. Prefectul a luat parte, 

în 15.10.2020, alături de Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, Ion Ștefan, Ministrul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății, precum și 

de alte oficialități, la inaugurarea Centrului pentru Cercetare în Recuperare Oncologică din 

Slatina Nera. În cursul zilei de 18.11.2020, prefectul a efectuat o inspecţie în teren pentru a 

verifica pregătirile pentru deszăpezire în sezonul rece. Au fost verificate bazele de deszăpezire 

de la Caraşova, Caransebeş şi Slatina-Timiş, aparţinând Secţiei de Drumuri Naţionale 

Caransebeş, respectiv Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara. În 21.10.2020, 

premergător aniversării „Zilei Armatei“, la Reșița, prefectul județului Caraș-Severin și 

comandantul garnizoanei, col. Ion Pasăre, au depus jerbe de flori la monumentul „Eroilor 

Neamului” din Piața Tricolorului. Cu această ocazie, Cristian Gâfu, a înmânat ștafeta albastră 

reprezentantului Invictus România, plutonier major Marius Iovi, veteran ce și-a pierdut 

vederea într-o misiune din Irak, în anul 2007 şi care a participat în acest an  la Ștafeta 

Veteranilor – traseul albastru, ce acoperă vestul țării și are itinerariul Reșița, Caransebeș, 

Buziaș, Timișoara – 21/22 octombrie, Arad – 22/23 octombrie, Oradea – 23/24 octombrie și 

Carei – 25 octombrie. 

Luna  noiembrie, găseşte Instituţia Prefectului intrând pe ultima sută de metri în  ceea ce  

priveşte organizarea alegerilor generale din  luna decembrie. Se pregăteşte distribuţia 

buletinelor de vot, precum şi  a materialelor de protecţie sanitară necesare pentru prevenirea 

răspândirii infecţiei în secţiile de votare. Se continuă organizarea şedinţelor Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă,  Colegiului Prefectural, Comitetului Consultativ de 

Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin şi  a 

Comisiei de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin. În luna noiembrie, în cadrul unor şedinţe 

ale CJSU  s-a discutat problema carantinării  unor localităţi  din judeţ datorită incidenţei 

crescute de infectare cu COVID-19.  În  urma dezbaterilor, la propunerea prefectului, s-au 

stabilit o serie de măsuri menite să asigure că virusul nu se răspândeşte mai departe, fără a fi 

necesară carantinarea vreunei localităţi. Măsurile îşi dovedesc eficienţa, iar rata de infectare 

începe să scadă în focarele respective. Caraş-Severin continuă să fie în topul judeţelor cu grad 

de infectare scăzută. 

Cu prilejul „Zilei Naţionale a României“, pe 1 decembrie, Instituția Prefectului - Județul 

Caraș-Severin și Garnizoana Reșița, au organizat în incinta Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Caraș-Severin, un ceremonial militar cu prezența prefectului Cristian Gâfu, a 

vicepreședintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, Ovidiu Rădoi şi a șefilor de arme. În 

contextul distanțării sociale și în prezența unui medic epidemiolog, evenimentul care în anii 

anteriori avea loc în mijlocul cetățenilor, a fost organizat de această dată într-un cadru 

restrâns, dar nu mai puțin lipsit de emoție și însemnătate. În cursul zilelor 04-05.12.2020, 

Instituţia Prefectului a asigurat distribuţia buletinelor de vot pentru  alegerile parlamentare 

către cele 365 de secții de votare din județul nostru. De asemenea, în contextul pandemiei de 

SARS CoV-2, Guvernul României, prin intermediul Instituției Prefectului Caraș-Severin, a 

distribuit secțiilor de votare 125.000 de măsti de protecție, 90.000 de perechi de mănuși și 
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1.050 litri dezinfectant. Alegerile generale se desfăşoară în condiţii optime, fără a se raporta  

incidente deosebite. În această lună a  fost organizată, pe lângă şedinţele săptămânale şi lunare 

obişnuite, şedinţa Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor – Caraş-Severin.  

Menţionăm că pe parcursul întregului an, în toată perioada trecută de la debutul pandemiei, 

angajaţii Instituţiei Prefectului au respectat regulile de distanţare fizică şi normele de protecţie 

epidemiologică, iar şedinţele au fost organizate fie cu un număr restrâns de participanţi, fie 

prin  sistem de videoconferinţă. 

2. Comunicate de presă, alocuțiuni 

În perioada analizată au fost transmise către mass-media peste  130 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, 

implementarea Programului Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, organizarea alegerilor 

pentru autorităţile administraţiei locale, organizarea alegerilor pentru Parlamentul României. 

Dată fiind situaţia nemaiîntâlnită datorată pandemiei de SARS CoV-2, majoritatea 

comunicatelor au tratat  acest aspect.  Pe lângă informările în care se anunţau măsurile de 

prevenţie, Instituţia Prefectului a transmis în mod repetat mesaje prin care a îndemnat  

cetăţenii judeţului să respecte  toate regulile de distanţare fizică şi toate normele 

epidemiologice de prevenire a răspândirii coronavirusului.  Aceste mesaje au fost transmise 

atât prin  intermediul  paginii de facebook a Instituţiei Prefectului, cât şi prin mesaje scrise, 

audio şi  video, preluate de entităţile media din judeţ.  

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: măsurile şi 

regulile impuse datorită pandemiei de COVID-19, gestionarea situaţiilor de urgenţă apărute ca 

urmare a fenomenelor hidrometeorologice care au afectat judeţul pe parcursul anului, 

cooperarea inter-instituţională cu structurile MAI, serviciile publice deconcentrate şi 

autorităţile publice locale pe teme de interes pentru judeţ, stadiul pregătirii stocurilor de 

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

prefectului, gestionarea problemelor de mediu.  

În mediul online, site-ul instituţiei a fost în permanenţă actualizat cu informaţii de interes 

public, iar în  acest an numărul de urmăritori ai paginii oficiale de facebook a Instituţiei 

Prefectului a crescut cu peste 30%. Comunicatele şi informările de presă au fost postate 

concomitent cu transmiterea lor către mass-media. La dispoziţia publicului au fost puse 

imagini realizate în timpul conferinţelor, întâlnirilor  şi evenimentelor organizate de instituţie, 

dar şi de la evenimentele la care reprezentanţii instituţiei au participat în calitate de invitaţi.  

Pe parcursul anului 2020, scopul  primordial a fost informarea cetăţenilor despre toate 

aspectele legate de pandemie, pe lângă mesaje, reguli şi măsuri, Instituţia Prefectului postând 

zilnic pe pagina oficială de facebook şi buletinul informativ al Grupului de Comunicare 

Strategică. De asemenea, s-au oferit informaţii privind fenomenele meteorologice periculoase 

prognozate şi recomandări către cetăţeni pentru evitarea riscurilor.    
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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 2020 au fost efectuate un număr de 5 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 2020, precum și a planului de control întocmit în 

cazul controalelor inopinate.  

Tematica abordată   

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

în vigoare, ca și 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  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Nerespectarea de către secretarii comunelor a atribuțiilor ce le revin conform 

prevederilor OUG nr.57/2019 în ceea ce privește: comunicarea sesizării pentru deschiderea 

procedurii succesorale camerei notarilor publici conform prevederile art. 243 alin.3 din OUG 

nr. 57/2019;  

 Prezentarea de către consilierii locali  a raportului anual de activitate pentru anul 2019 

art. 225 alin. 2  din OUG nr. 57/2019; 

 Nerespectarea prevederilor art. 212 din OUG nr. 57/2019 referitoare la acordarea  

indemnizației de ședință consilierilor locali; 

 Nerespectarea prevederilor art. 229 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

referitoare la depunerea declarațiilor de avere și de interese de către aleșii locali în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 cu modificările și completările ulterioare; 

 Deficienţe în legătură cu aplicarea prevederilor legale referitoare la modificarea 

datelor în registrul agricol conform prevederilor OG nr.28/2008 privind Registrul Agricol; 

Ordinul 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 art. 5 și 6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 

exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
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144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 

precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Nerespectarea prevederilor legale ce reglementează funcționarea consiliului local, 

(conținutul documentului de convocare; documentul privind transmiterea de către secretarul 

comunei a proiectelor de hotărâri, referatelor de aprobare ale acestora și alte documente de 

prezentare și motivare, către compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului în vederea analizei și întocmirii raportului de specialitate și nici către comisiile de 

specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor; întrunirea 

consilierilor locali în comisiile de specialitate; acordarea indemnizaţiei lunare doar dacă 

participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, 

pe lună, desfăşurate în condiţiile legii);  

 Inexistența unui regulament intern în care să fie reglementat circuitul documentelor ce 

intră și ies din instituție; 

 Nerespectarea prevederilor legale ce reglementează închirierea bunurile ce aparțin 

domeniului public ( art. 123; 36 alin. 5 lit. a, b din Legea nr. 215/2001); 

 Nerespectarea prevederilor legale privind documentele ce însoțesc proiectele de 

hotărâri  art. 44 alin. 2 din OG nr. 35/2002; 

 Nerespectarea prevederilor legale cu privire la termenele de soluționare a petițiilor ( 

art. 8 OG nr. 27/2002)  precum și neîndeplinirea obligației prevăzută la art. 4 din OG nr. 

27/2002 de  către conducătorul instituției; 

 Nerespectarea prevederilor legale ce reglementează delegarea atribuțiilor primarului  

(art. 157; art. 244, alin 5 din OUG nr. 57/2019) precum și punerea în aplicare a hotărârilor 

Consiliului local conform prevederilor art. 154 din OUG nr. 57/2019; 

 Invocarea ca și temei legal pentru adoptarea actului administrativ a unor acte 

normative    abrogate care nu mai produc efecte juridice ceea ce contravine normelor de 

tehnică legislativă prevăzute în Legea nr. 24/2000; 

 Nerespectarea prevederilor legale ce reglementează regimul juridic al 

incompatibilităților și conflictului de interese ( art. 228, alin. 1 din OUG nr. 57/2019; Legea 

nr. 161/2003); 

 Nerespectarea prevederilor legale ce reglementează convocarea consiliului local      

art.133,  alin.2, lit. a) coroborate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a) și alin. 3, lit. b) din 

OUG nr. 57/2019 precum și a exercitării prerogativelor de putere publică, de către personalul 

contractual art. 370, alin. 2, lit. d) din OUG nr. 57/2019. 

Măsuri propuse 

În toate acţiunile de control în raport de aspectele constatate precum şi având în vedere 

competenţa ce revine prin lege Instituţiei Prefectului, s-au stabilit măsuri pentru intrarea în 

legalitate în sarcina autorităţilor, inclusiv sesizarea  organelor de cercetare penală în cazurile 

în care existau indicii cu privire la săvârşirea unor fapte de natură penală precum și sesizarea 

altor instituții ale statului competente să dispună măsuri. 
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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 – 6110 

 b. Număr de dispoziții verificate – 15334   

 c. Număr acte intrate în procedură prealabilă - 111 din  care: 2 hotărâri adoptate 

de consiliul județean, 32 dispoziții emise de primari și 77 hotărâri adoptate de consiliile 

locale 

 d. Număr acte atacate în Contencios administrativ, 2 hotărâri adoptate de consiliul 

județean, 23 hotărâri adoptate de consiliile locale și 3 dispoziții emise de primari.  

 

 
 

Principalele deficiențe constatate 

 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;  

 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 

28%

0%

0%

72%

Acte administrative verificate de legalitate

hotărâri verificate

dispoziții verificate
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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 nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 nerespectarea prevederilor  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

 nerespectarea prevederilor  Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

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

care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului – 0 

 

3. Instruirea secretarilor unităților administrativ-teritoriale. Tematică 

 - numărul întâlnirilor - 0 

 - numărul circularelor transmise în județ cu instrucțiuni/măsuri pentru aplicare acte 

normative – 3 

 

4. Reprezentarea Instituției Prefectului/Comisiei județene de fond funciar în instanțele 

judecătorești (număr de acțiuni în instanță) – 113 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: 

Activitatea de emitere a ordinelor prefectului este reglementată prin procedura internă     

COD: P.1 24/03/16348/17.10.2016. 

În cursul anului 2020 au  fost emise un număr de 571 de ordine. 

 - cu caracter individual – 570 ordine 

 - cu caracter normativ – 1 ordin 

 b. număr ordine cu caracter tehnic și/sau de specialitate - 0 

 c. număr ordine emise de prefect în calitate de președinte al comitetului pentru 

situații de urgență 19, din care: 1 Ordin de Prefect privind reorganizarea la nivelul Judeţului 

Caraş-Severin a Comisiilor pentru constatarea pagubelor prevăzute la art.106, alin (5) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 6 Ordine de Prefect de reorganizare a componenţei 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Caraş-Severin; 1 Ordin de 

Prefect privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 

2020; 11 Ordine de Prefect de constituire comisii mixte validare pagube. 

 d. număr ordine prin care s-au constituit comisii mixte de verificare: 2, din care: 1 

Ordin de Prefect de actualizare a componenţei Colectivului Tehnic de Lucru pentru 
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examinarea proiectelor de buget şi a situaţiilor financiare, privind execuţia bugetară; 1 Ordin 

de Prefect privind constituirea Comisiei mixte 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. 

 

6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină (număr plângeri adresate Comisiei de 

disciplină) 

În cursul anului 2020 Comisia de disciplină nu s-a întrunit, întrucât nu au existat sesizări 

privind  abateri  ale personalului instituției. 

În cursul anului 2020 Comisia de Disciplină pentru analizarea și propunerea modului de 

soluționare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor generali ai unităților administrativ 

teritoriale sesizate ca abateri disciplinare, constituită la nivelul județului Caraș-Severin, care 

funcționează în baza Ordinului prefectului nr. 122/2020, rectificat de Ordinul prefectului nr. 

139/2020, a finalizat cercetarea administrativă a 3 cazuri, astfel: 2 cazuri deschise ca urmare 

a sesizărilor 6/31.05.2019 și 26/02.07.2019 au fost finalizate în semestrul I 2020 și 1 caz 

deschis ca urmare a sesizării nr. 4/21.05.2019 a fost finalizat în semestrul II 2020. 

 

7. Activitatea desfășurată de Comisia Județeană de atribuire denumiri (număr întâlniri de 

lucru, Număr avize) - Nu a fost cazul 

 

8. Activitatea de Contencios administrativ (număr de acțiuni în instanța de contencios 

administrativ) – 53 

 

D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

1. Aplicarea legilor fondului funciar 

În cursul anului 2020 Comisia  judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor Caraş-Severin a avut 4 ședințe în cadrul cărora au fost adoptate 28 de 

hotărâri și  au fost analizate 176 dosare depuse de Comisiile locale de fond funciar 

Caransebeș, Oravița, Brebu Nou, Cornereva, Măureni Răcășdia, Târnova Zăvoi, în baza Legii 

nr.18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 13 

contestații înaintate de Comisiile locale de fond funciar Caransebeș, Băile Herculane, Bocșa,  

12 Sentințe Civile, rămase definitive,  pronunțate de instanțele de judecată au fost puse în 

executare 

Număr ordine de proprietate emise de prefect 123 ordine  pentru cazurile care se încadrează 

în prevederile art.36 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Totodată,  au fost emise un număr de 20 ordine  privind modificarea comisiilor locale de fond 

funciar și  3 ordine  privind refacerea anexelor întocmite necorespunzător de Comisiile locale 

de inventariere a terenurilor Berzasca, Vrani și Forotic, conform Legii nr.165/2013. 

 - Număr titluri de proprietate emise 12 

 - Număr petiții soluționate – 50 
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2. Aplicarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada martie 1945 - 22 decembrie 1989 

Au fost  analizate și transmise   la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 3 

dosare cuprinzând dispozițiile primarului și documentația depusă de persoanele îndreptățite, 

dosare însoțite de referatul  pentru certificarea legalității.   

 

E. Serviciile publice deconcentrate 

a. Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate (număr instituții) 

 - Modalitate de lucru, periodicitatea colectării informațiilor 

La nivelul Instituţiei Prefectului se monitorizează, periodic, după caz, activitatea desfăşurată 

de 49 instituţii/ unităţi. 

În cursul anului 2020, au fost realizate 12 informări lunare privind activitatea desfăşurată de 

către 30 servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale şi 

companii de interes naţional din Judeţul Caraş-Severin; au avut loc 2 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 50 rapoarte/analize, după cum urmează: 2 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; 12 rapoarte 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 privind situaţia controalelor efectuate de către serviciile publice deconcentrate la 

agenţi economici; 12 analize ale raportărilor comunicate de către Administraţia Judeţeană 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; 12 analize ale rapoartelor comunicate de către Agenția pentru 

Protecţia Mediului Caraş-Severin privind sinteza  activități referitoare la factorii de mediu. 

 - Deficiențe constatate, măsuri propuse, informări adresate prefectului 

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale (STPS) Caraș-Severin a înaintat Prefectului 1 

informare referitoare la problemele cu care se confruntă în desfășurarea activității și a 

solicitat  sprijin din partea Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin în vederea dotării cu 

un autoturism de serviciu. Pentru rezolvare Instituția Prefectului a întocmit 2 adrese, din care 

1 adresă la Ministerul Afacerilor Interne, pentru transmiterea solicitării STPS Caraș-Severin 

în vederea acordării de sprijin pentru rezolvarea problemei și 1 adresă răspuns la STPS 

privind  demersul făcut de către Instituția Prefectului. 

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

proiectelor de buget pentru avizare. 

Au fost organizate 4 întâlniri ale Colectivului Tehnic de lucru pentru examinarea proiectelor 

de buget şi 17 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 55 avize pentru 55 situaţii financiare privind 

execuţia bugetară trimestrială pentru unele servicii publice deconcentrate și au fost acordate 8 

avize pentru 8 proiecte de buget. 

1. Activitatea Colegiului Prefectural al Județului Caraş-Severin 

 - Numărul şedinţelor de lucru 

În anul de referință s-au desfășurat un număr de 10 şedinţe de lucru  ale Colegiului 

Prefectural. 

 - Numărul hotărârilor adoptate 

Au fost adoptate 6 hotărâri, după cum urmează: 3 hotărâri de aprobare a unor Programe, 

astfel: Programul și tematica Colegiului Prefectural pentru anul 2020; Program de măsuri 

stabilite în vederea îmbunătățirii activității Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială 

Caraș-Severin; programul privind tematicile de control al Comisariatului Județean pentru 

Protecția Consumatorilor Caraș - Severin  pentru  trimestrul I 2020; 3 hotărâri de aprobare a 

unor Planuri: de activități al Direcției pentru Agricultură Județeană Caraș-Severin pentru 

perioada 01.09-31.12.2020; privind aprobarea Planurilor operative de acţiune pe timpul iernii 

2020-2021 pe reţelele de drumuri din Judeţul Caraş-Severin care sunt administrate de DRDP 

Timişoara prin SDN Caransebeş; de măsuri anual referitor la prevenirea consumului de 

droguri în mediul școlar preuniversitar la nivelul Județului Caraș-Severin anul școlar 2020-

2021. 

- Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul Prefectural şi al 

invitaţilor – 49. 

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 – 34. 

În cursul anului 2020  au fost prezentate 34 de rapoarte de activitate, în cadrul şedinţelor de 

lucru ale Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin din care: 28 de rapoarte prezentate 

de către  instituţiile membre ale  Colegiului Prefectural  şi 6 rapoarte de către 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 vama l; 

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 a 

măsurilor cuprinse în Hotărârile Colegiului Prefectural – 32. 
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În cele 6 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 2020 au fost înaintate 32 informări adresate Prefectului referitoare la modul 

de realizare al măsurilor cuprinse în Hotărârile Colegiului Prefectural astfel: 3 informări cu 

privire la Programul și tematicile acțiunilor de control în trimestrul I al anului 2020 al 

Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin; 12 informări cu 

privire la stadiul de realizare a activităților cuprinse în ”Planul de măsuri anual referitor la 

prevenirea consumului de droguri în mediul școlar preuniversitar la nivelul Județului Caraș-

Severin, anul școlar 2019-2020” de către Centrul de Prevenire, Evaluare, Consiliere Antidrog 

Caraș-Severin; 12 informări referitoare la acțiunile comune cuprinse în Planul de măsuri 

Scutul Pădurii, în echipă cu instituțiile abilitate, transmise de către Garda Forestieră Județeană 

Caraș-Severin; 3 informări referitoare la Programul de măsuri stabilite în vederea 

îmbunătăţirii activităţii Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Caraș-Severin în  perioada 

01.09.2020 - 31.12.2020; 2 informări privind modul de realizare al acţiunilor cuprinse în 

„Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2020-2021” pe reţeaua de drumuri naţionale din 

Judeţul Caraş-Severin, administrată de DRDP Timişoara prin SDN Caransebeş. 

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

 - Numărul şedinţelor de lucru, tematică 

Comisia de Dialog a județului și-a desfășurat activitatea în cadrul a  10 ședințe ordinare de 

lucru conform „Programului şedinţelor Comisiei de Dialog Social a Județului Caraş-Severin, 

în anul 2020”, program aprobat în cadrul şedinţei din luna decembrie 2019. Cu privire la 

activitatea comisiei au fost efectuate 10 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; 

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 Comisiei de Dialog Social 

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

este de  11. 
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3. Acţiuni de protest – număr, aspecte referitoare la gestionarea protestelor 

În anul 2020 Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin nu a fost pichetată, dar la nivelul 

judeţului a avut loc 1 acţiune de protest, în urma căreia s-a realizat o informare la MAI cu 

privire la revendicările domnului Muj Ioan de încălcare a unor prevederi legale referitoare la 

relațiile contractuale de muncă. 

 

4. Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice al judeţului Caraş-Severin 

 - Numărul şedinţelor de lucru, tematică 

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice (CCDCPPV) 

al Judeţului Caraş-Severin  și-a desfășurat activitatea în cadrul a  10 ședințe ordinare, 

conform „Programului şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 

Persoanelor Vârstnice din Judeţul Caraş-Severin, în anul 2020”, program aprobat în cadrul 

şedinţei din luna decembrie 2019.  

În contextul pandemiei COVID – 19, datorită decretării stării de urgenţă pe teritoriul 

României, în lunile martie şi aprilie nu au fost organizate şedinţe, deoarece circulaţia 

persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani a fost restricţionată într-un anumit interval 

orar. 

Tematicile discutate au fost diverse şi au vizat următoarele: activităţile desfăşurate de către 

primăriile localităţilor urbane în domeniul asistenţei sociale acordate persoanelor vârstnice; 

asigurarea protecţiei consumatorilor, îndeosebi pentru persoanele vârstnice; modul de 

distribuire a biletelor de tratament pentru pensionari; activităţile desfăşurate pentru prevenirea 

și combaterea infracţiunilor în rândul persoanelor vârstnice; acordarea unor servicii 

specializate de găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială a persoanelor 

vârstnice 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 3 rapoarte, pentru trim.IV 2019, trim.I şi II 2020, 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, rapoarte care au fost transmise Ministerului Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei și Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală pentru 

Relaţiile cu Instituţiile Prefectului.  

De asemenea, a fost întocmit 1 raport  privind sursele şi reţelele de alimentare cu apă şi de 

canalizare de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul Caraş-Severin. 
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Referitor la problemele semnalate pe linia serviciilor comunitare de utilităţi publice, în anul 

2020 s-a întocmit 1 răspuns comunei Sacu cu privire la sistarea activităţii de colectare, 

transport şi eliminare a deşeurilor menajere a operatorului. 

 

G. Managementul situaţiilor de urgenţă. Număr evenimente gestionate, acțiuni 

întreprinse 

1. Numărul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

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

susținută, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, întrunindu-se în 

cadrul a 49 de ședințe, din care: 2 ordinare şi 47 extraordinare. 

2. Numărul Hotărârilor adoptate, aspecte referitoare la măsurile stabilite 

În cadrul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin au fost 

adoptate un număr de 65 hotărâri, astfel: 3 privind aprobarea: Planului anual de activităţi al 

CJSU Caraş-Severin – 2020; Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii 

infecţiilor generate de virusul SARS-CoV-2 (COVID-19) la nivelul judeţului; Planului de 

măsuri generale al CJSU pentru sezonul de iarnă 2020 – 2021; 6 privind aprobarea rapoartelor 

de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor şi fenomenelor hidrometeorologice 

periculoase ce au afectat Judeţul Caraş-Severin în luna decembrie 2019 şi anul 2020, 

întocmite de către Grupul de Suport Tehnic nr.I al CJSU Caraş-Severin; 22 privind: aprobarea 

unor măsuri şi acţiuni pentru limitarea răspândirii infecţiilor precum şi pentru diminuarea 

impactului infectării cu virusul SARS-CoV-2 (COVID-19) la nivelul judeţului sau al unor 

localităţi (Obreja, Eftimie Murgu); activarea parţială CJCCI Caraş-Severin; spaţiile destinate 

carantinării persoanelor cu suspiciune de a fi infectate; măsurile ce trebuie respectate de 

persoanele aflate în izolare la domiciliu sau carantină; aprobarea listei actualizate a spaţiilor 

pentru carantinarea persoanelor care vin în România din străinătate; deschiderea unui centru 

de carantină instituţionalizată datorită apariţiei de noi cazuri de COVID-19; constituirea 

Grupului de coordonare a acţiunilor de prevenire şi combatere a răspândirii COVID-19;  

solicitarea transmiterii la CNSU a propunerii pentru modificarea orarului de funcţionare la 

terase, cluburi, baruri şi altele asemenea precum şi la operatorii economici care desfăşoară 

activităţi de jocuri de noroc; solicitarea unui ajutor umanitar de urgenţă prin distribuirea unor 

construcţii uşoare din elemente modulate (containere) de la ANRSPS în contextul 

epidemiologic; activarea unui centru de carantină; repartizarea unor afişe aferente campaniei 

de vaccinare pentru prevenirea combaterii infecţiilor cu COVID-19; desfăşurarea şedinţelor 

CJSU în mediul on-line, pe perioada stării de alertă în contextul epidemiologic existent, 

pentru prevenirea contaminării cu SARS-CoV-2; aprobarea centrelor de vaccinare propuse la 

nivelul judeţului, în vederea punerii în aplicare a Strategiei de vaccinare împotriva COVID-

19, în România; 17 privind aprobarea scenariilor de funcţionare, pe perioada stării de alertă 

(10.09. – 06.11.2020) ale unităţilor de învăţământ din Judeţul Caraş-Severin la începerea 

anului şcolar 2020 – 2021, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 15 privind constatarea încadrării în limitele de 

incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19, pe ultimele 14 zile şi dispunerea măsurilor 

pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative privind prelungirea stării de alertă 
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pe teritoriul României, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, la nivelul județului Caraș-

Severin începând cu data de 15 octombrie 2020; 2 privind: aprobarea organizării şi încadrării 

CJCCI Caraş-Severin în contextul manifestării noului coronavirus SARS-CoV-2; completarea 

CJCCI în vederea asigurării, organizării şi funcţionării centrelor de vaccinare COVID-19. 

3. Numărul ordinelor emise de Prefect pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă 

Pe parcursul anului 2020 au fost emise de Prefect, în calitate de Preşedinte al Comitetului 

Judeţean Caraş-Severin pentru Situaţii de Urgenţă, 11 Ordine de Prefect, pe linia prevenirii 

şi gestionării situaţiilor de urgenţă, respectiv de constituire a comisiilor mixte de constatare şi 

evaluare a pagubelor produse la nivelul Judeţului Caraş-Severin, urmare a fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase (ploi abundente, inundaţii, alunecări teren, scurgeri de pe 

versanţi, secetă pedologică etc.). 

4. Planuri aprobate 

Prefectul, în calitate de Preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă     

Caraş-Severin a aprobat/vizat: 3 planuri/ 1 evaluare/ 1 proces verbal, după cum urmează:          

3  Planuri: anual de activităţi al CJSU Caraş-Severin – 2020; de măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea răspândirii infecţiilor generate de virusul SARS-CoV-2 (COVID-19) la nivelul 

judeţului; de măsuri generale al CJSU pentru sezonul de iarnă 2020 – 2021; 1 Evaluare a 

antrenamentelor/exerciţiilor de transmitere a mesajelor de înştiinţare/ alarmare şi verificare a 

sistemului de alarmare publică, la nivelul Judeţului Caraş-Severin; 1 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. 

5. Acțiuni întreprinse și măsuri dispuse în contextul gestionării pandemiei generate de noul 

Coronavirus SARS-CoV-2 

Începând cu data de 16.03.2020, pe teritoriul României a fost decretată starea de urgenţă 

datorită pandemiei de COVID-19. Aceasta a durat până la data de 14.05.2020, iar începând cu 

data de 18.05.2020 pe teritoriul României a fost decretată starea de alertă. Prelungirea stării de 

alertă s-a realizat prin Hotărâri ale Guvernului, succesive, starea de alertă fiind decretată doar 

pe o perioadă de 30 de zile, conform prevederilor legale. 

Activităţile desfăşurate la nivelul Serviciului Dezvoltare Economică şi Monitorizarea 

Serviciilor Publice Deconcentrate, în gestionarea, prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, s-au concretizat în principal în următoarele:  

 72 adrese de comunicare a unor acte normative (Dispoziţii, Hotărâri, Ordine) ale 

Guvernului României, Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, Comitetului 

Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea 

bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Caraş-Severin, Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, referitoare la măsurile 

necesare pentru gestionarea infecţiilor cu Coronavirus pe teritoriul României, respectiv al 

Judeţului Caraş-Severin, din care: 16 adrese la instituţii, Centrul Judeţean de Coordonare şi 

Conducere a Intervenţiei (CJCCI); 45 adrese la Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 77 UAT-

uri, membrii CJSU şi ai Colegiului Prefectural, CJCCI; 11 adrese la societăţi, instituţii etc. 
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 23 şedinţe/întâlniri ale conducerii instituţiei cu reprezentanţi ai instituţiilor, unităţilor 

spitaliceşti etc, cu atribuţii în gestionarea pandemiei de COVID-19; 

 2 adrese la MLPDA cu centralizarea datelor de la Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi 

cele 77 UAT-uri cu privire la posibila accesare de către România a FSUE ca suport financiar 

suplimentar pentru decontarea unor cheltuieli publice pentru limitarea efectelor epidemiei de 

coronavirus. 

 * Activităţi desfăşurate pe perioada stării de urgenţă şi alertă de pe teritoriul 

Judeţului Caraş-Severin: 

În perioada 23.03-20.04.2020, zilnic, au fost transmise informații referitoare la: persoanele 

izolate/carantinate,  evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani şi persoane fără adăpost 

etc, la UAT-uri, de către reprezentantul SDEMSPD în CJCCI Caraş-Severin. 

A fost constituit Grupul de Coordonare pentru prevenirea şi combaterea răspândirii 

virusului COVID – 19 din reprezentanţii următoarelor instituţii: IPJ, ISU “Semenic”, IJJ, 

DSP, CJPC, ITM, DSVSA, ARR-Reprezentanţa Caraş-Severin, CNCFR, Sucursala Regională 

de Căi Ferate Timişoara, grup care a avut ca scop şi efectuarea de controale la persoanele 

aflate în izolare. 

A fost realizată monitorizarea situaţiei cu privire la numărul de paturi existente la nivelul 

celor 5 spitale din Judeţul Caraş-Severin pentru gestionarea situaţiei îmbolnăvirilor cu 

COVID – 19, cuantificate prin realizarea a 2 liste înaintate conducerii IP-CS  şi alte analize 

periodice. 

A fost întocmit Planul specific de continuitate la nivelul Instituției Prefectului - Județul 

Caraș-Severin. 

Au fost elaborate și transmise un număr de 95 adrese/solicitări/centralizări, după cum 

urmează: 1 adresă la MAI cu privire la verificarea spaţiilor identificate pentru carantinare; 2 

adrese la 77 UAT-uri şi instituţii /unităţi economice în vederea identificării/punerii la 

dispoziţie a unor spaţii care să poată fi folosite pentru carantinarea persoanelor care se întorc 

în ţară; 2 adrese privind solicitarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin 

de sprijin pentru identificarea unor soluţii, astfel încât angajaţii acestei instituţii să poată 

încheia procese-verbale de predare / primire a bunurilor în momentul în care intră/ies 

persoane în/din spaţiul de carantinare din administrare; 2 adrese privind solicitarea Direcţiei 

Judeţene pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin cu privire la identificarea unui operator 

economic specializat pentru ridicarea, transportul, spălarea şi dezinfectarea lenjeriilor utilizate 

la Centrul de agrement Râul Alb folosit pentru carantinare; 1 adresă cu privire la solicitarea 

Avocatului Poporului cu privire la centrele de carantină de pe raza Judeţului Caraş-Severin; 1 

adresă cu recomandările Avocatului Poporului unor instituţii, UAT – urilor pe raza căora 

funcţionează centre de carantinare, precum şi agenţilor economici care au pus la dispoziţie 

centre de carantinare; 1 adresă solicitare sprijin la  MAI cu privire la punerea la dispoziţie de 

către Ministerul Apărării Naţionale a Garnizoanei din Caransebeş pentru carantinare; 8 

centralizări ale „Situaţiei spaţiilor identificate pentru carantinarea eventualelor persoane care 

se întorc din zonele epidemice sau care au venit în contact cu persoane bolnave,  la nivelul 

Judeţului Caraş-Severin”; 8 solicitări adresate Direcţiei de Sănătate Publică, Comisariatului 

Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor şi Direcţiei Sanitare Veterinare, de verificare a 

condiţiilor igienico-sanitare a spaţiilor de cazare pentru carantinarea persoanelor, puse la 

dispoziţie  de către unităţi administrativ-teritoriale şi agenţi economici; 4 adrese furnizorilor 
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de servicii publice şi autorităţilor administraţiei publice locale a listei persoanelor aflate în 

izolare la domiciliu; 3 adrese la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei 

Caraş-Severin cu privire la solicitările furnizorilor de servicii publice de comunicare, a listei 

persoanelor aflate în izolare la domiciliu; 1 adresă solicitare punct de vedere la Ministerul 

Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii pentru identificare soluţii de finanţare spitale 

(Caransebeş şi Reşiţa); 3 adrese la căminele şi centrele de bătrâni cu privire la: măsurile 

necesar a fi luate pentru limitarea evoluţiei infecţiei cu coronavirus, recomandările Avocatului 

Poporului, măsuri pentru evitarea evoluţiei cu SARS-CoV-2 în contextul adoptării Legii nr. 

136/2020; 1 adresă la MAI cu privire la întreruperea curselor catamaranului la punctul de 

trecere a frontierei Moldova Nouă – Golubac (Republica Serbia); 4 adrese de transmitere a 

„Situaţiei spaţiilor identificate pentru carantinarea eventualelor persoane care se întorc din 

zonele epidemice sau care au venit în contact cu persoane bolnave,  la nivelul Judeţului  

Caraş-Severin” către furnizorii de utilităţi publice (când a fost cazul); 1 adresă la UAT – uri 

cu privire la transmiterea listei persoanelor care se întorc din străinătate. Analize periodice ale 

datelor transmise de către UAT – uri cu privire la listele persoanelor care s-au întors din 

străinătate; 1 adresă Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş cu privire la spaţiile de carantinare; 

1 adresă la DGASPC CS cu privire la persoanele fără adăpost; 1 adresă la S.C. Restaurant 

Bacolux SRL Craiova cu privire la decontarea cheltuielilor; 1 adresă la UAT Băile Herculane 

cu privire la stabilirea locaţiilor de carantinare; 1 adresă la Ministerul Finanţelor Publice, 

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne cu solicitarea unui punct de vedere, 

referitor la decontarea cheltuielilor pentru persoanele care nu respectă condiţiile de 

carantinare; 1 adresă la DSP CS pentru transmitere zilnică a cazurilor active SARS – CoV – 

2. Analizarea zilnică a datelor transmise de către DSP cu privire la cazurilor active; 1 adresă 

la Consiliul Judeţean Caraş-Severin cu privire la dotarea cu stocuri materiale a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Reşiţa; 1 adresă la CAS Caraş-Severin cu privire la acordarea de 

concedii medicale; 2 adrese la DSP Caraş-Severin cu privire la sesizarea Colegiului 

Medicilor Stomatologi precum şi cu privire la solicitarea Oraşului Bocşa de obţinere de date 

suplimentare cu privire la persoanele confirmate pozitiv cu coronavirusul COVID - 19; 1 

adresă la ITM şi DSP Caraş-Severin cu privire la solicitarea Confederaţiei Sindicale Cartel 

ALFA de aplicare a unor măsuri suplimentare de stopare a răspândirii virusului COVID – 19; 

1 adresă la DSP Caraş-Severin cu solicitarea unui punct de vedere cu privire la organizarea 

tradiţionalei Rugi de Rusalii; 1 adresă la DSP şi ISJ Caraş-Severin referitoare la participarea 

la examenele naţionale; 1 adresă la Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de 

Sănătate ca urmare a Adresei Federației Sanitas din România, prin care solicita sprijin pentru 

rezolvarea problemelor din sistemul de sănătate în contextul Covid-19; 1 adresă către 

Direcția de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin pentru analizarea propunerii Spitalului 

Municipal de Urgență Caransebeș în vederea detașării de personal pentru unitatea sanitară 

susmenționată în contextul pandemiei de COVID-19; 1 adresă  la Inspectoratul Teritorial de 

Muncă și Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin urmare a adresei Confederației Sindicale 

Cartel ALFA, referitoare la unele măsuri suplimentare necesar a fi întreprinse de angajatori, 

pentru limitarea răspândirii Covid-19; 1 adresă la Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Caraș-Severin, Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin și Serviciul Județean de 

Ambulanță Caraș-Severin ca urmare a semnalării de către Inspectoratului de Poliție Județean 

Caraș-Severin a unor disfuncționalități referitoare la transportul unei persoane decedate, 
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confirmate pozitiv la testul COVID-19; 1 adresă la 77 UAT-uri pentru respectarea 

dispozițiilor comunicate de către Ministerul Afacerilor Interne –Secretar de Stat, referitoare la 

măsuri ce trebuie întreprinse de marile lanțuri de magazine din județ în contextul pandemiei 

de COVID-19; 2 adrese la cele 77 UAT-uri şi 1 adresă la unităţile spitaliceşti, cu privire la 

măsurile stabilite prin Hotărâri ale Guvernului, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României; 1 adresă la cele 77 UAT-uri, CLSU şi CJCCI Caraş-Severin referitoare la faptul 

că, primarii pot utiliza datele şi informaţiile conţinute în Registrul electoral pentru a identifica 

şi ţine evidenţa persoanelor în vârstă de peste 65 ani; 1 adresă cu privire la disponibilitatea 

SC Reşiconf SA Reşiţa de producere de măşti şi combinezoane medicale, pentru a răspunde 

nevoii de acest tip de materiale şi solicitarea de sprijin pentru obţinerea avizului de realizare a 

echipamentelor medicale; 1 adresă la DSP şi ISU „Semenic” Caraş-Severin cu solicitarea de 

achiziţionare echipamente de protecţie pentru angajaţi, de către SC Electroechipament 

Industrial SRL şi SC Supercom SA Bucureşti; 1 adresă la Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 

membrii CJSU Caraş-Severin, membrii şi invitaţii permanenţi ai Colegiului Prefectural, cele 

77 UAT-uri, CJCCI Caraş-Severin cu privire la analizarea măsurilor ce trebuie luate la nivelul 

instituţiilor/unităţilor/uat-urilor, pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2; 1 

adresă la cele 77 UAT-uri pentru transmiterea procedurii elaborate de către Institutul 

Naţional de Sănătate Publică, privind organizarea activităţii de colectare a deşeurilor de la 

persoanele aflate în centrele de carantină instituţionalizată; 1 adresă la cele 77 UAT-uri şi 

Comisariatul Judeţean Caraş-Severin al Gărzii Naţionale de Mediu, cu privire la faptul că, 

unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să asigure salubrizarea localităţilor şi 

eliminarea deşeurilor abandonate pe terenurile publice, prezenţa depozitelor ilegale de deşeuri 

reprezentând un factor de risc suplimentare în răspândirea coronavirusului COVID-19; 3 

adrese la Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de 

Mediu – Comisariatul Judeţean şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al 

Judeţului – Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU Caraş-Severin, de transmitere a solicitării 

SC Supercom SA Bucureşti, cu privire la organizarea activităţii de colectare şi transport a 

deşeurilor menajere din punctele de izolare/carantină a persoanelor fizice precum şi la 

stabilirea dacă în funcţie de gradul de periculozitate deşeurile municipale generate de la 

centrele de carantină/autoizolare se consideră deşeuri medicale infecţioase; 4 adrese la 

membrii Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 

77 CLSU, Secţiile „Drumuri Naţionale” Caransebeş şi Orşova, SC Delgaz-Grid SA, Centrul 

de Operaţiuni Reţea Gaz, Uzina Hidrocentrale Caransebeş, SC Aquacaraş SA Caraş-Severin, 

Casa de Asigurări de Sănătate, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Serviciul de Ambulanţă 

Judeţean Caraş-Severin, Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, UPU/SMURD cu privire la 

necesitatea întocmirii unui Plan specific de continuitate la nivelul tuturor instituţiilor şi 

structurilor, în special al celor care sunt implicate în gestionarea şi asigurarea funcţionării 

critice având în vedere evoluţia infecţiei cu coronavirus; 2 adrese la MAI-DSU, 

Comandantului Acţiunii şi la CJCCI Caraş-Severin din partea Instituţiei Prefectului şi 

Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin referitoare la focarul epidemiologic 

din Comuna Eftimie Murgu, Judeţul Caraş-Severin; 2 adrese la MAI-DGRIP cu solicitarea 

Societății Naţionale a Apelor Minerale București (SNAM) si solicitarea unui punct de vedere 

privind incadrarea activitatii SNAM ca si capacitate de importanta strategica la nivel national 

şi la SNAM ca răspuns la solicitarea privind paza suplimentară a surselor de apă de pe raza 
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UAT Băile Herculane; 1 adresă la membrii Colegiului Prefectural Caraș-Severin, la Consiliul 

Județean Caraș-Severin și la 77 UAT-uri privind intensificarea campaniei de informare care 

să convingă cetățenii români să rămână în statele de reședință; 1 adresă la ITM Caraș-Severin 

cu solicitarea Primăriei Oțelu Roșu privind identificarea unui temei legal în contextul situației 

COVID 19, pentru plata şomajului tehnic unor funcționari publici în cazul suspendării 

raporturilor de serviciu; 1 adresă la 19 UAT-uri pe raza cărora au domiciliul veterani și 

văduve de război pentru identificarea unor modalități de ajutorare a acestora; 1 adresă la 

MAI-DSU-CNCCI referitoare la posibilitatea identificării și înființării de spații de 

izolare/carantinare regionale special destinate cetățenilor străini intrați ilegal în România; 2 

adrese doamnei Gherghe Maria, privind existența unui caz confirmat de COVID-19 în 

localitatea Delinești (comuna Păltiniș) și neefectuarea anchetelor epidemiologice de către 

DSP Caraș-Severin; 2 adrese la MAI-DGRIP cu „Centralizatorul medii de risc de la nivelul 

Judeţului Caraş-Severin”; 2 adrese la MAI-DGRIP referitoare la situaţia pieţelor 

agroalimentare din Judeţul Caraş-Severin; 1 adresă la MAI-DGRIP referitoare la gestionarea 

efectelor pandemiei COVID-19 şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei 

publice locale; 1 adresă la DSP Caraş-Severin referitoare la transmiterea săptămânală a 

stadiului realizării anchetelor epidemiologice; 1 adresă la DSP Caraş-Severin şi 1 adresă la 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa pentru transmiterea cazurilor pozitive cu COVID-19 în 

luna octombrie 2020. 

 * Activităţi legate de campania de vaccinare de pe teritoriul judeţului          

Caraş-Severin: 

Prin HCJSU s-a constituit Nucleul judeţean de coordonare a activităţilor privind vaccinarea 

împotriva COVID-19. 

În cursul anului 2020 au avut loc mai multe şedinţe, din care, pentru 1 s-a încheiat proces-

verbal.  

Au fost analizate şi diseminate: HGR nr.1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare 

împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; Procedura INSP privind 

organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19; Manualul de 

utilizare privind Platforma naţională de programare pentru vaccinarea împotriva COVID-19, 

elaborat de către STS; Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii, Ministrului Afacerilor Interne, 

Ministrului Apărării Naţionale şi Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 

pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de 

vaccinare împotriva COVID-19 precum şi diferite proceduri şi instrucţiuni elaborate de către 

Comitetul Naţional a Activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2. 

Număr evenimente gestionate, acţiuni întreprinse în domeniul situațiilor de urgență: 

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: 

 Elaborarea a 15 adrese precum şi participarea la 1 acţiune de verificare, având ca 

scop soluționarea unor probleme apărute în activitatea legată de managementul situațiilor de 

urgență, astfel: 7 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; 2 adrese la membrii şi invitaţii permanenţi la Colegiul 

Prefectul, Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi cele 77 UAT-uri, de comunicare a suspendării 
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activităţii fizice a centrelor de relaţii cu clienţii CEZ, care vor fi oferite on-line, datorită 

contextului epidemiologic actual; 1 adresă pentru cunoaşterea şi analizarea stadiului 

lucrărilor programate pe anul 2020 la nivelul E-Distribuţie Banat SA, Zona MT/JT Caraş-

Severin; 1 adresă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-

Severin cu privire la datele de contact ale personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în 

domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală precum şi ale membrilor şi 

invitaţilor permanenţi ai Colegiului Prefectului al Judeţului Caraş-Severin; 1 adresă cu 

privire la plata sumelor către SC LCS TERRA COAL SRL privind lucrările executate în 

perimetrul de exploatare Verendin pentru informarea Instituţiei Prefectului - Județului Caraș-

Severin cu ce demersuri au întreprins pentru obţinerea sumelor solicitate; 2 adrese privind 

nerespectarea de către LCS Terra Coal SRL Orşova  a măsurilor cuprinse în Raportul privind 

impactul asupra mediului la exploatarea carboniferă de suprafață din zona localităților 

Verendin-Luncavița ca urmare a sesizării  petenților Găiță Maria și Babeu Gheorghe, din 

Verendin (comuna Luncavița), din care: 1 adresă la ANRM-CIT Caransebeș, APM , GNM, 

Consiliul Județean Caraș-Severin (Arhitect Șef) și LCS Terra Coal SRL Orşova  privind 

evaluarea situației prezentate în petiție și 1 adresă la APM de reevaluare a situației existente; 1 

adresă la ANRM-CIT Caransebeș, GNM, CJ (Arhitect Șef) Caraș-Severin, LCS Terra Coal, 

Comuna Luncavița privind transmiterea unei informări referitoare la implementarea măsurilor 

propuse prin Hotărârii CJSU nr.7/29.03.2019; 1 participare împreună cu reprezentantul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin la verificarea unor aspecte semnalate în 

sesizarea unui cetăţean din comuna Târnova referitoare la urmările pagubelor din anul 2018.  

Participarea la efectuarea acţiunilor de control în domeniul situaţiilor de urgenţă  

Pe linia situațiilor de urgență au fost efectuate 79 de acțiuni de control, la nivelul a 52 unităţi 

administrativ-teritoriale cu privire la evaluarea pagubelor produse urmare a fenomenelor 

hidrometeorologice din anul 2020 (ploi abundente, inundaţii, alunecări teren, scurgeri de pe 

versanţi etc.); verificarea existenţei Rapoartelor operative întocmite pe timpul producerii 

fenomenelor hidrometeorologice, conform Anexei nr.8 la Ordinul comun nr.459/78/2019. 

Totodată, din cele 52 UAT-uri la nivelul cărora au fost efectuate controale la 1 UAT 

(Armeniş) comisiile au întocmit câte 4 procese-verbale, la 9 UAT-uri (Berzovia, Slatina 

Timiş, Oraviţa, Teregova, Cornereva, Glimboca, Copăcele, Lăpuşnicel, Păltiniş) câte 3, la 6 

UAT-uri (Anina, Doclin, Caransebeş, Constantin Daicoviciu, Sacu, Zăvoi) câte 2, iar la 36 

UAT-uri (Vermeş, Gârnic, Forotic, Socol, Reşiţa, Moldova Nouă, Oţelu Roşu, Băuţar, 

Bolvaşniţa, Brebu, Buchin, Bucoşniţa, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Dognecea, 

Domaşnea, Ezeriş, Fârliug, Goruia, Grădinari, Luncaviţa, Lupac, Măureni, Marga, Obreja, 

Ocna de Fier, Prigor, Ramna, Răcăşdia, Rusca Montană, Sasca Montană, Şopotu Nou, 

Târnova, Turnu Ruieni, Zorlenţu Mare)  câte 1. 

Efectuarea a 131  acțiuni de îndrumare cu privire la măsurile întreprinse de autoritățile 

administrației publice, din care: 3 adrese de comunicare a planificărilor primarilor/ 

secretarilor de la nivelul oraşelor, comunelor pentru participare la cursurile de pregătire în 

domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020, organizate  la Centrul Zonal de Pregătire de 

Protecţie Civilă Craiova; 1 adresă de comunicare a necesarului de pregătire prin cursuri în 

domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor Guvernului în teritoriu, cursuri organizate la 

Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de urgenţă 
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Ciolpani; 1 adresă la MAI – DGRIP cu privire la pregătirea pentru sezonul de iarnă 2020-

2021, referitoare la stocurile de materiale antiderapante existente, a utilajelor de deszăpezire şi 

a stocurilor de carburanţi de care dispun Secţia de „Drumuri Naţionale” Caransebeş, 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; 3 adrese 

la 77 UAT-uri, referitoare la: spaţiile de cazare pentru persoanele fără adăpost şi a celor 

surprinse în trafic sau afectate de fenomenele meteorologice periculoase în sezonul rece 2020-

2021; deficienţele constatate şi propunerile de măsuri pentru remedierea acestora cu ocazia 

„Evaluării antrenamentelor/exerciţiilor de transmitere a mesajelor de înştiinţare/ alarmare şi 

verificare a sistemului de alarmare publică la nivelul judeţului”; măsurile specifice ce trebuie 

luate pentru evitarea producerii unor eventuale situaţii deosebite în perioada sezonului rece 

2020-2021; 1 adresă referitoare la transmiterea informărilor cu privire la stadiul de realizare a 

lucrărilor de refacere a infrastructurii afectate de fenomenele meteorologice din anul 2020 şi 

pentru care s-au alocat fonduri prin Hotărâri de Guvern; 1 e-mail cu privire la transmiterea 

informărilor cu privire la stadiul de realizare a lucrărilor de refacere a infrastructurii afectate 

de fenomenele meteorologice din anul 2019 şi pentru care s-au alocat fonduri prin Hotărâri de 

Guvern; 1 adresă 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 

2020, conform celor comunicate de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (77 UAT-

uri, CJ CS, SGA, ABA Banat, TMK Hydroenergy Power Reșița, SPEEH Hidroelectrica - 

Hidroelectrica Haţeg,  ANIF - Filiala CS, ISU ”Semenic” CS și Garda Forestieră CS); 1 

adresă de comunicare la 6 UAT-uri (Reşiţa, Bocşa, Armeniş, Dognecea, Iablaniţa, 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; 118 adrese la cele 77 UAT-uri şi la 

instituţiile/unităţile/societăţile comerciale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă din 

judeţ, urmare a informărilor/atenţionărilor/ avertizărilor meteorologice/hidrologice, cod 

galben/ cod portocaliu; 1 adresă la 77 UAT-uri, Consiliul Județean Caraș-Severin și instituții 

cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență privind dispunerea măsurilor care trebuie luate 

pentru evitarea unor situații de urgență generate de manifestarea unor fenomene naturale 

extreme, în perioada sezonului rece 2019-2020. 

Transmiterea a 60  informări cu privire la principalele probleme identificate, astfel: 57 

informări săptămânale privind problemele deosebite precum şi cele referitoare la unele 

situaţii de urgenţă înregistrate la nivelul Judeţului Caraş-Severin transmise la MAI-DGRIP şi 

DSU; 2 adrese la MAI – DGRIP pentru transmiterea machetelor de raportare a pagubelor 

înregistrate, inclusiv a cheltuielilor de urgenţă efectuate pentru intervenţie, recuperare şi 

reabilitare, în anul 2019 la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi alte instituţii/unităţi şi 

structurilor teritoriale din subordinea MAI, în valoare totală de 25.620,3921 mii lei, având în 

vedere posibilitatea depunerii de aplicaţii pentru mobilizarea FSUE 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 iunie – iulie 2020, fiind afectate 48 
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UAT-uri; 1 adresă la MAI – DGRIP cu situaţia centralizată a evaluării pagubelor cauzate de 

fenomenele hidrometeorologice extreme începând cu luna iunie 2020. 

Alte activităţi pe linia situaţiilor de urgenţă 74 adrese, e-mailuri şi rapoarte, astfel: 28 

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 2020; 11 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 pedologică etc.) înregistrate în anul 

2020, la MAI – DGRIP, instituţiile/unităţile care au avut reprezentanţi în comisii precum şi la 

instituţiile/unităţile ierarhic superioare acestora; 3 adrese de convocare la şedinţele CJSU 

Caraş-Severin a membrilor Comitetului; 3 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; 1 adresă la MAI-DGRIP de transmitere a unor propuneri sau 

observaţii la proiectul OUG privind declararea stării de calamitate de către CJSU pentru 

fenomenul de secetă pedologică; 1 adresă la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-

Severin pentru întocmirea unei situaţii, pe fiecare localitate, privind evidenţa pacienţilor care 

necesită tratament de specialitate (dializă, diabetici, femei gravide etc.) pentru creşterea 

gradului de siguranţă al cetăţeanului în sezonul rece 2020-2021 şi transmitere la Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin şi Serviciul Judeţean de 

Ambulanţă Caraş-Severin; 1 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; 1 raport cu spaţiile de cazare pentru persoanele fără adăpost şi a 

celor surprinse în trafic sau afectate de fenomenele meteorologice periculoase în sezonul rece 

2020-2021, identificate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul               

Caraş-Severin; 1 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 2020-2021 identificate la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţ,  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” şi Serviciului 

Judeţean de Ambulanţă Caraş-Severin; 1 adresă la Secţia „Drumuri Naţionale” Caransebeş, 

DRDP Timişoara cu privire la contractele de deszăpezire, materiale antiderapante, utilajele de 

deszăpezire şi stocurile de carburanţi pentru sezonul rece 2020-2021 de la nivelul drumurilor 

naţionale din Judeţul Caraş-Severin; 1 adresă Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

cu privire la culturile agricole afectate de lipsa de precipitaţii (secetă pedologică); 1 adresă la 

SC Delgaz-Grid SA, Centrul Operaţiuni Reţea Gaz şi la CNCFR SA, Divizia Linii, Secţia L1 

Caransebeş cu privire la modificarea traversării Delgaz în zona Podului pe DN 68 spre Oţelu 

Roşu şi a subtraversării pârâului Merişor în zona Bucium ce aparţine SNCFR CFR SA de pe 
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raza UAT Glimboca; 1 adresă la Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin cu privire 

la starea podului ce traversează râul Bârzava în oraşul Bocşa cu acces spre cartierul Neuwerk 

(str. Bocşa Nouă); 1 adresă domnului Moraru Ioan din comuna Glimboca cu privire la 

fenomenele hidrometeorologice din luna iunie 2020; 1 adresă la Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Caraş-Severin cu privire la realizarea unor lucrări la obiectivele afectate de 

fenomenele hidrometeorologice periculoase din luna iunie 2020 la nivelul Comunei Băuţar; 1 

adresă la Inspectoratul Judeţean în Construcţii Caraş-Severin cu solicitarea Primăriei oraşului 

Oţelu Roşu de aprobare a modificării soluţiei tehnice la obiectivele 4 şi din Anexa la 

Procesul-verbal nr.6711/01.07.2020 privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în 

urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase în oraşul Oţelu Roşu în perioada 18 – 

19.06.2020; 16 adrese la UAT-uri şi instituţii/unităţi din judeţ cu privire la unele aspecte 

semnalate în sesizările adresate instituţiei noastre de către petenţi în urma fenomenelor 

hidrometeorologice din anii 2018 şi 2020; 1 e-mail la MAI referitor la situaţia contractelor 

subsecvente în sezonul de iarnă din sezonul 2019 – 2020 ale Direcţiei de Drumuri Judeţene 

Caraş-Severin şi Secţiilor „Drumuri Naţionale” Caransebeş şi Orşova. 

 

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). 

De asemenea, în vederea luării măsurilor specifice conform competențelor instituționale, au 

fost diseminate împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ), Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean (IJJ) „Gl.bg. Vasile Zorzor”, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) 

„Semenic”, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF), Unitatea Specială de Aviație 

(USA) Caransebeș: 

 Planul general de măsuri pentru creșterea gradului de siguranță a cetățeanului în 

contextul sărbătorilor de iarnă și pe timpul sezonului rece; 

 Planul general de măsuri pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și 

asigurarea climatului de ordine publică în timpul sezonului estival (17.06-14.09.2020);  

 Dispoziția Secretarului de Stat privind adaptarea măsurilor din competența structurilor 

MAI in contextul sezonului rece și evoluției situației operative/epidemiologice; 

 1 adresă la IPJ, IJJ, ISU, ISJ Caraș-Severin pentru analizarea și dispunerea măsurilor  

ce se impun, în conformitate cu prevederile Dispoziției Secretarului de Stat privind adaptarea 

măsurilor specifice din competența structurilor MAI în contextul desfășurării Evaluării 

Naționale și a Examenului de Bacalaureat Național. 

Totodată, cu ocazia organizării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 la nivelul 

Județului Caraș-Severin au fost întreprinse acțiuni de verificare a unor informații cu privire 

la faptul că în unele UAT-uri, în preajma alegerilor locale, sunt aduși cetățeni din alte 

localități pentru obținerea vizelor de flotant precum și pentru suplimentarea efectivului de 

ordine publică (jandarmi) la secțiile de votare și în jurul acestora. Ca urmare, în urma 

solicitărilor din partea unor cetățeni referitoare la sprijinul Instituției Prefectului (IP) – Județul 
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Caraș-Severin au fost întocmite 7 adrese, din care: 6 adrese la IPJ Caraș-Severin, 1 adresă la 

IJJ Caraș-Severin pentru analizarea, în regim de urgență, a situațiilor existente în UAT-urile 

Naidăș, Sichevița, Zorlențu Mare, Brebu, Bocșa și Văliug.   

Au fost întocmite 4 adrese de răspuns la petenți și 3 referate de clasare, întrucât, în 2 

sesizări nu au fost specificate date de contact unde să poată fi transmis răspunsul, iar nota de 

audiență a fost repartizată de conducerea IP Caraș-Severin la SAE și aspectele sesizate au fost 

analizate și în cadrul întâlnirilor de lucru ale Prefectului cu structurile teritoriale ale MAI .   

Au mai fost transmise 21 adrese către IJJ „Gl.bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin pentru luarea 

/ ridicarea măsurilor de protecţie a spaţiilor de carantinare sau a unor  unităţi spitaliceşti 

(Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş). 

Au fost elaborate 2 adrese privind transmiterea datelor referitoare la monitorizarea Strategiei 

Naţionale de Ordine şi Siguranţă Publică, pentru anul 2019 și pentru semestrul I 2020. 

 

Relația cu minoritățile naționale 

1.Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației 

romilor 

Pentru implementarea măsurilor Strategiei județene de incluziune a cetățenilor români 

aparținând minorității romilor pentru perioada 2015-2020 în anul 2020 au fost organizate 

8 videoconferințe la care a participat reprezentantul pe probleme de romi al instituției 

prefectului fiind discutate în cadrul acestora diferite aspecte de interes pentru comunitatea 

romă, cum ar fi: problematica minorității rome, măsuri anti-pandemie, noua strategie a 

romilor 2021-2027, etc. Cu această ocazie au fost întocmite 8 note de informare. 

A fost întocmit Planul de acțiuni pentru anul 2020, aferent Strategiei județene de incluziune 

a cetățenilor români aparținând minorității romilor care are 31 obiective, 123 acțiuni. 

Totodată, au fost realizate 12 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 lunar activitățile desfășurate. 

În contextul pandemiei COVID-19 au fost realizate 40 de informări săptămânale, fiind 

centralizate raportările primite din partea GLM și a primăriilor în legătură cu situația 

comunităților vulnerabile cu romi în contextul epidemiei de COVID-19. 

Au fost realizate 4 informări privind diseminarea liniilor de finanțare destinate minorității 

rome, astfel: proiect anti discriminare, platformă de bune practici romi, informare granturi 

SEE, propunere de finanțare victimele rome ale nazismului. 

S-a colaborat permanent cu Agenția Națională a Romilor, care a solicitat 12 raportări lunare 

de monitorizare a strategiei precum și alte situații referitoare la: planul de acțiuni 2020, 

componența GLM, date privind resursa romă de la nivelul UAT, măsuri anti-pandemie. 

S-a răspuns la solicitările Ministerului Afacerilor Interne cu privire la informații legate de: 

funcționarea BJR, componența GLM,  autoritățile cu atribuții specifice în implementarea 

Strategiei județene de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru 

perioada 2015-2020. 
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Pe parcursul anului 2020 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 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările 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 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare cu referire la  toate UAT- urile în care minoritățile 

naționale depășesc pragul de 20%, în număr de 11 (Berzasca cu 21,49 % reprezentând 

minoritatea sârbă, Brebu Nou cu 32,56 %  reprezentând minoritatea germană, Carașova cu 

78,19% reprezentând minoritatea croată, Copăcele cu 61,45 % reprezentând minoritatea 

ucraineană, Gîrnic cu 23,65% reprezentând minoritatea cehă, Lupac cu 90,44 % reprezentând 

minoritatea croată, Păltiniș cu 35,49 % reprezentând minoritatea ucraineană, Pojejena cu 

46,64% reprezentând minoritatea sârbă, Răcășdia cu 23,51 % reprezentând minoritatea romă, 

Socol cu 52,42 % reprezentând minoritatea sârbă, Ticvaniu Mare cu 34,06 % reprezentând  

minoritatea romă, Vărădia cu 25,75 % reprezentând minoritatea romă) au fost solicitate date 

privind respectarea legii, prin mai multe adrese. Totodată, au fost trimise adrese cu privire la 

informaţii privind toate formele  de învăţământ în limba minorităţilor naţionale, a fost 

elaborată o analiză a situației de învăţământ în limba minorităţilor naţionale din județ. A fost 

transmisă la Ministerul Fondurilor Europene o informare privind utilizarea limbilor regionale 

sau minoritare la nivelul instituției. 

 

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 şi periodicitatea lor 

În perioada 11 martie 2020 – 15 iunie 2020 activitățile didactice în unitățile de învățământ    

s-au derulat exclusiv în sistem on-line. 
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De asemenea în perioada 14 septembrie 2020 – 06 noiembrie 2020 cursurile s-au desfășurat în 

conformitate cu Ordinul Comun al Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministrului 

Sănătăţii nr. 5.487/1.494/31.08.2020, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii 

în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 pe baza scenariilor de funcționare propuse 

de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, avizate de către Inspectoratul 

Școlar Județean și Direcția de Sănătate Publică și aprobate prin hotărâre a Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin. 

Începând cu data de 09 noiembrie 2020 au fost suspendate activităţile care presupun prezenţa 

fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Având în vedere cele de mai sus, în cursul anului 2020 a avut loc 1 întâlnire de lucru în luna 

octombrie, la care Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a prezentat materialul       

”Informare privind activitatea desfăşurată şi măsurile luate pentru creşterea gradului de 

siguranţă în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar”.  

Planuri aprobate 

A fost aprobat 1 plan, respectiv „Planul teritorial comun de acţiune la nivelul Judeţului Caraş-

Severin 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” Caraş-

Severin,  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, 

Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin. 

Alte activităţi legate de unităţile de învăţământ preuniversitar 

În vederea creșterii siguranței în unitățile de învățământ au fost efectuate, pe parcursul anului 

2020, 13 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 2019-2020, 

privind activităţile desfăşurate în anul şcolar 2019-2020, privind activităţile derulate pentru 

desfăşurarea în bune condiţii a anului şcolar 2020-2021; 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;  1 

adresă la 77 UAT-uri referitoare LA măsurile necesar a fi luate pentru derularea în bune 

condiţii a anului şcolar 2020-2021; 1 adresă la MAI – DGRIP cu propunerile de 

modificare/completare a Proiectului de Ordin privind actualizarea 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; 2 adrese referitoare la constituirea prin Ordin Prefect a grupului de lucru 

conform pct.3.16 din Planul Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de 

siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în 

zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar (PTCA), format din reprezentanţi ai 

IPJ, ISU, IJJ, ISJ și CJ Caraș-Severin. 
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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 2020, pentru Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi cele 77 

unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului. Datele referitoare la numărul maxim de posturi 

s-au comunicat şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-

Severin, precum și Serviciului Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative 

și Contenciosul Administrativ din cadrul Instituției Prefectului. 

De asemenea, în baza art. III, alin. (10) din OUG 63/2010 s-a solicitat, trimestrial, Consiliului 

Judeţean Caraş-Severin şi celor 77 UAT 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 astfel, 4 rapoarte de monitorizare a posturilor ocupate. Urmare a acestui fapt 

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, astfel: pentru 7 UAT, ca 

urmare a finalizării implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 

(s-a redus numărul de posturi); pentru 1 UAT, ca urmare a începerii implementării unor 

proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile (s-au adăugat posturi); pentru 1 UAT au 

fost operate modificări în ceea ce privește numărul de posturi, ca urmare a înființării 

serviciului public comunitar de evidență a persoanelor; pentru 2 UAT au fost operate 

modificări, în sensul că s-au adăugat posturi, ca urmare a finalizării implementării unor 

proiecte care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare 

înființarea unor posturi.   

De asemenea, în baza OUG nr. 63/2010 au mai fost realizate: 2 solicitări a unor puncte de 

vedere, la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Centrul Regional 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest Timișoara, referitoare la punctul 5 din Anexa la 

OUG nr. 63/2010 (calcul posturi șofer microbuz școlar); 1 adrese, transmisă către cele 77 

UAT din județ, pentru comunicarea unor informații referitoare la  modalitatea de aplicare a 

OUG nr. 63/2010, respectiv punctul 6 din Anexa la OUG nr. 63/2010 (calcul posturi 

postimplementare). 

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 întocmite 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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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 

ulterioare), ce revin Instituției Prefectului cu privire la întocmirea și ținerea evidenței 

Registrului Agricol la nivelul Judeţului Caraș-Severin au for realizate următoarele: 

  au fost întocmite 45 note de control de către reprezentanții Instituției Prefectului – 

Județul Caraș-Severin la UAT-urile: Anina, Băile Herculane,Moldova Nouă, Oravița, 

Armeniș, Bănia, Berliște, Berzasca, Bozovici, Brebu Nou, Bucoșnița, Carașova, Cărbunari, 

Ciclova Română, Ciuchici, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Cornea, Cornereva, Coronini, 

Dalboșeț, Domașnea, Eftimie Murgu, Fârliug, Gârnic, Iablanița, Lăpușnicel, Lăpușnicu Mare, 

Luncavița, Mehadia, Mehadica, Naidăș, Păltiniș, Prigor, Ramna, Sasca Montană, Sichevița, 

Șopotu Nou, Teregova,Topleț, Turnu Ruieni, Văliug, Vărădia,Vermeș, Vrani, stabilindu-se 

măsuri pentru deficiențele constatate şi termene de remediere ale acestora. Din verificările 

efectuale 21 note de control au fost întocmite în continuarea acțiunilor ce au fost întreprinse în 

anul 2019, de către SDEMSPD.; 

 au fost transmise 3 adrese, din care: 1 adresă la 77 UAT-uri, referitoare la modul de 

implementare a măsurilor dispuse prin Nota de constatare întocmită la nivelul fiecărei unități 

administrativ-teritoriale, cu ocazia efectuării acţiunii de îndrumare şi control, privind 

întocmirea şi ţinerea la zi a Registrului Agricol, 2 adrese la un UAT privind implementare 

măsurilor dispuse prin Nota de constatare întocmită la nivelul UAT-ului, cu ocazia efectuării 

acţiunii de îndrumare şi control, privind întocmirea şi ţinerea la zi a Registrului Agricol.  

Referitor la 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 Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Ordin al Prefectului s-a 

constituit o comisie 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.  

În perioada 22.04. – 14.05.2020, comisia de verificare a desfăşurat activităţi de verificare pe 

teritoriul a 6 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. 
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2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării Programului de Guvernare la nivelul județului  

Referitor la asigurarea aplicării Programului de Guvernare au fost realizate 3 lucrări, 

respectiv:    

  „Programul anual orientativ de dezvoltare economico-socială a Judeţului            

Caraş-Severin pentru anul 2020” însoţit de „Planul anual de acţiuni, aferent anului 2020, 

pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, la nivelul Judeţului    

Caraş-Severin”; 

 „Raportul privind starea economico-socială a Judeţului Caraş-Severin pentru anul 

2019” însoţit de „Stadiul de implementare a Planului anual de acţiuni pentru realizarea 

obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, pentru anul 2019, 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 în trimestrul I 2020”. 

Număr actori implicaţi în aplicarea Programului de Guvernare 

33 instituții și 65 UAT au fost implicate în implementarea „Programului anual orientativ de 

dezvoltare economico-socială a Judeţului Caraş-Severin pentru anul 2020”.  

Numărul acţiunilor cuprinse în Planul de acţiuni pentru aplicarea Programului de 

Guvernare 

1.403 acțiuni au fost cuprinse în „Planului anual de acţiuni, aferent anului 2020, pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, la nivelul Judeţului Caraş-

Severin”. 

La solicitarea Ministerului Afacerilor Interne au mai fost realizate 2 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 2019”; 

 ”Stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, în semestrul I 

2020, la nivelul Județului Caraș-Severin”. 

 

2.1. Alte activități derulate de către serviciul dezvoltate economică şi monitorizarea 

serviciilor publice deconcentrate 

 * Întocmirea proiectelor de Hotărâri de Guvern și înaintarea acestora către 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), Ministerul 

Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor (MTIC) 

a). În perioada de referință au fost iniţiate 20 proiecte de Hotărâri de Guvern, care au fost 

transmise, după cum urmează: 

 MLPDA – un număr de 18 proiecte, astfel: 10 proiecte pentru alocare sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 

pentru unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul Caraş-Severin;  2 proiecte pentru alocare 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe 

anul 2020 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin; 

1 proiect pentru alocare sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru refacerea unor ziduri de sprijin din oraşul 
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Oraviţa, Judeţul Caraş-Severin; 5 proiecte privind alocarea de sume din Fondul de intervenţie 

la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Judeţul Caraş-

Severin (în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de fenomene 

hidrometeorologice periculoase în perioadele: 20.05. – 26.06.2020 – 2 proiecte; 18.06. – 

22.07.2020 – 2 proiecte; 18 – 19.08.2020). 

 MMAP – 1 proiect privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Judeţul Caraş-Severin (în 

vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de fenomene hidrometeorologice 

periculoase în perioada 20.05. – 26.06.2020 la construcţiile hidrotehnice); 

 MTIC – 1 proiect privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Judeţul Caraş-Severin (în 

vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de fenomene hidrometeorologice 

periculoase în perioada 20.05. – 26.06.2020 la drumurile naţionale); 

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

proiectelor de Hotărâri de Guvern, în anul 2020: au fost adoptate 7 Hotărâri de Guvern 

privind alocarea unor sume Judeţului Caraş-Severin, astfel: 

  prin H.G.R. nr.554/2020, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut 

în bugetul de stat pe anul 2020, a fost alocată suma de 20.057 mii lei bugetului unităţilor 

administrativ-teritoriale din Judeţul Caraş-Severin, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a 

infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în perioada 20.05. – 

26.06.2020; 

 prin H.G.R. nr.757/2020, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut 

în bugetul de stat pe anul 2020, a fost alocată suma de 160 mii lei bugetului unităţilor 

administrativ-teritoriale din Judeţul Caraş-Severin, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a 

infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în perioada 18.06. – 

22.07.2020; 

 prin H.G.R. nr.842/2020, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut 

în bugetul de stat pe anul 2020, a fost alocată suma de 1.074 mii lei bugetului unităţilor 

administrativ-teritoriale din Judeţul Caraş-Severin, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a 

infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în perioada 18.08. – 

19.08.2020; 

 prin H.G.R. nr.758/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi 

administrativ-teritoriale; 

 prin H.G.R. nr.1015/2020, nr.1044/2020 şi nr1100/2020 privind alocarea unei sume 

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale. 

* Participarea la videoconferinţele organizate de către MAI  

În anul 2020 s-a participat la 14 videoconferinţe organizate de către MAI, cu următoarele 

teme:  

 2 – evaluarea pagubelor în urma avertizărilor hidrometeorologice;  
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 1 – probleme întâmpinate în transferul şi internarea pacienţilor, inclusiv a celor 

infectaţi cu SARS-CoV-2 şi alte aspecte privind activitatea operativă a 

serviciilor de urgenţă; 

 7 – discutare măsuri legate de prevenirea şi combaterea infecţiei cu COVID-

19; 

 2 – gestionarea crizei sanitare; 

 1 – pregătirea sezonului de iarnă 2020 – 2021;  

 1 – gestionarea situaţiilor cauzate de apariţia noului virus gripal SARS-CoV-2 

precum şi a eventualelor fenomene hidrometeorologice specifice perioadei 

minivacanţei de Anul Nou. 

* Organizarea unor întâlniri de către conducerea Instituției Prefectului –Județul 

Caraș-Severin 

 2 întâlniri referitoare la analizarea „Procedurii privind modul de acţiune a instituţiilor 

responsabile cu gestionarea incidentelor și situaţiilor de urgenţă generate de animalele 

sălbatice periculoase la nivelul Județului Caraș-Severin” şi iniţierea unei proceduri privind 

modul de acţiune în situaţii de urgenţă generate de insecte, şerpi etc. 

 1 întâlnire organizată cu reprezentanţii unor instituţii cu atribuţii în domeniul 

prevenirii consumului de droguri, ONG-uri pentru tineret şi autorităţi ale administraţiei 

publice locale. A fost constituit Grupul WhatsApp „Ne Pasă”. 

 * Rezolvarea solicitărilor adresate instituției de către alte entități publice 

Pe parcursul anului 2020, Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin a colaborat cu diferite 

entități publice respectiv: unități administrativ teritoriale, servicii publice deconcentrate, 

ministere și agenții guvernamentale care au solicitat sprijinul instituției prefectului în 

realizarea unui număr de 95 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 – 20, din care: 1 adresă Ministerului Mediului, Apelor 

şi Pădurilor şi spre ştiinţă la MAI – DGRIP referitoare la problemele legate de specia de 

zimbru (Bison Bonasus) în Judeţul Caraş-Severin; 2 adrese la MLPDA referitoare la 

necesarul de funcționare și al cheltuielilor de personal pentru Comunele Ciclova Română și 

Vermeș; 2 raportări semestriale la MAI cu privire la activităţile de îndrumare realizate la 

nivelul UAT-urilor şi participarea în cadrul unor comisii mixte de control; 1 adresă către 

Guvernul României, Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor 

Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989, la solicitarea 

domnului Gabor Gheorghe (născut în 14.03.1933), care prin Nota de audiență nr. 

3.055/18.02.2020, a solicitat sprijin în vederea acordării drepturilor bănești, conform Legii nr. 

341/2004;1 adresă către Casa Națională de Pensii Publice în urma solicitării sprijinului de 

către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecție Socială Caraş-Severin, în vederea acordării 

unor drepturi, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 

de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; 1 

adresă la Corpul de Control al Primului-Ministru prin care au fost comunicate demersurile 

întreprinse de către Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, răspunsurile primite de la 

instituțiile abilitate să soluționeze aspectele sesizate de către  doamna Constant in Larisa 
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referitoare la unele nereguli în diverse domenii de activitate, la nivelul Comunei Dalboșeț; 1 

adresă de răspuns la MAI – ANA referitoare la programele/proiectele şi campaniile media de 

prevenire a consumului de droguri, realizate în anul 2019, la nivelul Județului Caraș-Severin; 

1 adresă la MAI-DGRIP ca răspuns la Radiograma MAI, prin care se solicitată transmiterea 

unor observații și propuneri, în urma consultării celor 77 de UAT-uri și a unităților cu  

atribuții în domeniu, privind proiectul Ordinului pentru aprobarea normelor tehnice privind 

modul de completarea a  registrului agricol pentru perioada 2020-2024; 1 adresă la 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Direcția pentru Agricultură Județeană Caraș-

Severin  prin care se solicită sprijin financiar, necesar achiziționării de hrană, astfel încât să 

poată menține și dezvolta familiile de albine urmare a intervenției Asociației Crescătorilor de 

Albine din România, Filiala Județeană Caraș-Severin; 1 adresă la MAI-DGRIP ca răspuns la 

Radiograma MAI, referitoare la consultarea documentelor comunicate de către Institutul 

Național de Statistică, în legătură cu organizarea Recensământului general agricol din 

România – runda 2020, analiză efectuată împreună cu reprezentanții Direcţiei Judeţene de 

Statistică Caraș-Severin și Direcției pentru Agricultură Județene Caraș-Severin, prin care s-a 

comunicat că nu sunt observații și propuneri de îmbunătățire de formulat; 1 adresă la 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației cu Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Caransebeș nr. 223/28.11.2019, privind însușirea variantei finale a proiectului 

de steag al Municipiului Caransebeș, împreună cu documentația aferentă; 1 adresă înaintată 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru comunicare răspuns la interpelarea domnului 

deputat Roman Florin Claudiu; 1 adresă la MAI-DGRIP pentru comunicare răspuns referitor 

la proiectul de norme metodologice la HGR nr. 1.214/2009, privind metodologia pentru 

stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel 

afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, ca urmare 

a unui punct de vedere comunicat instituției noastre de către specialiștii din cadrul Direcției 

Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin; 1 raport semestrial 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; 4 

centralizări trimestriale 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. 

La instituţii publice/unităţi – 34, din care: 1 adresă la Inspectoratul Judeţean în Construcţii 

Caraş-Severin cu privire la ocuparea fără drept de către un cetăţean a unui teren proprietate a 

Statului Român, din oraşul Băile Herculane; 1 adresă către Comuna Constantin Daicoviciu 

referitoare la adresa Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin legată de unele 

disfuncționalități la Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu. Deplasare împreună cu 

reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin la sediul instituției de 

învățământ pentru verificarea unor aspecte și formulare răspuns Comunei Constantin 

Daicoviciu; 12 adrese către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin referitoare la 

solicitări de furnizare de informaţii privind mediul și activități pentru îmbunătățirea calității 

mediului; 5 decizii postate pe site-ul Instituției Prefectului, la solicitarea conducerii 

Administrației Județene ale Finanțelor Publice Caraș-Severin; 3 adrese ca urmare a solicitării 

autorităţilor locale din Judeţul Mehedinți privind transmiterea unor date referitoare la 
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existența unor titluri de proprietate pe zona supusă delimitării cadastrale între localitățile 

Topleț (Județul Caraș-Severin) și Cireșu, Ilovița, Orșova (Județul Mehedinți); 2 adrese, în 

urma  solicitării SC AGRORECOLTA SRL ORAVITA privind constituirea unei comisii în 

vederea evaluării pagubelor produse la cultura de rapiță, prin pășunarea turmelor de ovine de 

la stânele din apropierea culturilor; 1 adresă la IPJ Caraș-Severin referitoare la notificarea 

primită din partea Societății SKY GROUP SRL privind acordarea de sprijin organelor de 

urmărire penală pentru identificarea făptuitorilor care au sustras bunuri de la punctul de lucru 

al societății din localitatea Dumbrăvița (Județul Timiș); 1 adresă către Garda Forestieră 

Judeţeană Caraş-Severin, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-

Severin pentru a analiza sesizarea referitoare la gestionarea fondului de vânătoare nr. 23 

Slatina-Timiș, Comuna Slatina-Timiș; 2 adrese către Agenția Națională pentru Arii Naturale 

Protejate, Serviciul Teritorial Caraș-Severin, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraș-

Severin, Direcția Silvică Caraș-Severin, Garda Forestieră Județeană Caraș-Severin pentru a 

analiza situația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului, urmare a intervenției Asociației 

Euroland Banat; 1 adresă la Inspectoratului Regional în Construcții Vest, urmare a solicitării 

cu privire la organizarea structurilor de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, 

urbanismului și autorizarea lucrărilor de construcții, în cadrul UAT-urilor din Județul Caraș-

Severin, care cuprinde date cu privire la structura organizată în cadrul unității administrativ-

teritorială, respectiv dacă structurile de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, 

urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții au asigurat nivelul de 

competență tehnică necesar pentru emiterea, în condițiile legii, a certificatelor de urbanism și 

autorizațiilor de construire/desființare și are în componență personal cu pregătire în domeniile 

urbanismului, arhitecturii și construcțiilor precum și modul de organizare: direcție generală, 

direcție, serviciu sau compartiment, după caz; 1 adresă către Direcția pentru Agricultură 

Județeană Caraș-Severin, Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin  în vederea 

desemnării unor reprezentanți în comisia mixtă, pentru efectuarea unei acţiuni comune de 

îndrumare şi control privind întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol la Primăria 

Comunei Lăpușnicu Mare, precum și verificarea aspectelor prezentate în petiția domnului 

Spăin Ilie din Lăpușnicu Mare referitoare la activitatea în cadrul Primăriei Lăpușnicu Mare; 1 

adresă la Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin (DJC) pentru luare la cunoștință și 

comunicarea unui punct de vedere referitor la adresa Ministerului Afacerilor Interne-Secretar 

de Stat (existența unor posibile conflicte de interese în care  s-ar afla majoritatea directorilor 

executivi ai DJC); 1 adresă la Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, Serviciul 

Teritorial al Poliției de Frontieră Caraș-Severin, Inspectoratul Județean de Jandarmi „Gl. Bg. 

Vasile Zorzor” Caraş-Severin și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al 

Judeţului Caraş-Severin pentru a comunica Dispoziția Secretarului de Stat nr. 

I/1465/26.06.2020, privind aplicarea măsurilor din competență structurilor Ministerului 

Afacerilor Interne, în contextul evoluției situației epidemiologice veterinare generată de 

răspândirea PPA; 1 adresă la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

Caraș-Severin pentru solicitarea unui punct de vedere cu privire la adresa Primăriei Moldova 

Nouă (un număr de 30-40 bovine adulte prezintă pericol iminent atât pentru cetățenii 

localității cât și pentru șoferii care circulă cu autoturismele pe drumurile publice de pe raza 

orașului, în special pe DN 57); 1 adresă la Casa de Asigurări de Sănătate pentru clarificarea 

unor aspecte legate de certificatul medical al unei angajate a  Sucursalei Hidrocentrale Hațeg. 
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La Consiliul Judeţean Caraş-Severin, unităţi administrativ-teritoriale şi alte 

instituţii/unităţi – 37, din care: 8 adrese la instituţii/unităţi sau UAT-uri pentru analizarea 

unor aspecte sesizate de cetăţeni; 1 adresă la Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Municipiile 

Reşiţa şi Caransebeş, Oraşul Oţelu Roşu, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională 

de Mediu – Comisariatul Judeţean şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al 

Judeţului Caraş-Severin, cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr.59/2016 privind 

controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase; 1 

adresă Oraşului Oraviţa cu privire la demersurile pe care este necesar să le întreprindă cu 

privire la starea avansată de degradare a zidurilor de sprijin de pe raza unităţii administrativ-

teritoriale; 1 adresă Oraşului Oraviţa cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru 

unele ziduri de sprijin de pe raza unităţii administrativ-teritoriale transmis la MLPDA în luna 

august 2020; 1 adresă Comunei Turnu Ruieni pentru comunicarea de informaţii privind 

deţinătorul drumului agricol Fata Raului din satul Borlova; 2 adrese către UAT Bocșa și UAT 

Oravița privind contractele de lucrări referitoare la reabilitarea și extinderea conductelor de 

aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare, urmare a informării Aquacaraș 

S.A, care se confruntă cu probleme, privind întârzierea eliberării avizelor de spargere; 1 

adresă către UAT Prigor referitoare la Ordinul Prefectului privind modificarea componenței 

comisiilor de delimitare a limitelor la nivelul UAT - urilor Prigor și Bozovici; 1 adresă la 

Consiliul Județean Caraș-Severin referitoare la neplata unor facturi de către Spitalul Județean 

de Urgență Reșița; 1 adresă la Primăria Municipiului Caransebeș pentru a comunica faptul 

că, în data de 07.02.2020, Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin a înaintat la Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Caransebeș nr. 223/28.11.2019, privind însușirea variantei finale a proiectului de steag al 

Municipiului Caransebeș, împreună cu documentația aferentă; 2 adrese, în urma petiției 

semnată de un grup de salariați din Primăria Prigor privind determinarea primarului Comunei 

Prigor, aflat în exercițiu, să semneze documentele financiare pentru luna septembrie 2020, din 

care: 1 adresă la IPJ Caraș-Severin pentru analizarea situației prezentate în petiție și 

dispunerea măsurilor legale ce se impun și 1 adresă la Primăria Prigor, de comunicare a 

răspunsului primit de la IPJ Caraș-Severin; 1 adresă la comuna Socol cu privire la informarea  

transmisă de către Garda Forestieră Județeană Caraş-Severin, referitoare la verificările 

efectuate și măsurile luate pentru a preveni pagubele produse de către mistreți pe raza 

comunei Socol; 17 adrese la cele 77 UAT-uri referitoare la: obligația de depunere a 

declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 

fizice; obligația depunerii declarației (Formular 401) privind proprietățile imobiliare deținute 

de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României; transferul 

sumelor provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice; diseminare informații referitoare 

la lansarea celei de-a 5-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin aferente schemei de ajutor 

de stat ”Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”; respectarea 

prevederilor art. 12 alin (1) din Constituția României, republicată; transmiterea unor date 

referitoare la programele/proiectele şi campaniile media de prevenire a consumului de 

droguri, realizate în anul 2019, la nivelul Județului Caraș-Severin; registrul agricol pentru 

perioada 2020-2024, ca urmare a publicării Hotărârii Guvernului nr.985/2019; proiectul 

Ordinului pentru aprobarea normelor tehnice privind modul de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2020-2024, pentru consultare în vederea formulării de observații și 
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propuneri; realizarea lucrărilor de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului în 

teritoriu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare O.U.G. nr.22/2020 privind 

recensământul general agricol din România runda 2020, pentru a se constitui comisii ale 

comunelor, oraşelor, municipiilor, sub coordonarea primarului; organizarea şi desfăşurarea 

recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021; Campania de depunere a 

Cererilor Unice de Plată 2020; organizarea structurilor de specialitate în domeniul amenajării 

teritoriului, urbanismul și autorizarea lucrărilor de construcții, în cadrul UAT-urilor din 

Județul Caraș-Severin; prevenirea apariției toxiinfecțiilor alimentare în perioada Sărbătorilor 

Pascale 2020. 

La alte entităţi – 4, din care: 1 adresă către Telekom România Comunications SA, Centrul 

de Operaţiuni Timiş – Caraş-Severin cu privire la reorientarea reţelei de telecomunicaţii  din 

comuna Glimboca; 1 adresă la Administrația Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița pentru 

analizarea  și dispunerea măsurilor legale, cu privire la solicitarea Asociației Județene a 

Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Caraș-Severin de sprijinire în obținerea avizului 

Consiliului Științific al Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița pentru eliberarea acordului 

vânării și pe timpul zilei a porcilor mistreți aflați pe raza parcului în contextul prevenirii 

răspândirii PPA; 1 adresă către Aquacaraș S.A urmare a primirii răspunsului formulat de 

către Primăria Orașului Bocșa și Primăria Orașului Oravița; 1 adresă la Administrația 

Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița și Direcția Silvică ca urmare a solicitării  Asociației 

Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Caraș-Severin pentru a solicita sprijin în vederea 

recoltării în totalitate a exemplarelor de mistreți la care vânătoarea este permisă pentru 

perioada 2020-14 mai 2021. 

 

2.2. Îndeplinirea activităților din Planul de Măsuri privind Afacerile Europene 2020: 

Referitor la activitatea de afaceri europene a fost elaborat la începutul anului 2020, Planul de 

măsuri privind afacerile europene care conține 7 măsuri și 19 de acțiuni aferente acestora, 

toate fiind îndeplinite, iar cu privire la acțiunile cuprinse în acest plan, au fost înaintate 

prefectului 11 note/rapoarte de informare având ca subiecte: aspecte legate de cadrul legal 

asupra procedurii de realizare a înfrățirilor la nivelul administrației publice; situația grupurilor 

sanitare din creșe, grădinițe și școli; modul de implementare a prevederilor Hotărârii de 

Guvern nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-

2023; stadiul implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – 

POAD; videoconferințe organizate de Agenția Națională pentru Romi; stadiul implementării 

proiectelor implementate de autoritățile administrației publice locale și instituții din județul 

Caraș-Severin; burse școlare acordate elevilor.  

Totodată au fost întreprinse următoarele activități conexe Planului de afaceri europene: 

 Informarea UAT- urilor din judeţ, a serviciilor publice deconcentrate de resort și a 

operatorilor economici mari de pe raza județului, asupra prevederilor Legii nr.217/2016 

privind diminuarea risipei de alimente, republicată; 

 Ca urmare a solicitării Avocatului Poporului, transmiterea către UAT- uri a unei 

adrese privind obligația de acordare a patru tipuri de burse școlare. Întocmirea unei situații 

privind bursele școlare acordate în județul Caraș-Severin și transmiterea către Avocatului 

Poporului; 
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 Ca urmare a solicitării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, realizarea, cu 

concursul  celor 77 de UAT- uri din județ, a listei cu producătorii agricoli din domeniul 

legumicol și transmiterea acesteia către MADR; 

 A fost transmisă o informare la Ministerul Afacerilor Interne cu privire la creșterea 

vizibilității și îmbunătățirea funcționării Sistemului de Soluționare a Problemelor (SISOP) la 

nivelul județului; 

 Informarea UAT- urilor, ca urmare a solicitării Oficiului Național al Registrului 

Comerțului, privind activitatea oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale;  

 Informarea administrației publice locale cu privire la modificări legislative privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcție și organizarea și funcționarea CAU, ca urmare 

a solicitării MLPDA; 

 Informarea angajaților asupra mecanismelor convenționale și extra convenționale de 

monitorizare a respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale; 

 A fost monitorizată situația conformării la parametrii de calitate ai apei potabile și au 

fost transmise la Ministerul Afacerilor Interne 2 raportări; 

 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; 

 Transmiterea către MFE a unei informări privind utilizarea limbilor regionale sau 

minoritare la nivelul instituției; 

 A fost încheiat un acord de colaborare cu titlul ”Comunitatea Împreună!” între 

Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin, Crucea Roșie România și Asociația Nevo 

Parudimos, pentru asigurarea de ajutoare alimentare și de igienă pentru persoanele cu situații 

materiale defavorizate și a celor aflate în izolare la domiciliu, în perioada restricțiilor impuse 

de pandemia cu COVID 19, pe raza județului Caraș-Severin; 

 Informarea administrației publice din județ asupra procedurii de consultare a Ghidului 

solicitantului „Consolidarea capacității sistemului medical public de gestiune a situațiilor de 

urgență cauzată de criza COVID-19”; 

 Implicare în organizarea în bune condiții la nivel de județ a Campaniei de informare a 

cetățenilor, prin intermediu primăriilor, asupra drepturilor, obligațiilor și riscurilor la care se 

expun în demersul de căutare a unui loc de muncă în străinătate; 

 Ca urmare a solicitării MAI – ANITP, a fost realizat raportul privind implementarea 

Planului Național de Acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei Naționale Împotriva 

Traficului de Persoane; 

 Ca urmare a solicitării MAI, a fost elaborată și transmisă o fișă de concept ce ar putea 

fi depusă în cadrul Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 

Financiare, Axa prioritară 6 – Creșterea Capacității Administrative; 

 Ca urmare a solicitării MAI a fost realizat și transmis Planul de acțiune 2021-2022, 

aferent Strategiei naționale împotriva traficului de persoane; 

 Au fost organizate 2 videoconferințe cu unitățile administrativ-teritoriale din județ 

legate de implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate; 

 Ca urmare a solicitării MAI a fost elaborată, pentru publicarea în Buletinul de 

Informare al Ministerului Afacerilor Interne, lucrarea „Importanța parteneriatelor cu 
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societatea civilă în contextul soluționării eficiente, prin proiecte a problemelor legate de 

migranți, respectiv de beneficiarii de protecție internațională și resortisanții țărilor terțe cu 

drept de ședere pe teritoriul României, care necesită sprijin în vederea integrării în România”.  

 Participare la grupul de lucru constituit de ADR Vest pentru Programul Operațional 

Regional 2021-2027,  Regiunea Vest; 

 Ca urmare a solicitării MAI, participare la workshop-ul tematic pentru Programul de 

Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2021-2027 (realizat on-line); 

 Distribuire către UAT a broșurilor de prezentare a proiectului „Creșterea capacității 

administrative a Camerei Deputaților pentru furnizarea de servicii de calitate”; 

 Diseminarea către 77 UAT a informațiilor privitoare la proiectul Ministerului Muncii 

și Protecției Sociale „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției 

ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”; 

 Informarea a 72 UAT privind implicarea în dezvoltarea Sistemului Național Electronic 

de Plată Online a taxelor și Impozitelor; 

 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 – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin 

îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/ cod 

MySMIS 2014+ 118765 și a semnării unui acord cu Consiliul Superior al Magistraturii; 

 Implicare în diseminarea broșurilor de prezentare a proiectului „Creșterea capacității 

administrative a Camerei Deputaților pentru furnizarea de servicii de calitate”. 

 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; 

 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 (ajutoare alimentare, produse de igienă, tichete sociale electronice pentru 

sprijin educațional și tichete sociale electronice pentru masă caldă) 

Număr total de beneficiari pe județ, nr. pachete/tichete distribuite la nivelul județului. 
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3.1. Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate: 

La nivelul județului Caraș-Severin în anul 2020 au fost derulate trei tranșe aferente 

Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, după cum urmează: 

1. POAD 2020-Produse de igienă tranșa 1 – au fost efectuate următoarele demersuri: 

 Pentru aplicarea prevederilor HG nr.784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare 

implementării POAD, a fost emis ordinul prefectului pentru constituirea grupului de lucru din 

care fac parte, pe lângă reprezentanți ai instituției prefectului  și reprezentanți ai structurilor 

teritoriale ale ministerelor cu atribuții în implementarea POAD; 

 Graficul de livrare al pachetelor cu igienă primit de la Ministerul Fondurilor Europene 

a fost transmis celor 76 de primării beneficiare; 

 La întâlnirea grupului de lucru județean, în urma unei analize de risc, a fost stabilit 

eșantionul de control care cuprinde 5 localități, reprezentând 6% din totalul primăriilor din 

județ și peste 6% din totalul pachetelor din județ; 

 Instituția Prefectului - Județul Caraș-Severin a comunicat primăriilor data de începere 

a distribuției pachetelor de igienă în județ iar pentru buna derulare a programului în județ au 

fost retransmise instrucțiunile primite de la Ministerul Fondurilor Europene și au fost 

reamintite  obligațiile pe care UAT- urile le au conform prevederilor HG nr. 784/2018; 

 A fost transmisă primăriilor o informare privind modul de realizare și întocmirea 

corectă a proceselor verbale de recepție si obligativitatea semnării acestor documente de către 

persoana împuternicită în acest sens și comunicată la Ministerul Fondurilor Europene, precum 

și transmiterea către instituția prefectului a procesului verbal de recepție, scanat; 

 Transmiterea unei adrese către primării în vederea comunicării unor precizări ale 

Direcției Juridice din Ministerul Fondurilor Europene, privind persoanele cărora le este 

acordat dreptul la venitul minim garantat în baza Legii nr.416/2001; 

 În perioada 27-31.01.2020 s-a derulat distribuirea pachetelor de igienă, activitate 

coordonată de Instituția Prefectului. Astfel, în perioada menționată s-au distribuit în județ 

12.625 pachete. În funcție de graficele de livrare și data primirii pachetelor, primăriile prin 

grupurile de lucru locale au început distribuția pachetelor; 

 A fost transmis către Ministerul Fondurilor Europene calendarul de distribuție a 

pachetelor către beneficiari, prin centralizarea datelor primite de la primării; 

 A fost transmisă către Ministerul Fondurilor Europene situația operativă săptămânală 

privind distribuirea pachetelor de igienă în județ;  

 În perioada 27.01-18.02.2020 au fost realizate 8 controale conform tematicilor de 

control și au fost comunicate Ministerului Fondurilor Europene rapoartele de control aferente 

acestora. Controale menționate mai sus au fost efectuate pe perioada  livrării și în perioada de 

derulare a programului, iar ultimele două care erau planificate pentru verificare la stoc 0, nu 

au mai fost efectuate întrucât a intervenit starea de urgență determinată de criza sanitară 

COVID-19; 

 Ca urmare a adresei Ministerului Afacerilor Interne,  cu nr.10342.18.03.2020, prin 

care ni se comunica adresa Ministerului Fondurilor Europene cu nr.219/CM/17.03.2020, 

referitoare la livrarea pachetelor de igienă către persoanele aflate în izolare și carantină, 

rămase după distribuirea acestora către persoanele eligibile conform HG nr.784/2018 art.3, lit. 
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c), a fost transmisă o adresă  în acest sens, către UAT- uri cu nr.6/5046/19.03.2020 și către 

Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin; 

 Instituția prefectului, prin Grupul de lucru POAD, a transmis informații prin fax, e-

mail și a oferit consultanță prin telefon și personal, atât cetățenilor, cât și responsabililor din 

primării. Totodată, s-a răspuns prompt solicitărilor scrise, telefonice ale Ministerului 

Fondurilor Europene și s-au efectuat diferite centralizări; 

 Începând cu data de 27.01.2020, primăriile care au primit pachetele au început 

distribuirea acestora, pe listele inițiale, iar după expirarea termenelor prevăzute în HG 

nr.784/2018, s-a trecut la   distribuția pe listele suplimentare și ulterior, acolo unde a fost 

cazul s-au efectuat compensări între primăriile din județul Caraș-Severin. Până la finele 

acțiunii au fost distribuite 12.625 pachete, din care 9.305 pe listele inițiale și 3.320 pachete 

pe listele suplimentare. După distribuirea pachetelor de igienă, au mai rămas pe stoc 160 de 

pachete care au intrat în procedura de compensare  între autoritățile publice locale, cu 

avizul prefectului; 

 Au fost centralizate raportările finale de la primării și a fost întocmit și transmis 

raportul final către Ministerul Fondurilor Europene. 

2. POAD 2020-Produse de igienă tranșa 2– au fost efectuate următoarele demersuri: 

 A fost actualizată componența Grupului de lucru pentru derularea POAD la nivelul 

Județului Caraș-Severin fiind emis ordinul prefectului privind constituirea Grupului de lucru 

pentru derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate în a cărui 

componență în Anexa 1 a ordinului prefectului pe lângă reprezentanții instituției prefectului 

au fost cooptați reprezentanți ai structurilor teritoriale ale ministerelor cu atribuții în 

implementarea POAD și reprezentanți ai celor 76 de primării de la nivel de județ care au 

beneficiari eligibili, iar în Anexa 2 la Ordinul Prefectului au fost cuprinse adresele de livrare 

(adresele depozitelor) din cele 76 de UAT- uri. Componența Grupului de lucru a fost 

reactualizată prin ordin de prefect la începutul lunii iulie 2020; 

 Pentru stabilirea sarcinilor concrete ce revin instituțiilor care fac parte din Grupul de 

lucru POAD de la nivel de județ, s-au transmis prin adresă o serie de clarificări legate de 

procesul de recepție al pachetelor cu produse de igienă aferente tranșei 2; 

 În data de 11 iunie 2020 a avut loc o videoconferință pe Zoom, ocazie cu care s-au 

discutat aspecte legate de prevederile OUG nr.84/2020, atribuții și modalități de lucru, în 

contextul începerii din data de 17 iunie 2020 a distribuției pachetelor de igienă tranșa 2. Cu 

această ocazie a fost emis și un comunicat de presă pentru informarea mass-media; 

 Conform prevederilor OUG nr.84/2020, art.4, alin.(3) a fost emis ordinul prefectului 

privind stabilirea calendarului de distribuție a produselor de igienă la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin; 

 Pentru stabilirea sarcinilor concrete ce revin celor 76 de primării care au beneficiari 

eligibili, s-au transmis o serie de clarificări legate de procesul de distribuție a pachetelor cu 

produse de igienă aferente tranșei 2. Cu această ocazie primăriilor li s-a comunicat data de 

începere a livrării produselor în județ, graficul de livrări, model PV de recepție, model tabel 

centralizator, model liste inițiale și suplimentare, precum și alte instrucțiuni de lucru legate de 

procesul de distribuție al pachetelor cu produse de igienă; 
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 Pe parcursul livrării pachetelor la nivel de județ instituția prefectului a oferit sprijin în 

completarea PV de recepție și a tabelului centralizator, a centralizat datele din PV de recepție 

scanate, iar după fiecare zi de livrare a pachetelor în județ a centralizat numărul de pachete și 

a informat operativ Ministerul Fondurilor Europene; 

 Pe parcursul recepției și distribuției pachetelor cu produse de igienă reprezentanții  

structurilor teritoriale ale ministerelor cu atribuții în implementarea POAD s-au deplasat la 

nivelul UAT- urilor conform unui grafic de deplasare stabilit la nivelul județului              

Caraș-Severin; 

 Săptămânal au fost centralizate stocurile de la nivelul UAT- urilor din județ și a fost 

informat Ministerul Fondurilor Europene; 

  Primăriile au fost anunțate asupra prevederilor legale legate de interzicerea distribuirii 

pachetelor de igienă pe perioada campaniei electorale aferente Alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020, precum și o serie de alte precizări legate de 

respectarea dispozițiilor OUG nr.84/2020; 

 Instituția prefectului, prin Grupul de lucru POAD, a transmis informații prin fax, e-

mail a oferit consultanță prin telefon și personal, atât cetățenilor, cât și responsabililor din 

primării. Totodată, s-a răspuns prompt solicitărilor scrise și telefonice ale Ministerului 

Fondurilor Europene și s-au efectuat diferite centralizări; 

 Începând cu data de 18 iunie 2020, primăriile care au primit pachetele au început 

distribuirea acestora, pe listele inițiale, iar după expirarea termenelor prevăzute în OUG 

nr.84/2020, s-a trecut la distribuția pe listele suplimentare și ulterior, acolo unde a fost cazul 

s-au efectuat compensări între primăriile din județul Caraș-Severin. Până la finele acțiunii au 

fost distribuite 12.625 pachete, din care 8.766 pe listele inițiale și 3.859 pachete pe listele 

suplimentare. După distribuirea pachetelor de igienă, au mai rămas pe stoc 374 de pachete 

care au intrat în procedura de compensare  între autoritățile publice locale, cu acordul 

prefectului; 

 Au fost centralizate raportările finale de la primării și a fost întocmit și transmis 

raportul final către Ministerul Fondurilor Europene. 

3. POAD 2020-Produse alimentare tranșa 1– au fost efectuate următoarele demersuri: 

 A fost emis ordinul prefectului privind stabilirea calendarului de distribuție a 

produselor alimentare la nivelul unităților administrativ teritoriale și având în vedere ca în 

perioada celor 60 de zile de distribuție a pachetelor a intervenit campania electorală, după 

încheierea acesteia  a fost emis un nou ordin de prefect  prin care a fost dispusă reînceperea 

distribuției de produse alimentare; 

 Pentru stabilirea sarcinilor concrete ce revin instituțiilor care fac parte din Grupul de 

lucru POAD de la nivel de județ, s-au transmis o serie de clarificări legate de procesul de 

recepție și distribuție a pachetelor cu produse de alimente aferente tranșei 1; 

 În vederea pregătirii rapoartelor finale, a fost transmisă UAT- urilor o adresă prin care 

s-au făcut precizări cu privire la documentele care trebuiesc întocmite și modalitatea de 

transmitere a acestora la Instituția prefectului; 
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 În toată perioada, de la primirea pachetelor până la transmiterea rapoartelor finale s-a 

monitorizat permanent situația distribuirii pachetelor de alimente și s-a ținut constant legătura 

cu unitățile administrativ-teritoriale implicate; 

 Pentru stabilirea sarcinilor concrete ce revin instituțiilor care fac parte din Grupul de 

lucru POAD de la nivel de județ, s-au transmis o serie de clarificări legate de procesul de 

recepție și distribuție a pachetelor cu produse de alimente aferente tranșei 1.Cu această ocazie 

primăriilor li s-a comunicat data de începere a livrării produselor în județ, graficul de livrări, 

model PV de recepție, model tabel centralizator, model liste inițiale și suplimentare, precum și 

alte instrucțiuni de lucru legate de procesul de distribuție al pachetelor cu produse de 

alimente; 

 Pe parcursul livrării pachetelor la nivel de județ instituția prefectului a oferit sprijin în 

completarea PV de recepție și a tabelului centralizator, a centralizat datele din PV de recepție 

scanate, iar după fiecare zi de livrare a pachetelor în județ a centralizat numărul de pachete și 

a informat operativ Ministerul Fondurilor Europene;  

 Pe parcursul recepției și distribuției pachetelor cu produse alimentare reprezentanții  

structurilor teritoriale ale ministerelor cu atribuții în implementarea POAD s-au deplasat la 

nivelul UAT- urilor conform unui grafic de deplasare stabilit la nivel de județ; 

 Săptămânal au fost centralizate stocurile de la nivelul UAT- urilor din județ și a fost 

informat Ministerul Fondurilor Europene; 

 Primăriile au fost anunțate asupra prevederilor legale legate de interzicerea distribuirii 

pachetelor de igienă pe perioada campaniei electorale aferente Alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020, precum și o serie de alte precizări legate de 

respectarea dispozițiilor OUG nr.84/2020; 

 În toată această perioadă instituția prefectului, prin Grupul de lucru POAD, a transmis 

informații prin fax, e-mail a oferit consultanță prin telefon și personal, atât cetățenilor, cât și 

responsabililor din primării. Totodată, s-a răspuns prompt solicitărilor scrise și telefonice ale 

MFE și s-au efectuat diferite centralizări; 

 Începând cu data de 28 iulie 2020, primăriile care au primit pachetele au început 

distribuirea acestora, pe listele inițiale, iar după expirarea termenelor prevăzute în OUG 

nr.84/2020, s-a trecut la distribuția pe listele suplimentare și ulterior, acolo unde a fost cazul 

s-au efectuat compensări între primării din județul Caraș-Severin cu mențiunea că în 

intervalul celor 60 de zile destinate conform legii, distribuirii pachetelor, a intervenit 

campania electorală pentru alegerile locale, context in care distribuția a fost oprită pentru o 

perioada de 30 de zile, iar după încheierea acesteia distribuția, acolo unde a fost cazul, a fost 

reluată conform unui nou calendar de distribuție. Până la finele acțiunii au fost distribuite 

12.625 pachete, din care 8.833 pe listele inițiale și 3.792 pachete pe listele suplimentare. După 

distribuirea pachetelor de alimente, au mai rămas pe stoc 292 de pachete care au intrat în 

procedura de compensare între autoritățile publice locale, cu acordul prefectului; 

 Au fost centralizate raportările finale de la primării și a fost întocmit și transmis 

raportul final către Ministerul Fondurilor Europene; 

Pentru operativitate la nivel instituției prefectului funcționează platforma interactivă de 

comunicare on-line între Grupul de lucru județean și cele locale prin e-mail și  

WhatsApp, prin care s-au  transmis cu maximă operativitate toate informațiile primite de la 
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Ministerul Fondurilor Europene, către grupurile locale, s-au  solicitat și primit clarificări, 

astfel că în anul 2020 au fost transmise cca. 60 de  informări, solicitări, clarificări la toate 

UAT- urile, iar la  nivelul instituției prefectului s-a acordat consiliere permanentă grupurilor 

de lucru locale și la telefon, astfel în anul 2020  fiind contorizate peste 250 de astfel de 

solicitări de la grupurile locale către cel județean sau invers. 

 

3.2.Implementarea la nivelul județului a prevederilor OUG nr.133/2020 privind unele 

măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin 

educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate 

din fonduri externe nerambursabile,  precum și unele măsuri de distribuire a acestora, prin 

care se instituie Schema națională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, care 

beneficiază de sprijin în cadrul POAD – SNSED, modificată și completată de OUG 

nr.174/2020: 

 Transmitere adresă către UAT- uri pentru informare cu privire la prevederile OUG 

nr.133/2020 și solicitare date privind beneficiarii eligibili, așa cum sunt ei definiți în textul 

ordonanței, la nivelul fiecărui UAT; 

 Transmitere adrese către instituții cu atribuții conform OUG nr.133/2020, pentru 

informare cu privire la prevederile legale și măsuri de implementare la nivelul județului; 

 Elaborare referat și emitere ordin prefect pentru constituire grup de lucru pentru 

derularea SNSED, transmitere către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Fondurilor 

Europene și membrii grupului de lucru;  

 Elaborare, cu concursul UAT- urilor a situației privind beneficiarii de tichete 

sociale/card masă caldă - OUG nr.133/2020 pentru luna septembrie 2020 și transmiterea către 

Ministerul Fondurilor Europene; 

 Actualizare și rectificare, cu concursul UAT- urilor a situației privind beneficiarii de 

tichete sociale/card masă caldă - OUG nr.133/2020 pentru luna octombrie 2020 și 

transmiterea către Ministerul Fondurilor Europene; 

 Actualizare, cu concursul UAT- urilor a situației privind beneficiarii de tichete 

sociale/card masă caldă - OUG nr.133/2020 pentru luna noiembrie 2020 și transmiterea către 

Ministerul Fondurilor Europene. 

 

3.3.Implementarea la nivelul județului a OUG nr.115/2020 privind unele măsuri pentru 

sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe 

bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordarea din fonduri externe 

nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora (Schema Națională de 

Sprijin pentru Persoane Vârstnice și Persoane fără Adăpost - SNSPVPA), modificată și 

completată de OUG nr.174/2020: 

 Transmitere adrese către UAT- uri pentru informare cu privire la prevederile OUG 

nr.115/2020 și solicitare date privind beneficiarii eligibili, așa cum sunt ei definiți în textul 

ordonanței, la nivelul fiecărui UAT; 

 Transmitere adrese către instituții cu atribuții conform OUG nr.115/2020, pentru 

informare cu privire la prevederile legale și măsuri de implementare la nivelul județului; 
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 Elaborare referat și emitere ordin prefect pentru constituire grup de lucru pentru 

derularea SNSPVPA, transmitere către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Fondurilor 

Europene și membrii grupului de lucru; 

 Corespondență cu Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale pentru implementarea SNSPVPA la nivelul județului; 

 Elaborare, cu concursul UAT- urilor a situației privind beneficiarii de tichete 

sociale/card masă caldă - OUG nr.115/2020 pentru luna august 2020 și transmiterea către 

Ministerul Fondurilor Europene; 

 Actualizare, cu concursul UAT- urilor a situației privind beneficiarii de tichete 

sociale/card masă caldă - OUG 115/2020 pentru luna septembrie 2020 și transmiterea către 

Ministerul Fondurilor Europene; 

 Transmitere adrese către UAT- uri pentru informare cu privire la prevederile OUG 

nr.115/2020 modificată și completată de OUG nr.174/2020 și solicitare date privind 

beneficiarii eligibili, așa cum sunt ei definiți în textul ordonanței, la nivelul fiecărui UAT; 

 Transmitere adrese către Casa Județeană de Pensii pentru informare cu privire la 

prevederile OUG nr.115/2020, modificată și completată de OUG nr.174/2020 și solicitare 

date privind beneficiarii eligibili, așa cum sunt ei definiți în textul ordonanței, la nivelul 

județului; 

 Ca urmare a apariției OUG nr.174/2020 privind modificarea și completarea 

prevederilor OUG nr.115/2020, s-a elaborat un referat și s-a emis Ordinul de prefect privind 

modificarea Ordinului prefectului pentru constituire grup de lucru pentru derularea 

SNSPVPA, ordin transmis către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Fondurilor 

Europene și membrii grupului de lucru; 

 Elaborare, cu concursul Casei Județene de Pensii Caraș-Severin și a UAT- urilor a 

situației privind beneficiarii de tichete sociale/card masă caldă - OUG nr.115/2020 modificată 

și completată de OUG nr.174/2020 pentru luna octombrie 2020 și transmiterea către 

Ministerul Fondurilor Europene; 

 Actualizare, cu concursul Casei Județene de Pensii Caraș-Severin și a UAT- urilor a 

situației privind beneficiarii de tichete sociale/card masă caldă - OUG nr.115/2020 modificată 

și completată de OUG nr.174/2020  pentru luna noiembrie 2020 și transmiterea către 

Ministerul Fondurilor Europene; 

 Actualizare, cu concursul Casei Județene de Pensii Caraș-Severin și a UAT- urilor a 

situației privind beneficiarii de tichete sociale/card masă caldă, OUG nr.115/2020 modificată 

și completată de OUG nr.174/2020  pentru luna decembrie 2020 și transmiterea către 

Ministerul Fondurilor Europene; 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin în luna noiembrie 2020 au 

fost primite un număr de 3.376 de tichete sociale (carduri) pentru persoane vârstnice, tichete 

distribuite celor 77 de unități administrativ-teritoriale din județ. În plus au fot primite și 

distribuite 2 tichete sociale pentru persoane vârstnice din partea Instituției Prefectului – 

Județul Gorj; 

 Conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene și a Ministerului Afacerilor 

Interne cu nr.1242/03.11.2020 cardurile au fost distribuite de primării destinatarilor finali într-
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un interval de 60 de zile de la data primirii lor, întocmindu-se liste de distribuție, liste 

centralizate de instituția prefectului și transmise lunar Ministerului Fondurilor Europene; 

 Pentru clarificarea situațiilor legate de card pierdut/probleme legate de PIN/card 

nealimentat sau decesul beneficiarului după primirea cardului a fost transmisă primăriilor 

procedura primită din partea Ministerului Fondurilor Europene; 

 La nivelul lunii decembrie 2020 instituția prefectului a centralizat și preluat de la 

reprezentanții primărilor cardurile nedistribuite pe motiv de deces, refuz primire și respectiv 

internare în cămine pentru persoane vârstnice, în vederea transmiteri acestora la Ministerul 

Fondurilor Europene; 

 Săptămânal au fost trimise primăriilor informații actualizate primite de la emitentul 

cardurilor. 

 

3.4.Implementarea la nivelul județului a Programului pentru școli al României în perioada 

2017-2023 

În anul 2020 au fost realizate următoarele activități: 

 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.133/16.03.2020 și mai apoi după 

finalizarea Alegrilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, Comisia a 

fost reconstituită prin Ordinul Prefectului nr.566/22.12.2020. 

 Comisia s-a reunit în anul 2020 în 2 întâlniri de lucru, a căror tematici au vizat: 

discutarea procedurii prevăzută de Anexa 6 a HG nr.640/2017 și solicitarea adresată 

primăriilor de a emite hotărâri de consiliu local de asumare/neasumare a derulării programului 

și informarea Instituției Prefectului – Județul  Caraș-Severin și a  Consiliului Județean Caraș-

Severin în acest sens. Totodată s-au discutat și aspecte legate de măsurile educative care se 

vor implementa la nivel de județ în anul școlar 2019-2020 și anume: organizarea de zile 

tematice dedicate consumului de fructe, legume, consumului de lapte și produse lactate 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; 

 La nivel de județ 3 consilii locale - Consiliul Local al Municipiului Reșița, Consiliul 

Local al Orașului Oțelu Roșu și Consiliul Local al Comunei Vrani - au decis asumarea 

responsabilității organizării și derulării procedurilor mai sus menționate, astfel: 

o Primăria Municipiului Reșița a demarat procedura de achiziție „Furnizarea și 

distribuirea fructelor (mere), a laptelui UHT și produselor de panificație pentru 

elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru anii 

școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023”, procedura fiind în faza de finalizare a 

semnării acordului cadru; 

o Primăria Orașului Oțelu Roșu este în faza de demarare a procedurii de achiziție a 

produselor aferente programului; 
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o Primăria Comunei Vrani implementează prevederile OUG nr.9/4.02.2020 privind 

aprobarea Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 

elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat; 

 Prin adresa nr.6/8683/19.05.2020 Instituția Prefectului – Județul  Caraș-Severin a 

informat primăriile din județul Caraș-Severin care și-au asumat derularea programului asupra 

prevederilor legale și asupra obligativității respectării aprobării listei de produse și a măsurilor 

educative, fiindu-le solicitate acestora și raportări lunare pentru informarea Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Afacerilor Interne și a mass mediei locale; 

 Odată cu criza generată de pandemia COVID-19, produsele aferente programului nu 

au mai putut fi distribuite, înregistrându-se stocuri. Astfel, la nivelul lunii aprilie 2020, prin 

adresa nr.131005/2020, emisă de Ministerul Afacerilor Interne Centrul Național de 

Coordonare și Conducere a Intervenției, s-a solicitat analiza stocurilor disponibile de produse 

lactate (lapte UHT), fructe (mere) și produse de panificație (biscuiți) furnizate în cadrul 

Programului pentru școli al României. În acest context, s-a realizat o primă analiză la nivelul 

Comisiei pentru aplicarea prevederilor H.G. nr.640/2017 de la nivelul Județului Caraș-

Severin, în formă restrânsă; 

 Prin adresa comună a Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin și a Consiliului 

Județean Caraș-Severin cu nr.6/6587/14.04.2020 și respectiv cu nr. 6779/14.04.2020 s-a  

solicitat Ministerului Agriculturii și Dezvoltări Rurale un punct de vedere pentru 

redirecționarea produselor furnizate în cadrul Programului către alte tipuri de beneficiari și în 

alte condiții de acordare fiind subliniat că este necesară o revizuire a prevederilor legale care 

reglementează funcționarea programului, în baza cărora să fie amendate, prin act adițional, 

contractele deja încheiate pentru anul școlar 2019-2020; 

 În vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor 

măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării 

cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar, Instituția Prefectului – Județul Caraș-

Severin a solicitat prin adresa nr.6/13728/30.07.2020 membrilor Comisiei pentru aplicarea 

prevederilor Hotărârii de Guvern nr.640/2017 completată cu modificări, nominalizarea unor 

reprezentanți care să facă parte de Comisia de inventariere cantitativă și calitativă și fost emis 

Ordinul Prefectului nr.260 din 13.08.2020 privind aprobarea componenţei nominale a 

Comisiei de inventariere cantitativă și calitativă a stocurilor de produse înregistrate ca urmare 

a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, în cadrul Programului pentru 

școli al României 2017-2023, în anul școlar 2019-2020. Având în vedere că stocurile de 

produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ 

preuniversitar din județul Caraș-Severin au expirat, Comisia de inventariere cantitativă și 

calitativă nu a procedat la inventarierea acestor produse întrucât acestea nu fac obiectul 

redistribuirii, așa cum prevede OUG nr.121/2020. În acest context însă, Instituția Prefectului - 

Județul Caraș-Severin a solicitat prin adresa nr.6/15285/9.09.2020 Consiliului Județean Caraș-

Severin ca pe parcursul anului școlar 2020-2021 să fie preîntâmpinate astfel de situații, prin 

urmărirea operativă a stocurilor de produse în corelare cu programul de activitate al unităților 

de învățământ preuniversitar, astfel încât în cazul unei eventuale suspendări a activității în 
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învățământul preuniversitar unitățile de producție să fie imediat notificate să nu mai producă 

până când activitatea din învățământul preuniversitar va fi reluată; 

 În anul 2020 au fost elaborate 3 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 igienico-

sanitară au fost transmise 4 informări trimestriale către Ministerul Afacerilor Interne; 

 La nivelul anului 2020 au fost realizate 22 de controale, din care 20 pe linie sanitară 

la nivelul unităților de învățământ, fiind date două avertismente verbale și respectiv 2 

controale pe linie sanitar-veterinară la producători/distribuitori, nefiind aplicate sancțiuni. 

Controalele au vizat în principal: condițiile de depozitare; verificarea condițiilor generale de 

igienă și întreținere a unității; documentele persoanei responsabile cu distribuția, etc. 

 A fost elaborată o notă de informare și 10 adrese, din care 2 adrese către Consiliul 

Județean Caraș-Severin, 4 adrese către primăriile din județ și 4 adrese către serviciile publice 

deconcentrate legate de  aplicarea prevederilor  HG 640/2017, modificată cu completări. 

Implementarea prevederilor OUG nr.9/4.02.2020 privind aprobarea Programului-pilot 

de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de 

învățământ preuniversitar de stat 

În județul Caraș-Severin sunt trei unități de învățământ care beneficiază în anul 2020 de 

prevederile OUG nr.9/04.02.2020 privind aprobarea Programul-pilot de acordare a unui 

suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de 

stat și anume:  

 Școala Gimnazială Vrani – a implementat din data de 14.09.2020 până în data de 

9.11.2020 Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi. De 

program au beneficiat un număr de 117 elevi, nefiind probleme cu livrarea produselor sau 

calitatea acestora. Începând din 9.11.2020 programul a fost sistat întrucât s-a trecut la sistemul 

on-line de desfășurare a cursurilor, având în vedere incidența cazurilor de COVID-19;    

 Școala Gimnazială „Trandafir Cocîrlă” Turnu Ruieni - Primăria Comunei Turnu 

Ruieni se află în faza de organizare a procedurilor de achiziţie pentru implementarea 

programului la nivelul Școlii Gimnaziale „Trandafir Cocîrlă” Turnu Ruieni; 

 Școala Gimnazială Dognecea - nu au fost demarate procedurile pentru aplicarea 

prevederilor OUG nr.9/04.02.2020 privind aprobarea Programul-pilot de acordare a unui 

suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de 

stat. 

 

V. SUPORT DECIZIONAL 

V.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). 

 



58 
 

Control  intern managerial  

Sistemul de control intern/managerial de la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul     

Caraş-Severin a continuat să evolueze și în anul 2020 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 în număr tot mai mare, și într-un efort conjugat, benefic, de 

uniformizare/sistematizare a activității la nivelul instituțiilor prefectului, 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 2020, a obiectivelor generale ale acesteia, în număr de șapte, dar și 

autoevaluarea sistemului la 31.12.2019, 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, statistic de această 

dată, mai denotă că au fost stabilite și 28 de obiective specifice, dar și 94 activități menite să 

ducă la realizarea acestora, monitorizarea înfăptuirii totalului de 35 de obiective generale și 

specifice, fiind evaluată aproape în timp real prin intermediul celor 107 indicatori 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 

legislații în vigoare, asupra stadiului implementării SCIM din instituţia prefectului,  

activitățile constante ale Comisiei de Monitorizare din Instituția Prefectului - Județul 

Caraș-Severin, pentru gestionarea dinamică a sistemului de control intern managerial, 

reuniuni în plen ale acestei structuri, din faza autoevaluării sistemului la început de an, cum 

s-a arătat, dar și în toate situațiile care au cerut și presupus, periodic sau ori de câte ori a fost 

nevoie, astfel de întâlniri, fiind concretizată în șapte procese – verbale și minute de ședință, 

cu ocazii programate, dar și cu procesele – verbale ale tuturor reuniunilor operative ale 

conducerii, cu frecvență săptămânală sau depășind acest reper de periodicitate atunci când 

situația a cerut-o. 

La nivelul instituţiei a fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial din Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin pe anul 2020, aplicat, la fel 

cum s-a menționat și mai sus, pe noua legislație, documentul fiind concretizat printr-un număr 

de 71 activități menite să conducă la obiectivul propus. În perioada analizată au fost realizate 

integral aceste activități, chiar dacă în unele situații s-a înregistrat o oarecare întârziere a 

materializării acestora, dată fiind configurația electorală a anului analizat și a pandemiei care 

a afectat întreg sistemul, implicit și derularea acestor activități. 
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Registrul riscurilor 

În ceea ce privește managementul riscurilor la nivelul Instituției Prefectului - Județul  

Caraș-Severin, la începutul anului 2020 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 

ale instituției, astfel managementul orizontal, șefii structurilor ce alcătuiesc instituția 

prefectului, au identificat un număr de 94 activități cu vocație procedurabilă. De asemenea, 

au fost inventariate ca elaborate, în același context, un număr de 87 proceduri, proceduri 

operaționale, unele dintre acestea fiind retrase de la reperul anterior din 2019, de 92 de 

proceduri operaționale contabilizate, avându-se în vedere înlocuirea acestora cu proceduri de 

sistem elaborate de entitatea superioară. Activitatea a fost reglementată, astfel, 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 – SPCP, de pildă, astfel că, pot să apară, oricând, corecții, 

în sensul eficientizării activităților, atât în ceea ce privește activitățile procedurale, se adaugă 

și sunt înlocuite ori chiar retrase, funcție de abordările practice ale problematicii vizate, dar și 

al procedurilor de sistem sau operaționale aferente, care, de asemenea, sunt elaborate, 

actualizate sau chiar retrase. De semnalat este faptul că, la nivelul serviciilor și 

compartimentelor instituției, se află în elaborare un număr de 7 proceduri operaționale pentru 

reglementarea activității în domeniul specific. 

Funcțiile sensibile 

Registrul funcțiilor sensibile, cuprinzând 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 a cuprins, făcând referire pentru anul de 

referință la un număr de 62 funcții sensibile în organigrama entității. Aceste funcții, s-a 

constatat, erau ocupate, la rândul lor, de un număr de 58 de persoane.  

Analizând statistic riscurile de la nivelul acestui obiectiv, în legătură cu unele aspecte 

concrete ce ar putea să apară, din această perspectivă, în activitatea curentă, au fost 

identificați, la nivelul structurilor componente, 24 de factori de risc, cu potențial perturbator, 

dacă ei ating un anumit nivel de maturitate. În consecință, managementul de linie, aflat la 

conducerea/reprezentarea acestora a identificat, a dispus și au elaborat concret, pentru 

diminuarea drastică și chiar anularea acestora,dar și controlul permanent al acestor 

funcții și a factorilor de risc iminenți, un total de 120 de măsuri clare, aplicate. 
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V.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 2020 – 2022 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 2020 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 2020, au vizat următoarele 

domenii: operațiunile și procesele de administrare a patrimoniului, conducerea serviciilor 

publice deconcentrate, celelalte plăți ale entității care nu sunt de natura celor pentru personal, 

pașapoarte și programul operațional ”Ajutorarea persoanelor defavorizate”. 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 realizată în anul 2020 aceasta  a vizat 

”Operațiunile și procesele de administrare a patrimoniului” în Raportul de audit public intern 

au fost consemnate, pe lângă constatările pozitive, și 5 constatări negative, fiind formulate 

recomandări. 

De asemenea, s-a urmărit implementarea recomandărilor stabilite prin rapoarte de audit intern 

anterioare. 

 V.3. Etică și conduită 

Atribuţiile prevăzute de art. 451 și art. 452 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1442/2018 

pentru aprobarea Procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind 

respectarea normelor de conduită de către funcționarii  publici şi implementării procedurilor 

disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice, au fost realizate. 

V.4. Protecția informațiilor clasificate 

La nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, au acces la informaţii clasificate 

personalul autorizat conform autorizaţiei de acces şi a fişei postului. În anul 2020 au avut 

acces la informaţii clasificate un număr de 15 persoane. 

Pe parcursul anului 2020 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. 

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 
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semnătură în condica de predare-primire a documentelor clasificate, pe baza principiului 

necesităţii de a cunoaşte 

Transportul documentelor clasificate secrete de serviciu şi secrete de stat se realizează prin 

poşta specială pe bază de Borderou sau pe bază de condică predare - primire alte instituţii de 

către persoanele care au delegaţii să execute transportul, predarea şi primirea corespondenţei 

clasificate 

Funcţionarul de securitate al instituţiei, a asigurat păstrarea şi organizarea evidenţei 

autorizaţiilor de acces. 

V.5. Prevenirea și combaterea corupției. Activitatea riscurilor la corupție și     

monitorizarea lor 

Pe parcursul anului 2020 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. 

 

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

VI.1. Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple 

Activitatea desfășurată pentru eliberarea pașapoartelor simple. Număr pașapoarte eliberate 

În perioada ianuarie-decembrie 2020, activitatea S.P.C.P. 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 2019, perioada ianuarie-decembrie 2020 

înregistrează o scădere a indicatorilor pe linia primirii cererilor pentru eliberarea paşapoartelor 

la ghişeul serviciului, ca urmare a situaţiei epidemiologice şi măsurilor impuse pentru 

prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.  

De evidenţiat, este faptul că, până în prezent,  prin măsurile organizatorice dispuse la nivelul 

Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Caraş-Severin, nu s-au înregistrat cazuri de 

îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul personalului, iar prin activitatea desfăşurată cu 

publicul nu au fost create neajunsuri care să atragă nemulţumiri din partea cetăţenilor.  

Pe linie de pașapoarte  

Au fost primite şi soluţionate un număr de 10789 cereri pentru eliberarea paşapoartelor, din 

care 9220 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi 1569 cereri pentru 

eliberarea paşapoartelor simple temporare.  

Din totalul cererilor primite, un număr de 6693 cereri au fost primite la ghişeul serviciului, 

505 cereri primite la ghişeele SPCP ale altor judeţe, iar un număr de 3591 cereri la 

misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate. 

Un număr de 1238 cetăţeni români domiciliaţi în străinătate au solicitat eliberarea unui 

paşaport, după cum urmează: 

 164 persoane au depus cererile la ghişeul serviciului nostru, 28 persoane au depus 

cererile la ghişeele SPCP ale altor judeţe, iar 1046 persoane au depus cereri la 

misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate; 
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 1212 persoane au solicitat eliberarea unui paşaport electronic cu menţionarea 

domiciliului din străinătate, iar 26 au optat pentru cel temporar. 

La nivelul serviciului au fost emise 1586 paşapoarte temporare, iar de la Centrul Naţional 

Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice au fost primite 3048 paşapoarte 

electronice. 

În perioada de referinţă au fost eliberate la ghişeul serviciului un număr de 4657 paşapoarte, 

din care 1558 paşapoarte simple temporare şi 3099 paşapoarte simple electronice. Unui 

număr de 1584 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 45 

persoane, întocmindu-se proces-verbal de contravenţie. 

 

 
 

Pe linie de primire şi soluţionare a cererilor de stabilire a domiciliului în România şi pe 

linia efectuării 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 88 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. 

9220

1569

Cereri pentru pașapoarte

pașapoarte simple electronice

pașapoarte simple temporare



63 
 

Pe linia suspendării dreptului la libera circulaţie în străinătate a cetăţenilor români în 

perioada ianuarie-decembrie 2020 au fost primite de la organele competente 277  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 233 cetăţeni români cu domiciliul pe raza judeţului Caraş-

Severin. În acest sens, fost întreprinse 2 acţiuni de retragere a paşapoartelor valabile, 

deţinute de persoane cărora li s-a suspendat dreptul la liberă circulaţie în străinătate, fiind 

retrase 6 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 63 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, 29 comunicări 

care priveau decesul unor cetăţeni români în străinătate, 7 comunicări referitoare la 

accidentarea în străinătate a unor cetăţeni români şi 29 comunicări referitoare la 

renunţarea la cetăţenia română. 

Au fost eliberate, la cerere un număr de 58 adeverinţe privind dreptul la libera circulaţie în 

străinătate a cetăţenilor români. 

Pe linie de arhivă, secretariat, petiţii şi audienţe 

În ceea ce priveşte numărul lucrărilor intrate şi înregistrate în evidenţele serviciului, au fost 

înregistrate un număr de 3742 lucrări, astfel: 

- 1231  lucrări cu caracter general; 

- 2374  lucrări cu privire la prevederile dispoziţiilor legale aplicabile domeniului de 

protecţie a datelor personale; 

- 58 lucrări cu privire la prevederile Legii nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public; 

- 58  adeverinţe privind dreptul la libera circulaţie în străinătate a cetăţenilor români; 

- 21  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 1586 paşapoarte temporare, din 

care 26 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 8 paşapoarte temporare (6 rebuturi de emitere şi 2 rebuturi tehnologice). 
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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 

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 2871 mape noi, pentru 

persoanele nedeţinătoare de paşaport. 

Resurse umane 

În anul 2020, domeniul de resurse umane a înregistrat o continuă fluctuaţie a personalului, 

astfel că, începând cu data de 01.05.2020 unui agent de poliţie din cadrul Serviciului Public 

Comunitar de Paşapoarte Caraş-Severin i-a fost aprobat raportul de mutare la Poliţia de 

Frontieră – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, cu aceeaşi dată, fiindu-i 

aprobat raportul de mutare de la Poliţia de Frontieră în cadrul Serviciului Public Comunitar de 

Paşapoarte Caraş-Severin unui alt agent de poliţie.  

Cu data de 01.10.2020, unui ofiţer din cadrul serviciului i-a fost aprobat raportul de mutare, în 

interesul serviciului, la un serviciu din cadrul Inspectoratului de Poliţie Caraş-Severin, iar cu 

data de 01.12.2020 unui alt agent de poliţie din cadrul Serviciului Public Comunitar de 

Paşapoarte Caraş-Severin i-a fost aprobat raportul de mutare, în interesul serviciului, de 

asemenea, în cadrul unui alt serviciu din cadrul Inspectoratului de Poliţie Caraş-Severin. 

Cu data de 18.12.2020, Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Caraş-Severin, i-a fost 

repartizat 2 agenţi de poliţie, absolvenţi ai şcolilor de agenţi de poliţie, promoţia 2020. 
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VI.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 2020 au fost examinaţi la proba teoretică un număr de 4569 candidaţi iar 

la proba practică un număr de 3911 candidaţi, situația grafica a acestora fiind  redată mai 

jos. 

 

În aceeaşi perioadă au fost preschimbate un număr de 8532 permise de conducere. 

Activitatea desfăşurată pe linie de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor: 

Au fost înmatriculate 16876 de autovehicule, s-au efectuat 11315 radieri din circulaţie și 

au fost emise 7105 autorizaţii provizorii de circulaţie. 

 

 

Candidați proba 
teoretică, 4569
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practică, 3911
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Totodată, au fost efectuate un număr de 2603 verificări şi identificări în baze de date 

informatizate și manuale și au fost întocmite 2143 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 într-o ședință, 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 2020, precum și  analizate aspecte legate de incluziunea 

socială; 

 S-a participat fizic, în calitate de membru, în anul 2020 la 7 ședințe ale Comisiei de 

Analiză Tehnică Caraș-Severin, ocazie cu care s-a analizat evaluarea impactului 

asupra mediului, precum și la 4 ședințe ale Comitetului Special Constituit Caraș-

Severin; 

 Participarea  reprezentantului Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin la 2 

şedinţe ale Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, organizate la 

nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin; 

 Consiliul Consultativ pentru Protecția Consumatorilor al Județului Caraș-

Severin,  

organizat de către Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor cu sprijinul Instituției 

Prefectului, s-a întrunit în cadrul a 3 ședințe; 

 Centrul de Combatere a Bolilor al Judeţului Caraş-Severin s-a întrunit în cursul 

anului 2020 în 8 şedinţe în care au fost prezentate şi aprobate măsurile stabilite pentru 

prevenirea apariţiei şi extinderii bolilor majore (confirmare și suspiciune pesta porcină 

africană) în efectivele de animale de pe teritoriul judeţului fiind aprobate 8 decizii.  

 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 cu AID 

ROM, Asociația Filantropia Oradea și Instituția Prefectului Județul Timiș și la 

implementarea proiectului ”AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 

5”, în care Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin este partener cu AID ROM, 

Asociația Filantropia Oradea Instituția Prefectului Județul Bihor și Instituția 

Prefectului Județul Timiș. 

 

Relații internaționale  

În anul 2020 nu au fost primite delegații externe și nu au fost efectuate vizite externe. 

În baza tratatului bilateral între România și Germania, a avut loc 1 întâlnire on-line 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. 
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Pe linia relațiilor internaționale au mai fost întreprinse diferite activități și s-a purtat  

corespondență în acest sens fiind transmise 3 adrese, din care: 1 adresă către primăriile din 

județ în ceea ce privește acordurile de înfrățire/cooperare cu autorități ale administrației 

publice locale din Ucraina, precum și finanțările acordate unor obiective de investiții ale 

unităților administrativ-teritoriale din această țară; 1 informare transmisă 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; 1 solicitare adresată Cancelariei Primului-ministru și 

Ministrului Afacerilor Externe privind solicitarea Asociației Astra Română din Serbia în 

demersul său de a solicita conferirea decorației Ordinul Național Steaua României, în grad de 

Cavaler pentru a recompensa serviciile excepționale aduse statului și poporului român de 

către Fanfara și Corul din Coștei - Republica Serbia. 

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 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 Caraș-Severin. Pe parcursul 

anului 2020 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.  

  

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 instituțiilor publice și unităților            

administrativ-teritoriale 

 Cu privire la accesarea fondurilor europene și naționale 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 25 acțiuni de informare, din care: 2 buletine 

de informare asupra surselor de finanțare trimise primăriilor, 1 informare privind 

programele de finanțare în cadrul unei videoconferințe pe Zoom cu primăriile din județ; 1 

informare în cadrul unei întâlniri de lucru cu primăriile din județ;  1 informare pentru cele 

77 de primării cu privire la schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice 

și conservarea pădurilor”; 1 informare în legătură cu Programul de finanțare pentru victimele 

rome ale nazismului și regimurilor aliate acestuia; 1 informare privind programul COSME 

către 76 UAT; 1 informare privind apelul național de Proiecte finanțat din Timbrul 

Monumentelor Istorice; 1 informare privind modificările apărute la documentația schemei de 

granturi Acces la finanțare 2020 Programul FRDS; 1 informare pentru cele 77 de primării 

asupra oportunităților economice austriece, ca urmare a solicitării transmise de Ambasada 

Republicii Austria în România; 1 informare la 77 de primării cu privire la proiectul intitulat 
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„Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică 

transparentă și responsabilă” derulat de Asociația Comunelor din România; 1 informare 

privitoare la proiectul Ministerului Muncii și Protecției Sociale „Consolidarea mecanismului 

de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități”; 1 informare privind implicarea UAT în dezvoltarea Sistemului Național 

Electronic de Plată Online a taxelor și Impozitelor; 2 adrese și o informare în cadrul unei 

videoconferințe pe Zoom cu UAT în legătură cu aplicarea prevederilor HG 640/2017 privind 

Programul pentru Școli al României în perioada 2017-2023, cu modificările și completările 

ulterioare; 1 adresă de informare a UAT- urilor asupra sesiunii de depunere a cererilor de 

sprijin aferente schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor”, pentru a disemina informația proprietarilor de păduri din fondul 

forestier național, ca urmare a solicitării MAI; 1 adresă cu precizări  privind depunerea 

cererilor de sprijin aferente schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii 

climatice și conservarea pădurilor”, ca urmare a solicitării MLPDA; 1 adresă de informare a 

UAT- urilor asupra campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2020 în 

vederea acordării fondurilor europene nerambursabile finanțate prin FEGA și FEADR; 1 

adresă de informare a UAT- urilor asupra relansării schemei de granturi mici – Acces la 

finanțare-2020, pentru elaborarea de documentații tehnice necesare investițiilor comunitare și 

sociale; 1 adresă de informarea UAT- urilor asupra termenelor de depunere a proiectelor în 

cadrul schemei de granturi mici Acces la finanțare – 2020; 1 adresă de informare a         

UAT- urilor asupra demarării de către MLPDA, a sesiunii de colectare date prin intermediul 

platformei SALT; 1 informare în legătură cu Programul de finanțare pentru victimele rome 

ale nazismului și regimurilor aliate acestuia; 1 adresă de informare a UAT- urilor privind 

modificările apărute la documentația schemei de granturi Acces la finanțare 2020 Programul 

FRDS; 1 broșură de diseminare a informațiilor către 77 UAT asupra oportunităților 

economice austriece, ca urmare a solicitării transmise de Ambasada Republicii Austria în 

România; 1 adresă la 77 de primării cu privire la proiectul intitulat „Îmbunătățirea accesului 

și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă” 

derulat de Asociația Comunelor din România. 

Totodată, au existat un număr de 30 acțiuni de îndrumare adresate primăriilor și 3 raportări 

finale transmise Ministerului Fondurilor Europene legate de implementarea Programului 

Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, precum și 2 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. 

Cu privire la accesarea programelor cu finanțare națională au existat 8 activități de 

informare și îndrumare, din care: 1 informare adresată primăriilor din județ privind acțiunile 

de identificare a necesarului de microbuze pentru transportul elevilor în anul școlar 2019-

2020 și detalierea acestui necesar, în vederea fundamentării politicilor publice în acest 

domeniu de către MLPDA; 6 adrese transmise comunelor Vrani, Dognecea și Turnu Ruieni,  

în calitate de beneficiare a prevederilor OUG nr.9/04.02.2020 privind aprobarea Programului-

pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat, în vederea implementării în bune condiții a programului 

menționat; 1 adresă la MLPDA în legătură cu actele adiționale semnate de primării, aferente 

PNDL 2. 
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2.Acțiuni de monitorizare a proiectelor derulate la nivelul județului de către autoritățile 

publice locale 

La nivelul Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin a fost elaborată situația proiectelor pe 

fonduri europene și naționale aflate în implementare în anul 2020. În realizarea acestei situații 

au fost utilizate datele transmise de organismele de implementare ale programelor structurale 

sau ale programelor complementare respectiv Agenția de Dezvoltare Regională Vest, inclusiv 

Biroul de Cooperare Interreg România Serbia și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  

Centrul Regional 5 Vest precum și cele naționale respectiv Programul Național de Dezvoltare 

Locală furnizate de către unitățile administrativ teritoriale din județ.   

În județul Caraș-Severin au fost implementate în anul 2020, un număr de 435  proiecte aflate 

în diferite stadii de implementare a căror valoare totală este de 2.281.742 mii lei și 

37.255 mii euro, din care 185 proiecte cu finanțare europeană și 250 proiecte cu finanțare 

națională, conform reprezentării grafice de mai jos: 

 

Situația celor 435 proiecte se prezintă astfel: 250 de proiecte sunt începute și aflate în diferite 

faze de execuție, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală cu o valoare totală  

de  1.187.348 mii lei, reprezentând investiții efectuate de autoritățile publice locale și alte 

instituții publice în infrastructura de drumuri, alimentări cu apă, reabilitări/înființări canalizări 

menajere, reabilitări/modernizări unități de învățământ, etc.; 12 proiecte demarate  și aflate în 

diferite faze de implementare, finanțate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră 

România - Serbia, cu o valoare totală aferentă partenerului român de cca. 6.878 mii euro,  

reprezentând proiecte destinate creșterii calității actului medical pentru comunitățile 

transfrontaliere, implementarea unor tehnologii de monitorizare a terenurilor, proiecte 

culturale și inovative transfrontaliere, etc; 110 proiecte aflate în implementare, cu finanțare 

din  Programul Național Dezvoltare Rurală 2014-2020, pe submăsurile destinate autorităților 

publice respectiv 7.2, 7.6 și 19.2, cu o valoare totală a proiectelor de cca. 30.377 mii euro,  

reprezentând investiții publice pentru modernizarea drumurilor comunale, 

extindere/reabilitare rețele de alimentare cu apă și canalizare, reabilitare/modernizare 

grădinițe, școli, cămine culturale, achiziții de utilaje necesare ecologizării și asigurarea 

serviciilor comunitare din mediul rural și 63 de proiecte aflate în  derulare în anul 2020, 

proiecte cu 
finanțare externă

43%
proiecte cu 

finanțare națională
57%

0%0%

Structura proiectelor după sursa de finanțare
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finanțate prin Programul Operațional Regional cu  o valoare totală a proiectelor de 1.094.394 

mii lei. Proiectele implementate pe acest program se referă la reabilitare termică a clădirilor și 

creșterea eficienței energetice, reabilitări clădiri de interes public, modernizare transport 

public - căi de rulare și vehicule, etc.   

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: 

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 a următoarelor activități: 

o Preluarea datelor privind cererile depuse pentru prelungirea dreptului de ședere 

primite la nivelul județului. 

o Întocmirea unei situații cu numărul persoanelor care doresc să urmeze cursuri de 

învățare a limbii române, precum și transmiterea modelului de cerere pentru 

înscrierea la cursuri. 

o A fost organizată în data de 21.01.2020 întâlnirea cu studenții străini ce 

frecventează cursuri în județ. 

o În data de 27.02.2020 a fost organizată sesiunea de informare și conștientizare 

privind fenomenul migrației, la care au participat reprezentanții UAT- urilor. 

o Pregătirea și organizarea, în data de 9.03.2020, a sesiunii de informare și 

conștientizare privind fenomenul migrației, în județul Mehedinți. 

o Participare în data de 27.07.2020 la Timișoara la conferința de închidere a 

proiectului Integrare ACUM II- Abordări complexe și unitare pentru migranți, 

implementat în perioada 13.08.2019-12.08.2020. 

Ca urmare a solicitării MAI, a fost emis Ordinul prefectului cu nr. 65/06.02.2020, privind 

desemnarea a două persoane cu atribuții în implementarea la nivelul Instituției Prefectului – 

Județul Caraș-Severin, a proiectului ”Management performant la nivelul DGRIP, DGCTI, 

DGS și Instituțiilor prefectului” derulat de Ministrul Afacerilor Interne. În cadrul proiectului 

au fost realizate următoarele: 

o Au fost formulate și transmise propuneri pentru Sistemul electronic integrat de 

management al documentelor. 

Încheierea unui acord de parteneriat cu AID Rom, Instituția Prefectului – Județul Timiș, 

Instituția Prefectului – Județul Bihor și Asociația Filantropia Oradea și implementarea 

proiectului AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5 finanțat prin programul 

Fondului pentru Azil și Migrație, prin realizarea la nivelul județului a următoarelor activități: 

o Participare în data de 29.10.2020 la întâlnirea de coordonare din cadrul proiectului 

AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5 (realizată on-line). 

o Participare în data de 18.11.2020 la conferința de deschidere a proiectului AIM 5 – 

Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5 (realizată on-line). 

o A fost emis Ordinul prefectului nr. 560/10.12.2020 privind constituirea echipei de 

proiect pentru partener 3 – Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin, în cadrul 
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proiectului AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5, finanțat prin 

programul Fondului pentru Azil și Migrație. 

 

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

IX.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 căutată cea mai potrivită 

metodă de mediatizare: conferinţă de presă, declaraţie de presă, comunicat de presă distribuit 

prin e-mail, drept la replică atunci când situaţia o impune.  

Având în vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României în contextul 

apariției și răspândirii coronavirusului COVID-19, în domeniul informării și relațiilor publice, 

au fost întreprinse următoarele activități: 

 A fost emis Ordinul prefectului privind suspendarea activității de audiențe, relații cu 

publicul, registratură generală și de apostilare a actelor oficiale administrative; 

   A fost transmisă adresă la unitățile administrativ-teritoriale cu privire la realizarea 

corespondenței exclusiv electronic. 

În perioada analizată au fost transmise către mass-media peste  130 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, 

implementarea Programului Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, organizarea alegerilor 

pentru autorităţile administraţiei locale, organizarea alegerilor pentru Parlamentul României. 

Dată fiind situaţia nemaiîntâlnită datorată pandemiei de SARS CoV-2, majoritatea 

comunicatelor au tratat  acest aspect.  Pe lângă informările în care se anunţau măsurile de 

prevenţie, Instituţia Prefectului a transmis în mod repetat mesaje prin care a îndemnat  

cetăţenii judeţului să respecte  toate regulile de distanţare fizică şi toate normele 

epidemiologice de prevenire a răspândirii coronavirusului.  Aceste mesaje au fost transmise 

atât prin  intermediul  paginii de facebook a Instituţiei Prefectului, cât şi prin mesaje scrise, 

audio şi  video, preluate de entităţile media din judeţ.  

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: măsurile şi 

regulile impuse datorită pandemiei de COVID-19, gestionarea situaţiilor de urgenţă apărute ca 

urmare a fenomenelor hidrometeorologice care au afectat judeţul pe parcursul anului, 

cooperarea inter-instituţională cu structurile MAI, serviciile publice deconcentrate şi 

autorităţile publice locale pe teme de interes pentru judeţ, stadiul pregătirii stocurilor de 
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materiale şi utilajelor care asigură intervenţia pe perioada sezonului rece, atribuţiile 

prefectului, gestionarea problemelor de mediu.  

În mediul online, site-ul instituţiei a fost în permanenţă actualizat cu informaţii de interes 

public, iar în  acest an numărul de urmăritori ai paginii oficiale de facebook a Instituţiei 

Prefectului a crescut cu peste 30%. Comunicatele şi informările de presă au fost postate 

concomitent cu transmiterea lor către mass-media. La dispoziţia publicului au fost puse 

imagini realizate în timpul conferinţelor, întâlnirilor  şi evenimentelor organizate de instituţie, 

dar şi de la evenimentele la care reprezentanţii instituţiei au participat în calitate de invitaţi.  

Pe parcursul anului 2020, scopul  primordial a fost informarea cetăţenilor despre toate 

aspectele legate de pandemie, pe lângă mesaje, reguli şi măsuri, Instituţia Prefectului postând 

zilnic pe pagina oficială de facebook şi buletinul informativ al Grupului de Comunicare 

Strategică. De asemenea s-au oferit informaţii privind fenomenele meteorologice periculoase 

prognozate şi recomandări către cetăţeni pentru evitarea riscurilor.    

În același context, personalul de la compartimentul de specialitate a răspuns, în medie la 35 

apeluri telefonice pe lună – acumulându-se un  total de aproape 420 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 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 nr.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 23 de 

solicitări, din care 11 au fost soluționate favorabil, 5 nefavorabil și 7 au fost redirecționate 

spre instituțiile competente. Din totalul de 23 de solicitări 14 au fost adresate de către 

persoane fizice și 9 de persoane juridice.  

De menționat la acest capitol si implicarea instituției în diseminarea broșurilor de prezentare a 

proiectului „Creșterea capacității administrative a Camerei Deputaților pentru furnizarea de 

servicii de calitate”- cod SIPOCA 714/cod MySMIS 130074, în contextul prezentării 

soluțiilor propuse în acest proiect ca exemplu de bune practici pentru creșterea eficienței în 

tratarea solicitării cetățenilor cu privire la accesul la informațiile de interes public. 

Totodată, pentru aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, precum și a Legii nr.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. 

În anul 2020 a fost realizată o verificare a informațiilor postate pe site-ul Primăriei Orașului 

Oravița, fiind realizat și un control la fața locul și fiind întocmită o notă de verificare privind 
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respectarea măsurilor de asigurare a transparenței și a liberul acces la informațiile de interes 

public. 

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 anul 2020 a fost pregătită și realizată o lucrare de selecţionare a documentelor. 

 IX.2. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor 

Cu privire la activitatea de primire și soluționare a petițiilor, în anul 2020, la nivelul instituției 

au fost primite 451 petiții, din care: 9 au constituit sesizări privind infracţiuni contra 

persoanei, 16 au constituit şi sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului, 8 au constituit 

sesizări privind acte sau fapte de corupție sau asimilate, 14 au constituit sesizări privind 

tulburarea liniştii publice şi alte infracţiuni sau contravenţii,  202 au constituit diferite cereri,  

193  au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri  preluate abuziv de 

regimul comunist, 2 au constituit scrisori de mulțumire, iar 8 au fost reveniri, cu aceeași 

problemă, așa cum este evidențiat în graficul de mai jos. 

 

Legendă: 

1 – 9 au constituit sesizări privind infracţiuni contra persoanei 

2 – 16 au constituit şi sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului 

3 –  8 au constituit sesizări privind acte sau fapte de corupție sau asimilate 

4 –14 au constituit sesizări privind tulburarea liniştii publice şi alte infracţiuni sau contravenţii 

5 – 202 au constituit diferite cereri 

6 – 193  au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri  preluate abuziv 

de regimul comunist 

7 – 2 au constituit scrisori de mulțumire 

8 – 8 au fost reveniri, cu aceeași problemă 

Din numărul total de petiţii, 28 au fost primite de la Guvernul României, 1, de la 

Administraţia Prezidenţială, 26 de la alte instituţii de stat, ceea ce reprezintă un total de 

12,2%, petițiile fiind redirecționate instituției prefectului de instituțiile greșit sesizate 
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enumerate mai sus. Restul petițiilor recepționate au fost primite de la persoane fizice și 

juridice și de la ONG-uri. Astfel, din cele 451 petiții, procentual, 85,1% au fost trimise direct 

de cetăţeni și 14,9% au 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 – 1 de la Administraţia Prezidenţială 

4 – 26 de la alte instituţii de stat 

5 – 396 de la ONG-uri și de la persoane fizice  

 

Dintr-o altă perspectivă, în ceea ce privește totalul de petiţii primite, 115 – 25,5% - au fost 

redirecţionate, pentru competentă soluţionare, către alte instituţii ale statului, 219 – 48,6% - 

au fost soluționate pozitiv sau parțial pozitiv, 79 – 17,5% - negativ și 38 – 8,4% - au fost 

clasate direct, în conformitate cu prevederile legale în materie, după cum se vede în graficul 

de mai jos: 

În intervalul de referință au fost organizate doar 19 de sesiuni de audiență, toate la sediu, ca 

urmare a situaţiei epidemiologice şi măsurilor impuse pentru prevenirea răspândirii virusului 

SARS-CoV-2. La audiențe s-au prezentat  79 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.   
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Personalul de la compartimentul de specialitate a răspuns şi la 120 de apeluri telefonice 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, ceea ce a însumat 49 de servicii,  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 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 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 punctuale, răspunsul către 

petenţi fiind comunicat în termenele și condițiile prevăzute de lege. 

IX.3. Apostilarea documentelor 

Referitor la organizarea și desfășurarea activității de apostilare a documentelor în cadrul 

Instituției Prefectului județul Caraș-Severin, în anul 2020 au fost înregistrate 514 cereri pentru 

apostilarea documentelor din care 446 solicitate de persoane fizice și 68 de către persoane 

juridice și au fost apostilate un număr de 697 acte. 

                                                                                 

X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/ PROPUNERI DE 

EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII 

În anul 2020, 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.  
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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.  

Propunem ocuparea posturilor vacante, respectiv a 20% din personalul Serviciului Financiar 

Contabil, astfel încât activitatea serviciului să se poată desfășura în cele mai bune condiții.  

 

 XI. OBIECTIVE 2021 

Instituția Prefectului - Județul Caraș-Severin va desfășura și în anul 2021 activități în 

concordanță cu obiectivele strategice și operaționale conferite de prevederile legale.  

Instituția va acorda o deosebită atenție următoarelor activități: 

 Continuarea verificărilor 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; 

 Serviciul Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate va 

desfăşura şi în anul 2021 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 

desfășurări 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. 

 Propunem suplimentarea fondurilor alocate în bugetul pentru anul 2021, pentru 

realizarea unor investiții în lucrări de arhivare a documentelor, astfel încât activitatea 

să se poată desfășura în condiții optime; 

 Implementarea unui sistem eficient de management la toate nivelurile, care să asigure  

 o monitorizare permanentă, astfel încât să se elimine deficiențele din activitate; 

 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 

2021; 

 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 2020, se poate aprecia că  

Instituția Prefectului - Județul Caraș-Severin a dus la îndeplinire sarcinile ce i-au revenit, 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.  


